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Újpest Berlinben diadalmas csapatá
nak göllövője és legjobb játékosa

4 TRIBÜN Éti

.Magyarország nem hiányozhat 
a losangelesi olimpiáról” adja ki 
a jelszót a legnagyobb svéd esti
lap. A cikk szerzője sportember s 
többször járt Budapesten, pusztán 
annak az egyszerű hírnek a hatása 
alatt kelt terjedelmes cikkben a 
magyar olimpiai ügy védelmére, 
amely hírül adta, hogy a magyar 
olimpiai jelöltek anyagi okokból 
távolmaradnak az olimpiától.

Az indokolást a cikk élén ki
adott jelszóhoz a svéd újságíró 
már maga szövögette össze. Szinte 
Ügy vagyunk vele, amikor adatait 
olvassuk, hogy egészen újszerűén 
hatnak, szinte bennünket is meg
győznek, hogy ha mi ennyit tu
dunk, akkor tényleg nem hiányoz
hatunk. Nem is mertük elképzelni, 
hogy barátaink ennyire értékelnek 
bennünket, hogy ennyire helyesen 
és alaposan ismerik a magyar 
sport, belső értékeit. Hiszen a 
sport értékeivel úgy áll a dolog, 
hogy azok időnkint kétségbe vo
natnak, vita alá kerülnek —  ez a. 
verseny. S ha nem volna kétség a 
kiválósággal, az elsőséggel szem
ben, akkor nem volna soha ok a 
versenyre.

Nemes ellenfeleink elismerik 
képességeinket, súlyunkat, helyün
ket a „losangelesi nap alatt”. Le
het, sőt az a hitünk, hogy igen: —  
barátaink, a magyar sport belső 
barátai is, mégis mikor aztán az 
erőteljes kiállás, a melléktekinte
tek nélkül való állásfoglalás követ
kezik be, akkor életrekelnek a mel- 
léktekintetek és legyűrik a Sok 
nemzet legkiválóbbját legyűrő 
magyar sportot.

Az űszőszövétség a hét közepén 
a külföldi lapok budapesti munka
társait hívja össze értekezletre, 
hogy felkérje őket, dolgozzanak a 
magyar sport olimpiai propagan
dája érdekében. Az ankéten nem 
lesz sok rábeszélés. A  külföldi új
ságírók egy sereg statisztikát 
kapnak a MUSz vezetőitől azzal a 
kéréssel, helyezzék el azokat lap
jukban.

„A számok beszélnek” —  a leg
jellegzetesebb példája a beszélő 
számoknak ez a statisztika. Csak 
a magyar úszók és vízipólózók 
eredményei vannak belefoglalva, 
minden hozzáadás nélkül, mégis a 
teljes meggyőzés ékesszólásával. 
Úgy, ahogy legutóbb hasábjainkon 
megjelentek.

Az úszószövetség ezeket a szá
mokat küldi ki Amerikába is a 
gyűjtőpropaganda első pionérj ál
ként. A mi szemünknek már egy 
kicsit megszokott az, ha leírva 
látjuk, hogy a magyar vízipóló- 
csaap.t félezernyi gólt dobott eddig 
válogatott ellenfeleivel szemben, de 
Amerika, a rekordok hazája ezt a 
rekordok rekordját bizonyára tel
jes mértékben méltányolja. S az 
amerikaiakat is rá fogja vezetni 
arra a megismerésre, hogy „Ma- 
Syarország nem hiányozhat a los
angelesi olimpiáról”. 
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A műkorcsolyázók olimpiai ki
utazása teljesen biztosítottnak lát
szott. Az utazáshoz szükséges va
lutát részint magyar állampolgár 
törvényes külföldi devizája, ré
szint pedig a BKE 27 áldozatkész 
tagjának önkéntes felajánlásából 
teremtette elő a BKE.

A 27 adakozó 200 pengőn 
aluli, tehát törvényesen 
megengedett valutáját bocsá
totta olimpiai kiküldötteink 

rendelkezésére,
ezek fölött a külföldi fizetési esz
közök fölött tehát tulajdonosaik —  
törvényszabta joguknál fogva —  
szabadon  rendelkezhettek.

A BKE ennek a felajánlott va
lutának kivitelére

engedélyt bért
a Nemzeti Banktól. Az engedély 
megadása

puszta formalitásnak

látszott, annál nagyobb volt tehát 
a megdöbbenés, amikor a Nemzeti 
Bank a kiviteli engedély megadá
sát

megtagadta.

A korcsolyázóegylettől szerzett 
részletes információnk birtokában 
az OTT olimpiai szakbizottságá
nak előadójához, Mártonffy Miklós 
dr.-hoz fordultunk, hogy ebben az 
érthetetlen ügyben az olimpiai 
szakbizottság álláspontjáról tájé
koztasson. Mártonffy dr. a követ
kezőket mondotta:

—  Koradélután vettem a BKE 
értesítését m elutasító döntésről, 
.4tonnái jelentést tettem Lázár 
Andor ár. Öméltóságának, aki fel
hívta Imrédy Bélát, a Nemzeti 
Bank igazgatóját és kérte, hogy a 
dolgot sürgősen reparálják. Im
rédy igazgató ígéretet tett arra, 
hogy a kérdéses ügynek azonnal 
utánanéz. Lázár Andor dr., az

OTT elnöke kijelentette, hogy 
amennyiben holnap nem kap ked
vező választ a Nemzeti Banktól, 
azonnal a pénzügyminisztériumba 
siet intervencióért.

Az OTT elnöksége részéről ka
pott megnyugtató felvilágosítás 
így hangzik:

—  Az OTT elnöke az elutasító 
döntésről történt értesülése után 
azonnal érintkezésbe lépett a Nem
zeti Bank egyik igazgatójával, 
akivel közölte, hogy a Nemzeti 
Bank döntését nem, tudja komo
lyan venni. A döntés teljesen meg
lepte 8 azt csak tévedéssel tudja 
Magyarázni, mert

a pénzügyminisztérium a
valutagyűjtésnek ehhez a

módjához hozzájárult
6 az illetékes körök tudtával és 
beleegyezésével történt.

—  Bizonyosra veszem —  mon
dotta informátorunk —  hogy eb

ben az ügyben adminisztraliv té
vedés történt, mely holnapra ki
korrigálható. Hiszen itt áldozat
kész, lelkes emberek legális valuta- 
készletének összeadásáról van szó. 
A gyűjtési akció nemzeti, fontos
ságát és jelentőségét mi sem bi
zonyítja jobban, mint hogy ahhoz 
maga az államfő is megígérte 
hozzájárulását.

A  magunk részéről a legnagyobb 
örömmel fogadjuk a magyar test
nevelés és az olimpiai ügy lég. 
magasabb fórumainak megnyug
tató nyilatkozatát.

A helyzet teljes ismeretében 
azonban

a fennálló akadályt olyan $ n* 
ly o s hak tar t j u fc, hogy vé
leményünk szerint világbajnok és 
Európa-bajnok műkorcsolyázóink 
kiküldetését csak a legerélyesebb 
intervenció latba,vetése mentheti 
meg.

Megérkezett az osztrák szö
vetség levele az MLSz-be. A tar
talma az, amit mi bécsi tudósi- 
tónk híradása nyomán már va
sárnapi számunkban megírtunk. 
Eszerint az osztrákok a két szö
vetségből kiküldendő három- 
három delegátusra akarják bízni 

tavaszi magyar— osztrák mér
kőzés sorsát. Áz MLSz elnök
sége legközelebb foglalkozik az 
° 8ztrákok javaslatával.

Az Autótaxi. vezetői tegnap újra 
* .Profiszövetségben jártak. Ezúttal 
Ú*ár szabályokat is kértek. A cégcea- 
Nú, úgy látszik, a legkomolyabban 
r°gln.lkozik azzal a tervvel, hogy a 
Wrfiszövetség fennhatósága alá ke
rüljön.

Az agyonutazott Budai „11 
tegnap éjiéi
fáradtan  
hazaérkezett
Faragó Lajos szerint a III. kér. 
FC és Saboria kombinált 
Franciaországban ül mérkő
zés nélkül

Február 7-én már újra francia 
földön játszanak a

— Ágyba! Ágyba!!!
— Saját tudósítónktól -

A menetrend szerint 21 óra 55 
perckor kellett volna befutni a pá
risi gyorsnak. Tegnap este késett. 
Mintegy tíz percet. A vonat egyik 
kocsijából kissé törődötten szálltak 
ki a Budai „11" játékosai. Az 
örökké mókás Lyka arca azonban 
rögtön szélesre derült, amikor a 
várakozók között felfedezte a 
masszőrt:

—  Szervusz Gyúró —  üdvözli. 
Lantost és Faragót feleség várja, 
kijöttek azonban mások elé is, sőt 
Barna Sándor elnök a csapat elé 
utazott Kelenföldig:

(—  Mi újság? Sokat utaztak? 
kérdiük Faragótól.)

—  Hétfőn reggel hatkor indul
tunk el. 40 órát jöttünk egy

folytában. A csapat jól játszott 
mindenhol, —  mondja szinte gé 
piesen —  sérült nincs!

(—  ügy volt, hogy esetleg to
vább maradnak ?)

—  Terveztük... De mit csi
náljunk? 17-én nem lehet Fran- 
ciaországban játszani. Bajnoki 
nap van.

(—  És a 111. kér. FC és a Sa- 
baria mégis játszik1)

—  Csak játszana. Ott ülnek 
mérkőzés nélkül.

(—  De van vasárnapra Rennesbe
mérkőzésük!)

—  Csak volt Most már a 
Nagyváradi AC-é. Amikor el
jöttünk, úgy volt, hogy 24-e előtt 
nincs meccsük.

Aztán Faragó siet tovább. Köz
ben mi Lyka és Kárpáti II. közé 
kerülünk.

(—  Eleget utaztak! —  kérdjük 
tőlük.)

—  Az nem szó, hogy utaztunk. 
Folyton úton voltunk, —- szól 
Lyka. —  Ha Kispest ennyit uta
zott volna, akkor nem tért volna 
veretlenül haza. Akkor két mécs
esét se nyert volna meg.

•— Bizony, — toldja meg Kár
páti II. —  de még ha rendesen 
utaztunk v o ln a ... Volt. úgy, 
hogy nem is tudtunk ülni. Áll
tunk egész éjjel és másnap aztán 
kiálltunk mérkőzésre.

Egykedvűen mennek a villamo
sok felé. Mindannyian törődöttek.

—  Fiúk! Ágyban fogunk 
aludni, —  mondja egyikük ör
vendezve.

—  De furcsa lesz holnap, —
jegyzi meg Kiss Gábor —  nem 
kell pályaudvarra szaladni..-, 
nem kell utazni. . .

—  Olyan jót fogok aludni,
szól Polgár, de nem tudja folytatni, 
mert elnyomja a szót az ásítás.

Közben Faragótól még megkérd
jük:

(—  Igaz, hogy Póriéban a, tarta
lékok ellen játszottak?)

—  Á, —  szólt Faragó — kom
binált csapat volt a z . . .

—  Csuda balszerencsénk volt, 
— jegyzi meg Kiss Gábor — 
minden meccsünkét sárban ját
szottuk. Amerre mentünk, min
denhol esett az eső.

Aztán szétszélednek:
—  Más újság nincs, —  szól 

Faragó, ámde a búcsúzásnál mégis 
csak kiderül, hogy nem jöttek ürés 
tarsollyal haza. Ha nem is marad
tak kint tovább Franciaországban, 
mégis van mérkőzésük. Február
7-én már újra francia földön ját
szanak. Cannesben. S még két mér
kőzés esedékes Nizza környékén. . .

Minfch dr. amerikai 
missziója

. — Saját tudósítónktól —

Jelentettük, hogy az OTT olim
piai szakbizottsága felkérte Mi- 
nich Jenő dr.-t, hogy mint az olim
piára kiküldött magyar párok kí
sérője és pontozóbírója, amerikai 
útját használja fel arra, hogy a 
nyári olimpiára szóló nagyszabású 
gyűjtési akció kiépítését vállalja 
magára. Minich dr. a nagyfontos
ságú, de egyúttal nagy fáradságot 
jelentő megbízatást örömmel vál
lalta s szolgálatait a magyar sport 
e nagyhorderejű akciójának támo
gatására felajánlotta.

Tegnap délelőtt Minich dr. hosz* 
szas és minden részletet tisztázó 
tárgyalást folytatott az OTT elnö
kével, aki igen fontos megbízatá
sokat adott a korcsolyázó egylet 
igazgatójának. Ezek a megbízások 
részben amerikai magánszemélyek
hez, részben hivatalos fórumokhoz 
szólnak s elintézésük az amerikai 
gyűjtési akció teljes kiépítését je
lentik.

Cáfolja a bécsi Vienna a lon
doni Sporting Life-nek azt a hír
adását, mintha megállapodása 
volna a Tottenham Hotspur csa
patával két angliai mérkőzés 
lejátszására vonatkozólag.

Újpest tegnap bejelentette ax 
MLSz-nek drezdai mérkőzését, de a 
lipcseit nem.

A_ Nagyváradi AC csanata útlevél- 
nehézségek miatt csak ma indul 
négyhetes franciaországi túrájára.
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M it  szól a német sajtó Újpest berlini 
4:1-éhez

Varieté műsor, ^melyben át
lagszám ok váltakoztak

8 Uhr Blatt

Általános elismerés kíséri a játékot, bár bizo
nyos szempontból túlzott várakozásokat főztek 

a németek Újpesthez

megállapítja, hogy „a vendégek 
igazolták hírnevüket, amely mint a 
legjobb európai klasszisba, tartozó 
csapatról beszélt róluk. A legkelle
mesebb meglepetések közé tartozott, 
hogy a berlini csapat ilyen erős 
nemzetközi ellenféllel szemben is 
mennyire magasan értékelhető fut
ballt mutatott be”

— Saját tudósítónktól

Újpest berlini 4'rl-es győzelme 
nyomán érdekes vélemények olvas
hatók a berlini sajtó hasábjain.

A BZ om Mittag
beszámolójának cí
me a következő:
„Újpest csak Ízelí
tőt adott művészeté
ből”. Majd így foly
tatja :

■ Mindezideig Új
pest hiányzott a berliniek „gyűj
teményéből”. Már láttuk (és meg
csodáltuk) a legutóbbi időkben a 
Slaviát és Spartát Prágából, a
Viennát, WAC-ot és Rapidot Becs
ből, a Hungáriát Budapestről. Új
pestre sokáig vártunk. Annál türel
metlenebb volt ez a várakozás, 
mert az utóbbi években Újpest a 
világ egyik legmarkánsabb csapa
tának mutatkozott. Uruguay-t meg. 
verte Uruguay-ban. (Ez nyilván 
tévedése berlini laptársunknak, 
mert Uruguay ellen csak a Ferenc
városnak sikerült győznie. Szerk.)

—  Amint látjuk, túlsókáig kel
lett várnunk. Újpest ugyan még 
mindig külön klasszist reprezentál.

Komoly esetben Németor
szágban egy csapat 

tudná megverni.
sem

Úgy látszik azonban, hogy ez még 
sem az az ellenállhatatlan, magá
val ragadósa lendületes tizenegy, 
ami az 1928— 30. években volt.

—  Ez volt a benyomásunk teg
nap a Post Stadionban, amikor 
párhuzamot vontunk a tegnapi já
ték és aközött, amit Prágában és 
Budapesten lehetett látni Újpest
től. . , .  . • .

—  De amikor Berlin futballpá- 
lyáin hétről-hétre akkora szerény, 
séghez szokhatunk, akkor a teg
napi játék mégis csak

épületes dolog volt a futball 
szempontjából.

Legalább is az első félidőben. Hogy 
csak 8Q00-en akadtak, akik előnybe

részesítették az épületességet a 
pontharcok idegizgalmaival szem
ben, ez bizony gondolkodóba ejthet 
mindenkit.

—  Újpest játéka úgy hatott, 
mint egy varieté műsor: átlag
számok váltakoztak fényesek
kel. Nem pedig úgy, mint egy 
összefüggő, zárt színjáték egy
séges drámai cselekménnyel. 
Éppen a tipikus kombinációs 
gépezet hiányzott sokszor.
—  A fényes szárnak: Aknai pom 

pás védése. Megvesztegető ennek a 
fiatal óriásnak a fogótechnikája. 
Kress és Hiden sem csinálja stílu
sosabban. Azután P. Szabó lefutá
sai és finom labdaérzéke, Fogoly 
kemény és tiszta védőrúgásai, Avar 
párducszerű rugalmassága, feszítő 
ereje az egyéni és az ö&szjátékran. 
Bemekül uralkodik a láb la íö ött 
fu.st közben

Avar igazi Dempsey-típus.
Alakban és stílusban egyaránt 
nagy technikás és ugyanakkor har
cos. Kár, hogy a második félidő
ben már nem játszott komolyan 
majdnem teljesen kiesett a játék
ból. Bár a magyar kolónia (igen 
temperamentumosán vétette magát 
észre) könyörögve tüzelte „Ricsi” 
kiáltásokkal.

Hogy Újpest mennyire a 
helyzet magaslatán tud állni, mire 
képes egyáltalán, azt

a technikai és taktikai rész
letteljesítményeken lehetett 

látni.
Ezek csak betétekként hatottak. 
Csupán példaként említjük fel azt 
a „szemtelenül” biztos, szinte ma- 
gátóiértetődő milliméteres zsonglő- 
rösködést, amit elkövetnek az oldal, 
vonal szoros szomszédságában. Más 
közönséges . halandó boldog, ha 
egyáltalán meg tudja menteni a 
labdát a kijutástól, a magyarok 
akkor kezdenek el csak istenigazá 
bán kombinálni és még hozzá a 
legnagyobb lelki nyugalommal

A berlini Tempó
így ír:

—  Kár, hogy Újpest vendégjá
téka egybeesett egy bajnoki fordu
lóval. így csak 8— 10.000 néző tu
dott kimenni a Post Stadionba, 
ahol a Tennis Borussia és BSV 92 
kombináltjai nagy játékot szolgál
tattak a magyarok ellen éŝ  becsü
lettel maradtak alul 4:1 arányban.

—r Amikor visszagondoltunk  ̂ a 
Hungária egy évvel ezelőtt történt 
itteni szereplésére, akkor talán 
kissé túlfeszítettük a várakozás 
húrjait, már tudniillik Újpestet 
illetőleg. A következmény egv kis 
csalódás' volt mindenki számára. 
Bár időnkint látni lehetett a híres 
passzjátékot és bár minden egyes 
újpesti játékos bizonyítékát szol
gáltatta különösen német szemmel 
nézve mintaszerű labdakezelésé
nek,

ben fűzték hozzá a gól rá
törő ambíciót,

fölényes klasszisuk így is világa? 
volt még annak a 3— 4 tartaléknak 
ellenére is, akik a csapatban szere
peltek. Mindig ugyanaz a történet. 
A keleti országok hivatásos futbal
listáival szemben a mieink fölény
ben vannak lelkesedés, ambíció, 
eredményért való küzdeni tudás 
terén*

Lehet, hogy a lilatrikósok talán 
nem is voltak annyit támadásban, 
mint a berliniek, lehet, hogy Új
pest ezúttal nem vakított úgy, mint 
a Hungária múltévi feledhetetlen 
játéka -a Gesundbninn en-pályán a 
Hertha BSC ellen, az azonban bi
zonyos, hogy az újpestiek magas 
klasszisa játékosok maradnak egy
szer és mindenkorra. Olyan pon
tos, szinte tudományosan átgondolt 
fedezet játékot, mint amit a magya
rok bemutattak, berliniektől soha
sem lehet látni.

a , játék keresztmetszetben 
tekintve, nélkülözte a szu

verén csapatteljesítményt.

—  Még a nagy csatárcsillag, 
Avar sem tűnt kellőképpen fel, ki
véve az első félórát, amikor Avar 
nagy volt

A legerősebb benyomást P. 
Szabó keltette.

Borsányi kiválóan szorgalmas szél- 
söfedezet, kitűnt még Kővágó és 
az elegáns Aknai. Fogoly III., a 
híres hátvéd elképesztően tiszta 
rúgásaival imponált.

A Fussball-Woche-ban
a következő kritika olvasható:

—  A változatos és nagyon érde
kes játék menetéből ítélve, -egy 
kissé túlnagy a gólkülönbség, egy 
pillanatra sem lelvetett azonban 
kétséges, hogy a győztesek képes
ségei világos góíkülönbözetű győ
zelmüket teszi jogossá. Bár a ber
liniek a játék egész periódusaiban 
fényesen szerepeltek és bár a buda. 
pesti professzionalisták nem adtak 
ki mindent magukból és

a vendégek azonban jelenleg 
mégis csak utólérhetetlen 
tanítómesterek a célszerű
ségre beállított, a pillanatok 
éltél megkövetelt szükséges
ségeken felépített stílus te

kintetében.

delem volt az, amely hiba nélkül 
megoldotta feladatát. Főleg RoZ- 
gonyi kapott sok tapsot idejekorán 
véghezvitt közbelépéseiért. A fe
dezetsor Purczeld vezetése alatt a 
legjobbat mutatta, míg a_ csatár
sorban Dormos és Serényi a csil
lag.”

Somogy tűr Azé csapatának Szil
veszter tói január 2-ig három egy
másután következő napon leját
szott mérkőzéseiről, három győ
zelméről (A tromitos-Gritdi ellen 
5:0, Apollón ellen 5:1, Etniltos el
len 7:0) a következő kritikákat 
olvashatjuk az athéni magyar kir. 
követség által beküldött lapokban:

Estis

Más lapak — más
meccsekről

Ha már benne vagyunk a kül
földi lapokban való böngészésben, 
fűzzünk' csokorba még néhány 
cikk-töredéket, amit különböző or
szágokban túrázó csapataink mér
kőzései után olvashattunk:

A Gazzetta dello Sport
a Budai „ll"-nek Vigemmo-Un 
elszenvedett 1:0-ás vereségéről

a bemutató játékhoz csak a 
II. félidő első húsz percé-

___________  l:0-ás
szóló tudósításában a következőket 
írja:

„A Vigevano első csapatából 
négy játékos hiányzott. Ez ellen 
az együttes ellen nagyon szélen 
tartotta magát az erős magvar 
csapat és az eredményt az magya
rázza, hogy a magyar támadósor- 
ból hiányzott a harapós csatár. 
Csodálatos dolog, hogy míg a fél
vonal táján a magyar csatárok a 
legnagyobb biztossággal kezelték a 
labdát és irányították leadásaikat, 
addig a büntető területen belül 
szinte gyerekes tehetetlenséggel 
voltak képtelenek kapura lőni.” 

Ugyancsak á Gazzetta dello 
Sport így ír a Kispest bergamói 
3:l-es győzelméről:

„A kispesti csapat jól összeszo
kott együttes. Igen jó benyomást 
keltett pontos, változatos és ered
ményes játékával. Különösen a vé-

„Ha még az első meccsen, a gö
rög kombinált csapat ellen nem 
tudta a magyar csapat teljes tudá
sát kifejteni, annál inkább sike
rült ez az Apollón ellen. Gyors, 
nyílt és kemény játék, hosszú pass- 
szok, erős lövések jellemezték a 
Somogy kulturált játékát. Csatár
sorának összejátéka igen jó, kö
zépcsatára sokszor jutott góllövő. 
helyzetbe. Védelme nem mondható 
éppen erősnek. A magyar követ 
úgy a szombati, mint a vasárnapi 
mérkőzést végignézte."

Proia
„Az Apollón játéka j'obb volt, 

mint a másik két görög csapaté, 
de így sem tudta megakadályozni 
a magyarok győzelmét."

Eleftheron Viraa .
„A magyar csapat nagyolt jo. 

Legjobb emberei: a kapus, jobb
hátvéd, jobbösszekötő, középcsatár 
és balösszekötő. Persze a többiek 
is kiváló játékot produkáltak. 
Most halljuk, hogy a Somogy fel
keresi vidéki varasainkat is 
Ajánljuk vidéki futballistáink fi
gyelmébe a magyar csapatot, so
kat tanulhatnak a magyar játéko
soktól."

Politia
„A magyarok összjátéka, kifino

mult technikája és játékosainak 
egyéni képzettsége példás. Somo- 
gyon nem látszottak a fáradtság 
nyomai annak ellenére sem, hogy 
három mérkőzést játszott egymás 
után. Mi, amatőrök, csak tanul
hatunk a magyar csapattól.”

« Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Magyarító pályázatunkon plaket
tet nyert barátainkat értesítjük,. 
hogy plakettjeiket szerkesztőségünk 
titkárságában naponta 9—14 óra kö
zött átvehetik.

A legifjabb 
„sportsmann"

Irta: S. Hőger Anna.
—  Édesanyám, én is szeretnék 

olyan ■ hosszú fát a talpamra és 
csúszni vele a havon, mint azok 
a nénik és bácsik, akik erre men
tek a kert. előtt. Ezekkel a szavak
kal rontott be négyéves fiam a szo
bába. Pirosán és kifulladva, kabát
ján egy kiadós hócsata emlékeivel.

Nem tagadom, anyai szivem bol
dog büszkeséggel telt el, amint vé
gig néztem a nagy legényen.

—  Igaza van a gyereknek —  
fordultam a nagyanyjához —, ha 
nem is a Sízést, de valamelyik 
sportágat 'már el lehet kezdeni 
vele.

—  Hisz apóitól ő eleget a dívá
nyon— célzott anyám tapintatla
nul a fiam díványon megtartott 
tomagyakoriatéira. Mert ezek a 
toroamutatványok lehet, hogy 
használnak a fiamnak, de az emlí
tett bútordarab rúgóinak annál ke
vésbé •• ' ~ .

—  Látod, már csak ezért is ki 
ítéli találni valami okosat. Leg
alább nem a lakásban tombolja ki 
magát. Feleltem

A gyerek csendben, meglapulva 
hallgatta a vitát.’ Csak huncutul 
csillogó szemein láttam, hogy na
gyon is tudja hogy nyert ügye 
van.

Másnap kapott a Roli gyerek, 
egy ródlit, és ettől a délutántól 
kezdve vége volt a békés, nyugodt, 
olvasással eltöltött délutánjaimnak 
Reggeltől estig ródlizott a ki* le
gény és mivel az ő korában ezt a 
sportot még kíséret nélkül nem le
het Szni. így déle'őtt a cselédre, 
vagy a nagymamára és délután

mikor ők kerten már teljesen ki
dőltek, rám került a sor. Csak Roli 
volt fáradhatatlan. Fáradhatatla
nul hajtott minket íe-föl a hegyol
dalon, sőt már kezdettől úgy ren
dezte be a dolgot, hogy fölfelé a 
róc lival együtt őt is húznunk kel
lett Rolit kivéve, az egész család 
ujjongva fogadta a februárban be- 
állt olvadást. Egyben okulva a ta
pasztaltakon. el is határoztam, 
hogy legközelebb óvatosabb leszek 
a fiam által űzendő sportág kivá
lasztásánál.

Tavasszal atvittem egy futball
meccsre. Ha meg is tetszik neki a 
futball, itt nem történhet nagyobb 
baj. Tőlünk, nőktől még sem kíván
hatja, hogy vele együtt rúgjuk a 
labdát. A futballmeccs hatása nem 
várt erővel nyilvánult meg Rolinál. 
Két nao alatt összes gumilabdáit 
ronggyá rúgta. Vettem néki egy 
bőrlabdát, majdnem olyat, mint az 
igazi,- csak kisebbet. A fiam öröme 
nem ismert határt — a miénk sem. 
Mert kivéve az étkezések idejét, 
mindig a kertben volt és futballo
zott. Végre csend és béke költözött 
a lakásba. De az öröm nem soká 
tartott, csak az első esős napig. 
Roli nem mehetett a kertbe, vi
szont a futballró! lemondani szin
tén nem volt hajlandó, aminek két 
keresztülrúgott ablaktábla volt szo
morú következménye. Roli a fut
ball iránti túlzott szeretetéért el
nyerte méltó büntetését, viszont 
nekem, is áldoznom kellett a íut- 
ballsportért, két aWaktábla árának 
alakjában.

mikor a legizgalmasabb volt a já
ték, felhasználta tehetetlen volto
mat es a nézők haragos kifakadá- 
•saival mit sem törődve, nyugodtan 
elsétált előttük, le egész á  pályáig. 
Ezután egy időre szem elöl tévesz
tettem míg végül legnagyobb ré
mületemre felfedeztem a csöpp le
gényt bent a pályán, amint zsebre- 
tett kezzd nyugodtan figyelte a já
tékosokat Az égjük rendező barát
ságosan fülönfogta és átemelte, a 
Kor’ston. Közben nem épp hízelgő 
je.zőkkel láthatta «1 gondolatban, az 
ifjú teniszrajongó gondos szüleit. 
Később Roli maga mondta el, hogy 
mivel másképp nem sikerült neki, 
a süllyesztett pálya gyepes oldalán 
lecsúszva hatolt be a pályám. Ami 
mellett a fehér nadrágján lévő zöld 
fo't<-k is élénken tanúskodtak.

A tenisszel sem jártunk jobban 
Az egyik nagy nemzetközi mérkő
zésen történt a szigetén, hogy a 
fiatalember nem volt megelégedve 
a helyével, ö  egész közelről akarta 
■nézni a mérkőzést meg különben 
is unalmas egy helyben ülni, ezért

Ezekután a teniszre vetette 
magát egy született sportember 
vad szenvedélyével. Mivel egye
nes úton nem tudta megszerezni 
raketemet, titokban csempészte 
ki a lakásból. Egy idő múlva 
ugyanígy visszacsempészhette, de 
milyen állapotban! Az igazság
hoz híven meg kell mondanom, 
hogy ez egyszer sikerült megke
ményítenem anyai szívemet —  és 
így Roli fiam tenisz iránti ra
jongása ránézve igen szomorú 
akorddal végződött

legnagyobb ütőkártyáját: „Azt
hiszed, édesanyám,! hogy én veled 
akarok evezni. Dehogy! Én férfi
csónakban akarok evezni.” Mon
danom sem kell, hogy. én ennek 
ellenére sem béreltem neki kü
lön „férficsónakot”.
■ A nyár ■ végén egy atlétikai 
versenyre vittem el a fiamat. 
Itt leginkább Donogán nyerte 
meg a tetszését a diszkosszal.

—  Ki az a kövér bácsi, aki a 
tányérokat hajigálja ? —  kérdez
te fiam, pöntos megfigyelő képes
ségéről téve tanúságot.

Felvilágosítottam, hogy az a 
bácsi nem tányérokat. hanem 
diszkoszt dob, mégpedig ugyan
csak messzi el tudja dobni azt a 
tányérformájú holmit.

A kővetkező sportág, amely 
megnyerte tetszését, az evezés 
volt. A Balatonon minden nap el- 
vjttem csónakázni. Egy ideig na
gyon örült fiz új mulatságnak, 
de később agresszív lett és a 
maga számára is követéjt evező
ket. Hangos jeleneteink voltak 
emiatt.' Néha annyira hangos, 
hogy a csónak ugyancsak vesze
delmesen ingadozott alattunk. 
Mikor látta, hogy ezen a téren 
hajthatatlan vagyok, kijátszotta

—  Ezt én is meg tudom csi
nálni, —  jelentette ki a kis le
gény, elég szerénytelenül — Ha 
tudtam volna, hogy mi lesz en
nek a nagy önbizalomnak a követ
kezménye, dehogy mosolyogtam 
volna az én „édes, okos” kis fiam 
megjegyzésén.

Következő nap, mikor hazajöt
tem, feltűnő illedelmesen viselte 
magát Roli. A nagymama is na
gyon csöndes volt. Feltűnt ne
kem a szokatlan dolog és valla- 
tóra fogtam őket. Kiderült, hogy 
a Roli gyerek délelőtt kipróbálta 
díszkoezdobó tudományát s mi
vel a diszkoszhoz a tányér hason
lít leginkább, hát azon próbálta 
ki. Sajnos, mire a nagymamája 
a csörömpölésre figyelmes lett, a 
konyha sarkában már négy tá
nyér felismerhetetlen cserepei 
hevertek. Roli a konyha közepén 
állt és onnan dobálta a tányéro
kat a legtávolabbi sarokba. A 
-büntetés most sem maradt el, ~ 
bár azt hiszem, hogy a fiam ti

tokban még most is büszke disz
koszvető tudományára.

Azóta Roli intézetbe került és 
ott megtanulta majdnem mind a 
sportágat, amit eddig nem tudott. 
Különösen a birkózást és boxo- 
lást űzi rendkívül nagy szenve
déllyel többi társéival együtt.

Legutóbb, mikor meglátogat
tam, felszólított egy kis birkó
zásra. Rajtunk kívül még ült egy 
néhány szülő a társalgóban, ezért 
kitérő feleletet adtam. De Roll 
kitartó legény, ha ő egyszer va
lamit a fejébe vesz, attól nem 
tágít.

—  De mért nem akarsz birkóz
ni édesanyám, —  kérdezte meg
ütközve. —  Félsz talán?—  tette 
hozzá huncutul mosolyogva.

Megmutattam bekötött ujja
mat, reggel megvágtam a kezem, 
ezért nem birkózható®.

—  No, nefélj, —• mosolygott 
rám biztatólag —  azt úgyis tu
dom, hogy erősebb vagyok, mint 
te, de majd vigyázok, amikor 
földhözváglak, hogy meg ne üsd 
nagyon a kezed,

De engem még ezzel a bátorí
tással sem tudott rávenni a bir
kózásra. A fiam egy kis csodál
kozó sajnálkozással nézett fel 
rám. Aztán legyintett a kezével. 
Azt hiszem, hogy csak az anyja 
iránti kötelező tisztelet tartotta 
vissza attól, hogy a szememre 
vesse gyávaságomat. *

És ezt mind a sportnak kö
szönhetem. Mi lesz, ha ez így 
folytatódik? Lesz-e valahol meg
állás? Nem tudom! De ahogy a 
fiamat ismerem és a sportok 
iránti olthatatlan szenvedélyét, 
azt hiszem, úgy jártam vele, mint 
Götlm bűvészinasa a szelemmel: 
Felidéztem benne a sportok 
iránti szenvedélyt és álljt paran
csolni már nem tudok neki.
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I¥b:c esélyes jelűje van 
i  Ferencvárosnak 
k  egyiptomi útra

— Saját tudósítónktól
A Ferencváros tűracsapatának 

tagjai ..jó kondícióban érkeztek 
haza. Sőt már a csapat fogadásá
nál megjelent Korányi is, aki 
éppen _ sérülése miatt nem vehe
tett részt, a téli körúton. Ilyen
formán az egész gárda játékra 
képes, bár az utolsó mérkőzésen 
Angyal, Sárosi és Berkessy is 
kisebb sérülést szenvedett. An
gyalra ráesett néhány ember, 
Sárosi és Berkessy pedig nagy 
rúgást, kapott, ők ugyan már 
vígan ugráltak le a vonatból.

Különben a játékosok körül az 
egész úton komoly baj nem for
dult elő. Berkessy, amikor sor 
került rá, mindig jó! megállta 
helyét, amit nem lehet elmondá
si Bukovairől. Bukovai még nem 
volt olyan kondícióban, hogy a 
mérkőzéseket bírta volna, ezért 
uem is igen játszott.

a Csikó-csapatot,
m oly  H ollan d iáb an  te ljes  sik ert aratott és  a jövőre  is  
érték es ered m én yt ért e l, m íg  N é m e to rszá g b a n  n eh e
z e b b  k ö rü lm é n y e k  k ö z t is b ecsü lette l m e g á llta  h elyét

B e s z é lg e té s  H e rc z o g  E d w in  túra*  
v e ze tő v e l, a k i m é g  a  m a g y a r  at
lé tá k  sz á m á r a  is h ozott jó  hírt

A hazatért gárda ma dél
után megbeszélésre jón össze 

aas Üllői-útón,
ahol azt is meghatározzák, hogy 
Mennyi szabadságot kapnak a 
játékosok. A terv az, hogy azok, 
akik Egyiptom szempontjából 
számításba nem jönnek, két hétig 
Pihenhetnek. Az egyiptomi tűrá- 
•fá készülők azonban nem kap
hatnak szabadságot. Ezen a té- 
■fen még nem tisztázódott a. 
helyzet, A Ferencváros játékosai 
hözüí elsősorban

a halfok
jönnek számításba az egyiptomi 
útnál Majdnem bizonyos, hogy 
Laky, Sárosi és Lázár részt,vesz 
a nagyszerű kiránduláson. Kívü
lük elsősorban Háda kiküldése 
aH előtérben. A vezetőség terv® 
'iZ> hogy a téli túráról itthon 
maradt Korányit kárpótolja ezen 
a túrán, a csatárok közül pedig 
elsősorban Turay, kívüle Táncos 
ös Toldi elviteléről lehet szó. 
Nyolc ember azonban semmi- 
esetre sem juthat bele a túra
keretbe, s így minden valószínű
ség szerint két játékos neve el
esik az expedíció összeállításá
nál;

A mai megbeszélést tehát ér
deklődéssel várják a játékosok, 
Mért hiszen a szabadság és az 
egyiptomi kiküldetés kérdése 
egyaránt nagyon fontos szá
mukra.

Van'cseket kéri 
** Bocskai a Nemzetitől

— Saját tudósítónktól —
A Bocskainál hátvédgondok van- 

nak. a  debreceni vezetőség nem 
Szarja azt, hogy az új idény készü
letlenül találja, éppen ezért máris 
■laiékos után nézett. Irányelvük az 

hogy fiatal játékost kell keres
ete A keresőknek a szeme a Nemzeti 
"J-ttalékhátvédjén, Vanicseken akadt 
Meg. A hírek szerint már tapoga
tóztak is a fekete-fehéreknél, ügy 
értesülünk, hogy a Nemzeti nem 
zárkózik el attól, hogy a tehetséges 
tiatal játékost átadja, annál is in- 
*abb̂  mert Flóra, Török és Szendrő 
®temélyében megfelelő és elég hát- 
beddel rendelkezik.

labda volt a hájra! meccsen — 
Mas éli Werner, a III. leér. FC Jdté- 
tsffl. Ha taccsra ment egy labda, 

szaladlak utána, hanem dobták 
"?®r a másikat. Nem volt megállás. 
1*,. Pálya egyébként, visesárokkal volt 
orülvéve: odri ugyan, nem tudott 
Szaladni egy néző se!

Kalmár, Barátky, Mándi és Uj-
a Hungária négy „egyip- 

kiszemeltje” tegnap délután 
í^gkezdte az edzést. Könnyű 
jutásból állt ez, amelyet mind,a 
? 6gyen nagy kedvvel végeztek, 
í ,eg.ielent a pályán a profikotn- 

•bálttal Németországból a kora 
utáni órákban érkezett Híres, 

-•Seh n . és Nagy is, de ők csak 
Y fürdőszobát vették igénybe, 

helyesebben, mint ők mon- 
ttak: „Jöttünk az út porát le- 

teosni!’’ Sikerült nekik!
.^°kan nem tudják, hogy a Fúl

ta. borotvál óvfzzel i perc alatt lehet
^változn i.

bemernék pihenő kell.
/ '̂kokkal hazaérkezett két njlakl 

Van - ^özül Wernernek a combján 
*úzédása. Ezzel szemben Biri- 

Mem a lapockacsontsértilése 
1 .ki, hanem a forgácson tje. fáj. 
^eslk orvosi vizsgálatra.

ü
A  Csikók fogadtatására sereg 

lett kf kedden délben a Keleti pá- 
lyaudvarra a szövetségi és egyleti 
funkcionáriusok, játékosok és hoz
zátartozók egész tömege. HiábJI a 
Csikók már végleg beférkőztek & 
szívekbe. A legutóbbi holland— né
met túra is csak növelte ezt a sze- 
retetet s amint egyre gyülekezett a 
fogadtatásra jövők serege, minden 
csoportban a Csikók szép szerep
lése volt a beszéd témája.

Az MLSz-ből Kenyeres főtitkár, 
Maríássy dr. szövetségi kapitány 
jött ki, a PLASz-ból Preissmann, 
Zsoldos alelnök, Fodor dr. főtitkár, 
Szegő háznagy, a BLASz-ból Bo- 
dánszky dr. alelnök és Kovács Leó 
tanácstag jelent meg, de ott lát
tuk Senkey, Reiner, Tatcacs edző
ket, több egyesületi vezetőt és já
tékost is.

Az egyik várakozó csoportban 
Zsoldos Andor viszi a szót. Jól in
formált ember, ő volt a Csikók bal
káni túrájának egyik vezetője

•— Ami legjobban megkapott en
gem, —  mondja —> az a csodálato
san harmonikus szellem., ami a 
Csikók csapatában uralkodik. Mái 
több nagyhírű játékostól hallattam, 
hogy szeretne a Csikók csapatában 
játszani, mett, ott ismeretién foga* 
lom a „leégetés”. Ott mindenki az 
eredményért, a sikerért dolgozik. 
Egy a, másért, mindegyik mind
egyikért.

—  Jó volna azonban —  vetjük
közbe— , ha mást már végleg in
tézményesítenék a Csikók csapatát 
De ne úgy, hogy aszerint tömik 
tele oda nem illő játékosokkal, 
amint azt az éppen túra nélkül má
rnát egyletek érdeke diktálja, ha
nem tessék felállítani a szigorú 
Csikó-keretet! í jl

—  Nekem is es a véleményem —  
mondja Zsoldos alelnök — és nem 
is volna szabad, olyan csapatot a 
Csikók nevén szerepeltetni, amely
ben nincs benne, a ma már szinte 
fémjelzett Csikó-keret minden tag
ja. Háda, Bíró, Kárpáti II., Kovács 
II., Jakube, Belkó nélkül ma már 
nem lehet kiállítani a Csikók csapa
tát. Reméljük, hogy rövidesen meg
találjuk a többi standard tagját is 
ennek a nagyra hivatott együttes
nek.

A hangosan beszél búgó hangja 
szakítja félbe a társa.gást és 
máris jelenti a hivatalos hang a 
bécsi gyors érkezését Az egyik 
túltőmött III. osztályú kocsiból ke
rülnek elő a Csikók. Háda lépked 
le elsőnek a lépcsőkön, alig győz 
kezet fogni a gratulálókkal. Hogy- 
Iéte után érdeklődünk:

Hát bizony még fáj az olda
tom... ■— panaszkodik a mann 
heimi rúgásra.

Most már gyors egymásutánban 
jelenik meg Werner, Teleki, Mar
kos, Moóré és a többi mind. Előke
rül azután Herczog Edvin is, 
túra vezetője, összetartó  ̂ egyéni
sége, míg Csányi dr. már Kelen
földén jpszállt 

— ügy látszik, magára vállalta «  
stuttgarti S:0-át —  szólalt meg az 
egyik PLASz-vezér.

Tömött kör alakul most az érke
zettekből és a fogadókból és k e 
nyeres főtitkár keresetlen, színből 
jövő szavakkal köszönti a szép sze
replésével minden dicséretet kiér
demelt Csikó-együttest. Herczog 
Edvin válaszol. Látszjk, hogy meg
lepte ez a mélég fogadtatás.

—  A stuttgarti 5:0 után már 
azt hittük —  mondja — , hagy os
torral fognak várni a pályaudva
ron. Küzdöttek a fiák hóban- 
jégben,, sárban-szélbm, ösezeszori- 
tott fogakkal a, magyar dicső- 
séaért ...

Hatalmas „éljen” zúg fel az 
öreg csarnokban, újra felkerülnek 
a kalapok a fejekre és megindul 
mindenki hazafelé.

—- Saját tudósítónktól
Herczog Edvint csak délután 

fogtuk el újra a törzskávéházban, 
hogy mondja el benyomásait a Csi
kók legutolsó túrájáról

—  Hogy el ne felejtsem — fog 
bele Herczog mondókájába —  
Kölnben beszéltem Pfeiffer Ober 
inspektorral, aki nagyon jól ismeri 
a ma,gyár atlétákat az amsterdami 
olimpia után itt abszolvált látoga
tásuk nyomán. Pfeiffer kijelen
tette, hogy készséggel áü a magyar 
atlétaszövetség rendelkezésére az 
olimpiai. kiküldetés költségeinek 
előteremtése ügyében. Az olimpiá
ról hasajövet öt-hat német város 
ba,n is szerepelhetnének a magyar 
atléták, akik így útiköltségük je
lentékeny részét megszerezhetnék 
Pfeiffer jól ismeri Moldoványi 
István dr.-t, tőle vár megfelelő pro- 
poziciöt ebben az ügyben.

—  Mármost, ami a Csikókat 
illeti, megállapíthatom, hogy a 
túra első része, a hollandi szerep
lés minden tekintetben teljes si
kert jelentett. Eddig csak osztrák 
csapatok túrázhattak Hollandiá
ban, most már nyitva áll a holland 
határ. á magyarok számára is, 
óriási előzékenységet tapasztot
tunk lépten-nyomon a holland fut
ball hivatalos vezetői részéről, ez 
is bizonyítja a Csikók hollandiai 
szereplésének nagy propaganda
értékét. A kasszasiker is nagy 
volt Hollandiában. A hágai mér
kőzésre két zsúfolt különvonat 
hozta az érdeklődőket Amsterdam
ból

—  A túra másik fele, a német 
rész, nem mondható ennyire sike
rültnek. Előre kell bocsátanom, 
hogy a jövőben nem fogadhatjuk 
el az ilyen lealázó fettételeket, 
hogy t. i. előírják, nekünk, milyen 
csapattal álljunk fel. Most már el
mondhatom, hogy az erre vonat
kozó hazai táviratokat a vezetőség 
eltitkolta a Csikók elölt, jnert nem 
akarta megbontani azt a szinte 
családias összhangot, ami az egész 
túra alatt egybefűzte a teljes játé
kosgárdát. S ha még az anyagi fel
tételek valami nagyszerűek lettek 
volna! De messze alatta maradtok 
az osztrákok áltol kívánt és kapott 
költségmegtérítéseknek. Egyedül a 
kölni mérkőzés ment részesedésre 
és éppen itt nem volt nagy közön
ség, úgyhogy a garantált legkisebb 
összegnél csak 200 márkával kap
tunk többet. A jövőre nézve itt is 
sokat tanultunk. Mert hogy a Csi
kók vonzanak, azt láttuk Hollan
diában, ahol telt házak előtt ját
szottunk és Németországban is, 
ahol pL legutolsó meccsünkön —

0:5 után —  Mannheimben

a két meccsünket. . Hallom, hogy 
idehaza már kritizálnak emiatt, 
de bátran ki merem " mondani, 
hogy Jakube Pza, az a középcsatár, 
amely a nagyválogatott csapatba 
való,

■— A délnémetek játéka koson- 
üt a miénkhez. Ha még hozzá
vesszük, hogy ök otthon játszot
tak és fizikumban erősebbek, 
mint, a mieink, akkor teljes jelen
tőségben itt Mhat a figyelő előtt 
a, két németországi győzelem, amit 
az egyetlen vereség sem homályo
sukat el

A stuttgarti vereség külön
ben nagyon levert mindannyiunr 
kát. Á mi szemünkben a Csikók 
csapata sokkal komolyabb és szén- 
tebb intézmény, semhogy ne fél
tettük volna, a mi szép elgondolá
sunkat a& itthoni érdeklődők egy 
részének blazirt fölényességétől. 
Megvallom, féltünk, hogy ettől az 
5:0-tól majd, blöffnek fogják ki
nyilvánító,ni az egész intézményt. 
Szerencsére úgy látom,, hogy fé
lelmünk nem volt alapos. Ennek 
őszintén örülök, meri nagy ter
veink vannak a Csikókkal. Ezt a 
nagyszervon bevált gondolatot 
végleg meg kell fogni, külföldi 
mintára valami egyletfélé,t kellene 
csinálni szárnyára, hogy a Csikók. 
csapatában rejlő vagy eszme to
vább éljen, fejlődjék és virágozzék.

—  Most még csak azt kérem, 
hogy egy félreértés következmé
nyeit kiküszöbölni segítsenek. A 
stuttgarti mérkőzésről napvilágot 
látott telefonj elöntésemben nem
azt, mondtam, hogy a Bocskai já
tékosai „bizonytalan értékek”, ha
nem csak ezen az egy mérkőzésen, 
abban a mély sárban voltak bi
zonytalanak,, Az igazságnak tarto
zom azzal, a kijelentéssel, hogy a 
Bocskai-játékosok éppen úgy ki
vették részüket a túra sikereiből, 
mint a többiek.

Éljenek a Csikók!

M a g y a r  fiú  k iv á ló  já té k a  s e -  
g iie tte  a  g e n fi S e r v e t te t  

a  b é csi R a p id  le g y ő z é s é h e z  
M eg k o p o tt a  m a g y a r  fu tb a ll 

h ír n e v e  S v á jc b a n  m  A  N agy
v á r a d  A G  v e n d é g s z e r e p lé s e

G é n ib e n

11.000 fizető néző volt kíváncsi a 
Csikók játékára.

—  Ami a sportbeli részt illeti, 
nincs mit szégyelni a stuttgarti 
0:5-öiu Végtére ugyanez a csapat 
verté meg vasárnap Berlin váloga
tottjait S:l-re, ez az,igazi dél
német válogatott tehát, védőimé 
pedig egyenlő a nagynémet válo
gatottéval. A németek nagyon 
büszkék voltok erre az eredmény
re. De alaposan lehűtöttük őket, 
amikor kijelentettük, hogy szíve
sen látjuk őket legközelebb Buda
pesten! Sőt! Nem is Budapesten, 
csak egy rendes pályán!

—  Ez nem mentegetőzés, de 
mondhatom, hogy Stuttgartban 
már a pályára érve érezték a fiúk, 
hogy a meccs elveszett. Mann
heimben fordítva volt: első pilla
natban tudtuk, hogy nyert ügyünk 
van. Rendes volt a talaj. Most 
már nem, akarok reklamálni, de a 
0:5-ben a kirónak is nagy része 
van.

—  A németek jobb futballt ját
szanak, mint a hollandok. Hollan
diában az angol stílus az ural
kodó, persze sokkal gyengébb 
kiadásban, mint a játék őshazájá
ban. Ha Jakube künn van velünk, 
gólzáporral nyerhettük volna mind

— Saját tudósítónktól — 
Genf, január 

Genfben, a Nép-
szövetség városá
ban is éppen ügy
félnek, múlnak a 
napok, mint más 
hol; itt is könnyű 
szívvel vettek bú- 
.csút a szomorú, 
nehéz óévtől és bi 

I'zakodva köszön
tötték az újat, Ezer és ezer ember 
gyűlt össze á’ Saint Pierre kated
rádban az esti istentiszteletre, 
ahol még Kálvin János hirdette 
t&nait; most is megcsókolta egy- 
mást mindenki —  amint itt szo
kás — újévi köszöntőül a templom 
előtt; még a rendőr is kapott 
egy pár csókot a huncut, eleven
kedvű lányoktól; de a hangulat itt 
sem víg, itt is érzik a gazdasági 
krízist, félnek, aggódnak a közeli 
napoktól, vájjon mit hoz az újév?

A téli sport mellett a futball is 
teljes üzemben van. bajnoki, kupa- 
mérkőzés, nemzetközi mérkőzés 
egymást követi és újévi ajándé
kul mit adhatott szebbet, jobbat 
a genfi Servette az ő. nagy és hű
séges közönségének: szabályosan, 
reális körülmények között mag
verte Becs kedvenc csapatát, a 
Rapidot, amely csak most nyerte 
könnyen a karácsonyi tornát Bécs 
ben. 4:2-re győzött a Servette 
l:l-e s  félidő után és elöljáróban 
szegezzük le: a győzelem kivívás 
sában oroszlánrésze van egy ma
gyar fiúnak, Leitner jobbszélső
nek . . .  Nem én állapítom ezt 
meg, hanem a genfi közönség, a 
svájci sajtó akármelyik orgánu
ma, a Népszövetségnél tartózkodó 
számtalan különböző nemzetiségű 
idegen, akik között több sport- 
szakértő ,is van. . .

A bécsi csapatoknak igen jó 
híre van itt, az osztrák válogatott
8;i-es győzelme csak öregbítette
ezt a hírnevet, az itt túrázó Ad- 

j 8 nagyon jó benyomást kel- 
Kriheto volt tehát, hogy a 

“ avös, szeles idő ellenére is nagy 
közönség jelent meg a Servette-— 
Rapid találkozón. A Rapid teljes 
csapattal állt fel, a Servette is a 
szokott nemzetközi csapatát szere
peltette, aminMréfásan itt hívják: 
a „népszövetségi” csapatot, amely
ben talán csak 4— 5 a bensztilött.

Három osztrák: Roppan, Tör
és Jestrab, egy olasz: Delta Valis, 
egy bolgár: Vaszüev, egy  déiame- 
nkai: R odngvsz és a jobbszélen 
a magyar Leitner. Uj ember még 
itt. Parisban, Báselben játszott 
Pestről történt eltávozása óte,

1 nem fiatal már, de igen ügyes, 
gyors, nagy technikával rendel- 
kezö, kemény gyerek. Beadásai, 
lefutásai, lövései egyaránt nagy
szerűek.

Röviden: az első gólt az ő be
adásából lőtte Tax, a másodikban 
szintén benne volt és 3:2 állás
nál az ő gólja biztosította be a 
Servette győzelmét Leitner, Della 
Valié, Rodriguez, a három nevet 
kiabálta a lelkes tömegt ezzel a 
három névvel volt tele másnap 
minden újság és ez a Leitner 
szerzett örömet annak a pár ma
gyarnak, aki végignézte a mérkő
zést és már csali szokásból is ter
mészetesen nem az osztrák sógor
nak szurkolt

Leitner az első magyar, aki 
Genfben idegen klubban játszik, 
ő igyekszik helyreállítani a ma- 
gyár futball megtépázott hírne
vet . . .

Mert valljuk csak be őszintén, 
alaposan megkopott a hírünk, ne- 
vünk, tekintélyünk. Eddig én sem 
hittem volna, de itt idegenben az 
utóbbi hetek alatt mindenfajta 
nációbeli sportemberrel találkoz
tam és beszélgettem. Itt Genfben, 
ahol az Újpest me-gnyerte a genfi 
tornát, hallom, látom., tapaszta
lom: kezdünk másodrangúak lenni 
a külföld szemében.

Ausztria a legjobb! —  ezt' 
harsogják, hirdetik mindenfelé, 
Utana Csehszlovákja, Olaszország 
következik és most már a Balkán 
államok ázsiója is szökik felfelé. 
A magyar csapatok szomorú ka
rácsonyi és újévi táramérlege is 
nagyban hozzájárul hírnevünk 
romlásához és itt nagyszerűen tud
ják az eredményeket. Magyar csa
pat nehezen fog üt túrát lekötni 
egyhamar. A Ferencvárost várták 
volna bajnoki eredményei alapján, 
de a túraeredmények sokat ártot
tak. Játszott Svájban is (Luganó- 
ban) a Ferencváros, győzött is 
3:l-re, de a mutatott játék nem 
elégítette ki sem a szakértőket, 
sem a nagyközönséget. Nem elég 
győzni, játékot is keli mutatni és 
gólokat —  gólokat, minél többet 

lőni a svájci kapuba, ennék 
van hatása... Szeged csapata 
sem ragadtatta el a közönséget 
álmos játélával Locamóban.

A balkáni csapatok megbecsü
lését jelenti, hogy most január 
cÖ7'Tén, 16— 17-én a Nagyváradi 
AC jóhírű együttesét látja vendé
gül két genfi csapat így kalkulál
tak: Jugoszlávia egyre-másrs
győz Belgrádban, Zágrábban a 
magyarok ellen, Románia nyerte a



Balkán Kupát Jugoszlávia előtt, 
tehát a NAC nem lehet rossz csa
p a t . , .

*
A gazdasági helyzet itt is rom

lik, egyre nő a munkanélküliek 
száma és ez is egyik főoka, hogy 
nem engedélyezik az angol-osztrák 
válogatc tt mérkőzés megtartását 
Svájcban. Nem engedik kivinni a 
pénzt Hegen csapatoknak, idegen 
államoknak,

Tamássy László,

A második számú  
Ó buda— Szom bathely— 

Debrecen nem örül, 
hogy Újpest látszik he
lyette vasárnap Drez
dában, de azért már 
túltette m agát a tör

ténteken
—  Saját tudósítónktól —

Amint tegnapi számunkban már 
megírtuk, vasárnap Újpest csapata 
lesz Drezdában a Dresdener Sport 
Club ellenfele a III. kér. FC, Saba- 
:ria és Bocskai második számú kom
binált együttese helyett. Mint isme
retes, kezdetben a Kék Csillagok 
neve alatt készülődő túracsapat le
kötötte a drezdai mérkőzést, de ami
kor a francia túra kialakulása miatt 
az eredetileg kiállított csapat nem 
mehetett Drezdába, a három klub 
egy másik, nem kevésbé erős csapa
tát ajánlotta fel Hogan csapatának.

Újpest váratlanul hirtelen beugrá
sáról Komor Imre, a III. kér. FC 
igazgatójának, Komor Ödönnek fivé
re,-aki távollevő bátyját helyettesíti, 
a következőket mondotta munkatár
sunknak:

— Csak tényként akarom, meg
állapítani, hagy a drezdaiak lemon
dó táviratát 9-én kaptuk meg, azas 
szombaton és ugyanakkor kelt: a le
mondó levél is, amit most hétfon vet
tünk kézhez. Ezt azért tartottam 
szükségesnek megállapítani, mert 
Langfelder igazgató kijelentése sze
rint a drezdaiak már pénteken, azaz 
8-án mondták volna le a mérkőzést. 
A drezdaiak indokolása az, hegy
miután nem az eredeti csapattal 

jönnének" . . .  Erre vonatkozólag pe
dig csalit azt akarom leszegezni, hogy 
véleményem szerint a Drezdába menő 
csapatunk még erősebb lett volna, 
mint amelyik most Franciaország■ 
bán túrázik. Tessék csak figyelni az 
összeállításra-. Budai — Remmer, 
Wemer — Steiner, Moóré, Vámos 
Markos, Kovács II., Teleki, Brún
óékor, Dömötör. Nyolc játékos van 
ebben a csapatban a most dicsősé
gesen hazatért Csikók együtteséből!

— Mi azonban nem rekriminálunk, 
máris tudomásul vettük a történte
ket és ezt közöltük is a drezdaialc- 
kaL Csak azt a jogunkat tartottuk 
fenn, hogy a tavasz folyamán más 
megfelelő terminuson látogathassunk 
el Drezdába.

■■utam

‘M it  fe le tti e& k a c d ~  

c s a d e i l s ,  Zeee^eee

A Nemzeti Sport cikke és Kispest 
bergamói mérkőzése. Révész dr., a 
kispestiek útvezetője beszéli:

_  Bér gumóban tudtam, hogy na
gyon erős meccset játszunk. Ez vall 
az utolsó mérkőzésünk. Addig veret
lenek voltunk s féltem, hogy eset.eg 
baj éri a csapatot. Kapóra jött ép- 
pen a Nemzeti Sport egyik cikke, 
amely méltatta azt, hogy Kispest 
úgyszólván legszebben szerepel a ma
gyar csapatok közül. A cikkel a. ke
zemben a fiúk elé á.ltam, felolvas
tam s aztán hozzátettem: „Fiúk, ha 
most nem győzünk, akkor a francia 
eredmények értéke mind leszáll." 
Erre aztán szinte fogadkozva men
tek ki a pályára s ki is vágták a 
rezet.

Tegnap megérkezett az MLSz-hez 
a svéd szövetség meghívója, amely 
május 13—14-i FIFA-kongresszusra 
szól. Ez a kongresszus ugyanis 
Stockholmban kerül sorra.

Az első fecskék. A  „33”  FC 
vasárnap már pályára lép. Dél
után fél 3 órakor a fehérúti pá
lyán barátságos mérkőzést ját
szik á BTC-vel. Előzőleg, fél 1 
érakor az ifjúsági csapatok ját
szanak. A budai játékosok pén
teken csak tornatermi edzést tar
tanak.

* A magyar sport Pantheonja
elmen új sportkönyv jelent meg. A 
nagy nyolcadrétalakú könyv Ger
dáid Lajos szerkesztésében több 
eportíró közreműködésével készült s 
most megjelent egyesített I—II. kö
tete a magyar sport történetének 
1896-től napjainkig terjedő korszakát 
foglalja össze. A könyvet számos 
illusztráció díszíti s az egyes sport
ágak külön fejezetekben kerülnek le- 
tárrya’ásra.

Bssky, aki egy évvel ezelőtt Mag
lódon mint edző és játékos jelentős 
sikereket ért el, a hírek szerint Gö
döllőn, a most alakítandó  ̂proficsa
patnál helyezkedik majd eh

—- Ez csak hallu
cináció, kedves Szer
kesztő uram. Ott 
voltam<, ugyanis az 
MLSz szombati ta
nácsülésén, ott ra
gadt rám ez a zörej. 

—  Hát mi az? Ott 
még mindig fegyver csörgéstől za
jos a légkör?

—  Tetszik tudni, túlsók a fér j  
a tanácsban.

—  Ez meg hogyan függ össze...
—  Otthon nem valami nagy le

gények esek a tisztelt urak, a szö
vetségig tanácsteremben azután 
annál jobban kiengedik a hangju
kat.

_ — Ahá! No és mi minden tör
tént ott azon a tanácsülésen?

—  .4 legérdekesebbet kihagyta 
a cikkből a Szerkesztő úr tapinta
tos riportere. Majd én leszek olyan 
tapintatlan és elmondom. Hát elő
ször is Zsarnóczay borzasztó szú 
gorúan megkritizálta Mariássy 
doktort. A „köszönöm Dénes” - 
esetre célozva odadörögte a szö
vetségi kapitánynak, hogy v,e, 
utánozza elődjét. Mert hiszen —  
mondotta Zsarnóczay —  nem is a 
Nemes játszott a románok elleni 
amatőr csapatban jobbszélsöt, ha
nem. a —  Zavaczky. Ekkor azon
ban már komolyan megijedtek 
Zsarnóczay barátai, akik csak a, 
tréfa kedvéért informálták helyte
lenül a BLASz elnökét.

De az elnöknek csak illett 
volna tudni, hogy . . .

—  Szerkesztő uram, ne legyen 
ilyen szigorú. Mond,ott különben 
az elnök még jobbakat is. Mikor 
arról folyt a vita, hogy Rosenberg 
doktornak, aki az MLSz elnöksé
gét testesítette meg Torinóban, le 
kellett volna-e menni félidőben az 
öltözőbe vagy sem, Zsarnóczay 
felidézte a tanács emlékezetébe a 
prágai feledhetetlen válogatott 
mérkőzést, amikor bizony ő nem
csak a mérkőzés előtt, közben és 
után ott volt az öltözőben, hanem 
délelőtt még a történelmi emlék 
számba menő régi zsidótemetőt is 
meglátogatta, hogy bedobja kabala 
gyanánt a híres óhaj-cédulát. . .  
Sem azelőtt, sem azóta nem járt 
rabbinál.

— No és mi lett a torinói aleU 
nökkel?

•— Fodor azzal kezdte húzni, 
hogy legközelebb csak úgy küldik 
ki, ha meccs után hajlandó lesz 
össze is szedni a felszerelést. A 
tanácsülésen egyébként a csatár
sor tagjait is rendre vette a 
BLASz elnöke, csak a közismerten 
leggyengébb csatárról nem emlé
kezett meg. Az elnök szerint azért, 
mert az illető volt az egyetlen 
csatár, aki a maga rendes helyén 
játszott, Kovács Leó közbeszólása 
szerint azonban azért, mert az 
illető —  zöldi-fehér mezt visel.

—  És milyern vita folyt a bíró 
körül?

—  Az szidta a legjobban, aki
nek az elnökségben történt felszó
lalása döntötte el éppen azt, hogy 
nem a hollandus lett a bíró, ha
nem a délsvájci.

—  És most már kész a tanács
üléssel?

—  Még az is édes volt, amikor
Fodor dr. éppen az elnöltségi ta
goknak a túrákon felmerülő funk
cióiról beszélt és a következőket 
mondotta: „H a majd egyszer én, 
mint elnökségi tag -megyek el egy 
válogatott mérkőzésre . . Zsar
nóczay közbevágott: „Megnyug
tatom. a főtitkár urat, erre nem 
fog  sor kerülni."

—  Sóval évödtek a vezérek.
—  De ülés után már újra jó  

barátságban voltak.
— így  is szép. A sportban vége 

a harcnak, mihelyt utolsót fütyült 
a bíró.

—  Kedves Szerkesztő úr, em
lékszik még arra, hogy hány város 
viaskodott azért, melyikben szüle
tett Homérosz?

—  Hét.
—  Nahát akkor a Beiké még 

nem tart a Homérosznál, őfölötte  
egyelőre csak a szombathelyi Vas
vármegye és  a Győri Hírlap vitat
kozik, hogy melyik városban szü
letett.

—  Nahát, ez a Belkó fiú! Alig 
hiísz éves és máris „városunk szü
lötte".

—  Tetszik tudni Szerkesztő űr, 
hogy a PLASz-nak a Csikók túrá
ját vezérlő társelnöke miért nem 
rándult át Düsseldorfba megnézni 
a ferencvárosi csapat mérkőzését?

—  Talán fontos ügyei voltak.
—  Dehogy. A társelnök úrnak 

jól ápolt pocakja van és biztosan 
eszébe jutott a düsseldorfi „has- 
f elmetsző”.

—- Még egy ilyen vice és nem 
leszünk tekintettel a statáriumra 
sem, Terefere úr!

—  Akkor jobbat mondok: 
PLASz-ban jelentkezik a távirat
kihordó. Az illetékes személy fel
bontja a táviratot és olvassa: be- 
jelentjuek vasaarnapra meerkoe- 
zeesuenket dresdner sport club 
ellen. . .  Mire megszólal egy hang 
„Ha ez a Lójával történik, akkor 
azt mondják, hogy lelőtte ...”

—  Játékosok köréből nem tud 
semmit ?

—  A Kalmár közirigység tár 
gya.

—  Hát hiszen tud is az afiú. .
—  No, nem éppen azért. Ha

nem ... no, de akkor elölről kell 
kezdenem. Úgy volt, hogy a sport- 
szeretetéről híres Polnauer-család, 
amely már négy csapatunk egyip
tomi útját vette lehetővé és most 
nyélbeütötte a nagyegyletek egyip, 
tömi túráját is, sőt a válogatott 
mérkőzést is összehozta, remek
művű vándordíját tűz ki a ma
gyar-egyiptomi válogatott talállco- 
zásokra. A vándordíj egy szobor 
lesz és a művésznek ‘ Kalmár fog 
modellt állni. Külön honoráriuma 
egy ezüst cigarettatárca lesz. Mi
kor ezt meghallotta, a kék-fehérek 
válogatott hátvédje, akit azzal 
szoktak húzni, hogy Ízületei össze 
vannak drótozva, súlyos szemre
hányásokat tett az illetékeseknek, 
hogy nem esett rá a választásuk, 
mint modellre. Amint ezt hallotta 
a kék-fehérek Ágija, egyszerre 
csak megszólalt: „No, hogyha ró 
lad akarták volna megmintázni a 
szobrot, akkor csak a híres rheuma- 
fürdő plakátjáról kellett volna le
mintázni az alakot a mankóval..

—  Mikor kezdődik már a játék 
a futballban?

—  Már játszanak is.
—  Mire megy a játék?
—  A esi-úiti díjért folyik a ver

mes versengés.
—  Talán a gubacsi-úti?
—  A guba egyelőre elmaradt.
—  Brrr!
—  Csak nem fázik Szerkesztő 

úr? Pedig most éppen a jégről 
szeretnék pár apróságot elfe
csegni.

—  Ha rövid, jöhet.
—  Tehát: nagy az öröm a mű- 

jégen, mert a Nagy, a Szigorú, a 
Rettenetes eltávozik.

—  Hová megy?
—  Csak az olimpiára, ide nem 

messze: Laké Placidbe.
—  Hiszen akkor jó pár hétig 

nem jön haza.
—  Máris cincognak az egerek.
—  A jégen?
—  Csak úgy jelképesen mond

tam. Egyébként az is jeges dolog, 
hogy az új hölgybajnoknő oktató- 
edzője, a régi műkorcsolyázó
gárda értékes tagja, csak messze- 
látóval nézhette neveltjét a ver
seny közben.

—  Miért nem ment be a korlát 
mögé?

—  Nagyon karakán természetű 
ember és összekiilönbőzvén a jég 
uraival, csak mint „magánember'* 
megy a jégre.

—  Kár az ilyen haragért.
—  Az a harag azonban sokkal 

komolyabbnak látszik, amit a szi
geti klub tart az atlétaszövetség
gel. A terminus-értekezletre nem 
is küldte ki a klub képviselőjét, 
hanem csak levélben jelentette be 
tavaszi terminus-igényeit.

—  De azért csak nem húzta a 
rövidebbet?

—  Pontosan megkapott min
dent, amit kért. Ennek örömére 
távozom. J6 éjt, Szerkesztő úr! Jé 
éjt Hölgyeim és Uraim!

IF U L G O IT  BOROTVÁIM RÉVÉN 2 PERC A L A T I
KÉNYELMESEN BOROTVÁLKOZIK

A Somogy további tervei
Remek eredm ényeivel fel

hívta m agára  a görög  
vezetőcsapatok figyelm ét 

A  túra alkalm asint 
kibővül

— Saját tudósítónktól —

A  Somogy görögországi szerep
lése egyre nagyobb érdeklődést vált 
ki a görög sportkörökből. A három 
athéni, majd a két pyrgosi győze
lem akkora tekinté.yt szerzett a 
kaposvári csapatnak, hogy ez a te
kintély minden tartózkodást fel
old, amivel a Somogyot fogadták.

Tudnia keli ugyanis, hogy a ve
zető athéni csapatokkal nem sike
rült mérkőzéseket iekötniök a ka
posváriaknak, mert azok nem igen 
bíztak a csapat játékerejében. Az 
athéni lapok sem igen foglalkoztak 
úgy a Somoggyal, ahogy máskor a 
külföldi vendégcsapatokkal foglal
kozni szoktak. A sorozatos győzel
mek azonban egyre nagyobb tekin
télyt szereznek neki s most már a 
görög lapok is hasábos tudósítá
sokban számolnak be a Somogy si
kereiről

Nem lehet ezt csodálni, hiszen a 
vasárnapig lejátszott hat mérkőzés 
eredménye hat győzelem és kolosz- 
szális, 85:3 gólarány. Ilyen ered
ményesség mellett nem lehet szó 
nélkül elmenni, bármilyen csapatok 
voltak is a magyar együttes ellen
felei. Hiszen jól tudjuk, hogy mek
kora hátránnyal indul minden csa
pat, mikor keserves utazások után, 
idegen földön, idegen körülmények 
között, szokatlan élelmezés közben 
ál! ki mérkőzésekre.

Pyrgosban, ahol szombaton még 
a Herakles elnökének, Karaiaszi- 
lisznek a cigarettagyárát nézte meg 
a csapat, már bizonyos fokig 
érezni lehetett a jó eredmények ha
tását azon a téren is, hogy több 
meghívást kapott a túrázó csapat. 
A  gazdasági viszonyok azonban 
görög földön sem rózsásak s ezek
nek az ajánlatoknak anyagi a’apja 
igen gyenge volt A túravezető3ég 
azon gondolkozott hogy az adott 
körülmények között nem folytatja 
a túrát hanem hazatér. Az Astir 
elleni mérkőzés azonban azt mutat
ja, hogy mégis megmarad eredeti 
terve mellett s igyekszik további 
mérkőzéseket játszani a hét folya
mán a vidéki városokban. Lehet, 
hogy szombaton és vasárnap Pál
mában vagy másutt mérkőzik a 
csapat s utána a jövő hét két nap
ján még Athénben áll ki két mér
kőzésre s csak azután hagyja el 
Görögországot, illetve a főváiost, 
hogy hazafelé tartson. Megeshetek 
az is, hogy ez a terv kibővül, hi
szen Szalonikiben is felfigyeltek a 
Somogyra.

A csapat ezt a hetet Pyrgosban, 
annak környékén, i’letve Pátriá
ban igyekszik eltölteni.

Magyar hangulat 
messze idegenben

(Levél)
Pyrgos, január 7.

A Peloponnesosnak ebben a 
kis tengerparti városában több 
közönség gyűlt össze mérkőzé
sünkre, mint Athénben. A nálunk 
is ismert Hadzsipoulosz bíró síp
jelére a Somogy a következő fel
állításban kezdte a mérkőzést: 

Erdős —  Vadász, Dankó —  
Egri, Péter, Körösi —  Galambos, 
Csizi, Jakube, Pető, Tunyoghy. 
Meg kell említenem, hogy a mér
kőzés kezdete előtt ellenfelünk, 
a „Herakles" ezüstserleget nyúj
tott át, amelyben

a közeli Olympiáról, a világ 
első olimpiájának színhelyé
ről egy marék föld és egy 

olajág van.
A kedvességet pompás zászlóval 
viszonoztuk, majd elkezdődött a 
meccs. A pálya jó, ellenben a 
labda rossz, a játék csapkodó és 
minden szépség nélküli. De még 
így is tetszik az ittenieknek.

A csapat a 3:l-es győzelem 
ellenére is gyenge napot fogott 
ki s ezt a csapatot igen könnyen 
nagy gólaránnyal verhette volna. 
Csak Egri az, aki teljes dicsére
tet érdemel, míg Erdős, a bekk- 
pár, Péter és Jakube megfelelt. 
Az ellenfél igen lelkes, de még 
hazai értelemben véve gyenge- 
Persze, elég ellene kis gyenge-' 
ség és kész a meglepetés.

Estére a Herakles elnöke, Ka- 
ravaszillisz Vaszílisz cigaretta

Szerda, 1932 január 13.

gyáros látta a csapatot és Had
zsipoulosz bírót vacsorára. Ás 
agglegény, dúsgazdag gyáros há
zában él

egy magyar lány
is, aki gondoskodott arról, bog? 
magyaros ételek kerüljenek té
ritekre. Volt is pusztítás csirke
húsban, borjúhúsban, sörben, 
cigarettában, tésztában, dinnyé
ben és féíkilóvS narancsokban. 
Közben a budapesti rádió Kal
már Pált közvetítette, a magyar 
lány viszont sok magyar nótára 
megtanította a muzikális házi
gazdát és annak barátait, így 
valóban magyar hangulat szüle
tett a pyrgosi, példátlanul ked
ves, dúsgazdag és européer cíga- 
rettagyáros keleti kényelemmel 
berendezett házában. A fiúk 
mind jól érzik magukat és az 
itteniek szerint egy eddig még 
szűz területet hódítottak meg a 
magyar futball részére.

Szöllősy Ferenc,

Sorsoltak
K ö z é p ü t t

— Saját tudósítónktól —
A középmagyar LASz intéző

bizottsága most sorso.ta ki az I. 
osztályok tavaszi mérkőzéseit A 

legmagyobb alszövetség sorso
lása az alábbi:

Tibor-csoport,
Március 13. DAC—E. MOVE, 

Magyarság—TÜSC, VÁC—VTE,
VSE—CsKAC, BTE— PSC.

Március 20. VTE—Magyarság, 
TÜSC—DAC, E. MOVE—BTE,
PSC—VSE, CsKAC—V. Kemény.

Április 3. VSE— E. MOVE, BTE— 
TÜSC, DAC— VTE, Magyarság— 
VÁC, V. Kemény— PSC.

Április 10. VÁC—DAC, VTE— 
BTE, TÜSC—VSE, E. MOVE—V, 
Kemény, PSC— CsKAC.

Április 17. CsKAC—E, MOVE, V, 
Remény—TÜSC, VSE—VTE, BTE 
—VÁC, DAC— Magyarság.

Április 21. Magyarság—BTE, VÁG 
—VSE, VTE—V. Kemény, TÜSC— 
CsKAC, E. MOVE—PSC.

Május 1. PSC—TÜSC, CsKAC— 
VTE, V. Remény—VÁC, VSE— 
Magyarság, BTE— DAC,

Május 8. TÜSC—E. MOVE, DAC 
—VSE, VÁC— CsKAC, VTE—PSC, 
Magyarság—V. Remény.

Május 22. E. MOVE—VTE, PSC 
—VÁC, CsKAC— Magyarság, V. 
Remény—DAC, VSE— BTE.

Május 29. VÁC— E. MOVE, VTE 
—TÜSC, BTE— V. Remény, DAC— 
CsKAC, Magyarság—PSC.

Június 5. TÜSC—VÁC, E. MOVE 
—Magyarság, PSC— DAC, CsKAC 
—BTE, V. Remény—VSE.

Barca-csoport
Március 13. DMTK—SASC, RTE—

RAU, CTK—RSE, RVSE—PÁC, KTK 
—Gy SE.

Március 20. GySE-RTE, RÁC— 
DMTK, SASC—RVSE, PÁC—CTK, 
RSE—RTK.

Április 3. CTK—SASC, RVSE- 
BAO, DMTK—RTE, RTK—PÁC, RSE 
-GySE.

Április 10. GySE—DMTK, RTE— 
RVSE, RÁC—CTK, SASC—RTK, PAO 
-RSE.

Április 17. RSE—SASC, RTK— 
RÁC, CTK—RTE. RVSE—DMTK, 
PAC-GySE.

Április U. DMTK.—CTK, RTE— 
RTK, RAG—RSE. SASC-PAC, RVSE 
-GySE.

Május 1. PÁC—RÁC, GySE-SASC, 
RSE—RTE, RTK—DMTK, CTK— 
RVSE.

Május 8. RÁC—SASC. RVSE—RTK, 
DMTK—RSE, RTE—PAG, CTK— 
GySE.

Május ti. RSE—RVSE, GySE— 
RÁC, SASC-RTE, PACI—DMTK, 
RTK—CTK.

Dratsaycsoport
Március 13 ISE—Sz. MÁV, BzAK— 

SzMTE, MSE—a  MOVE, TISE- 
tTSE»

Március 20. T. MOVE—ISE, 8& 
MÁV—MSE, C. MOVE—SzAK, SzMTE 
-TISE.

Április 3  SzAK-Sz. MÁV, MSE— 
T. MOVE, TISE—C. MOVE, SzMTE 
ÜSE.

Április lő. ÜSE—ISE, T. MOVE- 
SzAK, MÁV—TISE, C. MOVE- 
SzMTE.

Április 17. SzMTE—Sz. MÁV, 
TISE—T. MOVE, MSE—ISE, a  
MOVE—ÜSE.

Április U. Ss. MÁV—0. MOVE, 
ISE-SzAK, T. MÖVE—SzMTE, MSB
-ÜSE.

Május l. ÜSE—Sz. MÁV, a  MOVE 
-T . MOVE, TISE—ISE, SzAK- 
MSE.

Május 8. T. MOVE—Sz. MÁV. MSE 
-TISE, ISE—SzMTE, SzAK—ÜSE.

Május 22. ÜSE—T. MOVE, C. 
MOVE—ISE, SzMTE—MSE, TISE—
s za k .



i á m  l a p u i n  negiyeríse 
itán az É ltk t r e s ig s  azeisi 
osztálylion is megáiífa a telyé

—- Saját tudósítónktól

Ritka bravúrral jutott be az 
Elektromos az amatőr első osztály
ba. Három évvel ezelőtt még a IV. 
osztályban küzdött a csapat, majd 
a, III. osztályú bajnokság meenye- 
rése után felkerült a II. osztályba. 
Nem volt vitás, hogy itt is bajnok 
lesz, hiszen játéktudásban torony' 
magasan állt ellenfelei felett

Szerda, 1932 j anuár 13.

12 ponttal előzte 
utána következő

meg m  
ZSE-t

Az együttes elsőosztályú szereplése 
elé nagy várakozással tekintettek 
a hívek. A bemutatkozás fényesen 
sikerült. Már az első meccsen 
„márkás” ellenfelet terített le:

a Postás veri 1:0 arányban.
Ezután két döntetlen következett: 
URAK 2:2, 33 FC 1:1. Az első há
rom meccsen tehát tekintélyt szer
zett, a csapat és az egység is meg
volt, az FTC-meccsen már változ
tattak a csapatösszeállításon. 
Ekkor szenvedi el első vereségét. 
(1 :2 .) A Törekvéssel szemben sem 
bír helytállni (1 :5 ). Kulcsár, akit 
az UTE-ból igazoltattak át, meg
oldja a balhátvéd helyének a kér
dését. Győz az együttes a BEAC 
ellen. (2 :1 ), de UTE-val szemben 
ismét alulmarad (1 :2 ). A csatár
sor teljesítményéva! nincsenek 
megelégedve,' itt eszközük a leg
több változtatást. Melicharik pél
dául, aki most jobbszélső, a szezon 
elején jobbhalfot, majd balössze
kötőt is játszott,

A III. kér. TVE ellen aratja
legnagyobb győzelmét a ti

zenegy: 9 :0 !
A  BSzKRT-tól 0 :l-re  kikap, majd 
az FVSK-t legyűri 4 :2 arányban 
A  MÁVAG ellen —  mint a II. osz
tályú döntők során —  ezúttal sem 
bír sikerrel szerepelni (2 :4 ). A 
BSE-t sem bírja otthon e'kapni és 
két potyagőllal kikap (0 :2 ). Győ
zelemmel fejeződik be az Elektro
mosok őszi évadja: az MTK ellen 
diadalmaskodik a asapat (3 :2 ).

Az alábbi 20 játékos küzdött az 
idény folyamán:

Újvári 12, Csovits 13, Kul
csár 8, Deák 12, Lévay 13, Ste- 
czovits 13, Melicharik 12, Kocsis 
13, Kolbabek 8, Szabó III. 7, Lob 
6, Joó 4, Borsy 4, Csirke 4, Len
gyel 4, Fűzi 4, Reiter 3, Tanner 
1, Ritz 1. Gelb 1.

A csapat elsőosztályú szereplésé
vel a körülményekhez képest meg 
lehet elégedve a vezetőség. Ahhoz, 
hogy „nagy”  csapatot csináljanak 
az együttesből, minden kellékük 
megvan az Elektromosoknak. Csak 
kedv és kitartó munka kell hozzá.

s s s a
A nyugati gyárvárosok érlásí 

tömege hatalmas lendü
letet adott Ny ugat német- 
ország labdarúgásának

Klem en! Sándor nyilatkozik úljnkrSf, ellen
feleikről é s  a csapa í r ó i  —  A német 
szövetség1 kötelezi erődítésre k ü l f ö l d i  
ellenfelekkel k  álié csapatait — K  k 
fault ák  e eket a csapatokat? — A né
met bírák a németek korrekt sport® 
felfogásának kávái© képviselői

—- Saját tudósítónktól —
A német földön lejátszott mér

kőzései után hétfőn megérkezett a 
Ferencváros. A csapat, amely Bel- 
grádon és Lugánón keresztül hatal
mas vargabetűt írt le, amíg a nyolc 
mérkőzésből álló túráját végig
járta, szép és értékes eredménye
ket ért el. Éppen ezért bizonyos ke
serűséggel vette tudomásul azt a. , _  , , , - | luns eiiei urazm xeuionoen az ee-esT-
vitát, amely itthon a Ferencváros fé s n e k ^ is  hÜ'm a nagy út nagyszerű volt utazás szempont-

Azon a vidéken, ahol mi Jártnak, 
a Buhr vidékén, ahol egymás 
mellett állanak, egymásba érnek 
a városok, hihetetlen előretörést 

lehetett tapasztalni.
Az oka egyrészt az, hogy körülbelül 
száz város van itt egymás hegyén- 
hátán s a városi lakosság' körében 
mindig lüktetőbb a sport vérkerin-

bán nagyrészt már befellegzett az 
idegen trénereknek. Egyre fogy a 
számuk. Hogy a mesterek jók, azt 
mutatja a játék. A csapatok mind 
jól játszók a lapos futballt, de meg
maradt még bennük az óriási erő és 
lendület, így azután

félelmetesek és rettentő fizikai
erőkifejtés kell a legyőzésükhöz.

Ezen a téren az is sokat jelentett 
nekünk, hogy a mérkőzéseket vagy 
hengerelt havon, tehát kemény, 
fagyos, csúszós pályán kellett ját
szanunk. vagy pedig sárban, ragadó, 
dagadó agyagban. Mind a két eset 
nehéz és előveszi' a fizikumot, de a 
fiúk így is megálltak a helyüket. 
Hogy ez így történt, annak tulaj
donítom, hogy a csapat játéka egye
nes folytatása volt az őszi szereplés
nek.

Nem volt zökkenő, nem volt hiba 
a csapatban.

Sőt_ mondhatnám, hogy egyik-másik 
játékunk jobb volt, mint az ősz 
folyamán bármelyik küzdelmünk. Az 
egyetlen mannheimi mérkőzés volt 
az, amelynek második félideje bizo
nyos visszaesést jelzett. Az oka talán 
az volt, hogy előtte kénytelenek vol
tunk éjjel utazni. Különben az egész

Bosszankodnak a kispestiek, hogy 
miért nem rúgtak Qniinperbcn nyolc
nál több gólt... Rúghattok volna 
ugyanis, de a lorlénti csapat (Quim- 
per és Lorient egyesített csapata el
len játszottak) edzője, Woggcnhuber 
Oszkár kérte őket, hogy nyolcnál .ne 
legyen több. Most azután <r III. ke
rületi FC és a Sabaria csapata 
lepipálta őket, mert tizenegyet 
vágtak be ugyancsak Woggenhubcr 
Oszkár csapatának. Emiatt a bo::z- 
szúság... Azonban vigasztalják ma
gukat azzal, hogy ök jobb csapat el
lett játszottak, miután a quimperi 
csapat az l. osztálynak a tagja, mig 
a Itt. kér. FC és Sabaria egyesített 
csapat csak az FC Lorient ellen ját
szott.

Pénteken este nagyfontosságű ta
nácsülés lesz a profiszövetségben. 
Ezen az ülésen tárgyalják az inté
zőbizottság javaslatát, amely a Rá
kospalota, Megver és Terézváros tör
lését célozza. Ezen az ülésen kerül 
tárgyalásra a II. liga javaslata is, 
amely szerint az I. liga létszámát az 
év végén 14-re kell felemelni.

Dsssewlty, Bürney. Szirmai
egyesüli szőlő- és pincegazdasága
T o lc s v á n  é s  TálE yán
Központi iroda: B udapest. 

Vili., Mária-u. 34. Tel.: 899 21
Ugyanott kiváló tokaji borok II® 
Peronként már 1 pengőié i kezdve 
kimérve; mindenfele minőségű 
tokaji szamorodni és aszuborok 
palackozva is kaphatók. — Te e® 
om en ü elésre  10 Ikernél na® 
gyeho m ennyiséget költség® 
mentesen házhoz szöuliunk

eredményei, a csapat teljesítmé
nyei körül kifejlődött. Ennek a v i
tának az alapja nem a számszerű 
eredmény volt. Hiszen a Ferenc
város eredményei ellen nem lehet 
kifogást emelni, azok alapján nem 
lehetett volna a zöld-fehérek telje
sítményét bizonyos fokú lebecsü- 
éssel emlegetni.

A Ferencváros a nyolc mérkőzés 
közül ötöt megnyert, kettőt- vesz
tett s egy játéka döntetlenül vég
ződött. Gólaránya 34:15. Ilyen 
túraeredmény után még sohasem 
fordult elő, hogy akár a csapat 
egyesületében, akár a közvélemény, 
ben vagy a bírálók táborában elé
gedetlenséget tapasztalhattunk vol
na, mint ahogy most mindennek a 
nyomait észre lehetett venni az 
említett vonalakon. S ennek a bi
zonyos fokú elégedetlenségnek az 
alapja pedig nera volt más, mint 
az, hogy a csapat nagy győzelmeit 
nem igen becsülték sokra, a kelle
metlenebb, kissé gyengébb eredmé
nyét viszont túlságosan tragiku
san fogták f e l  Látni lehetett, hogy
anékor a Ferencváros valamelyik 
mérkőzésén nagy gólaránnyal győ
zött, akkor a hír hallatára kézle
gyintéssel intézték el az eredményt, 
mintha csak azt mondották volna: 
Hát az is csapat volt?

De amikor döntetlen vagy vere
ség hírét hozta a drót, akkor nem 
ismertek itt, ott határt az elkesere
désben. Hogy kaphat ki a Ferenc
város Mannheimban, hogyan csinál
hat döntetlent Düsseldorfban?!?

Ennek a felfogásnak a szülője a 
teljes tájékozatlanság, amellyel so
kan a német futballal szemben álla
nak. Általában a német sport óriási 
térhódítását, szervezettségét, fejlő
dését nem tartja annyira számon a 
magyar sportlcösvéleméwy, hogy a 
német földet járó csapataink telje
sítményét, eredményeit kellően ér
tékelni tudná. Különösen nem is
merik azokat a vidékeket,, amelye
ket a Ferencváros ezúttal bejárt. 
Ezek a nyugatnémetországi részek 
pedig mérföldes lépésekkel halad
nak a futballfejlődés útján s így 
érthető, hogy nagyon komoly ellen 
feleket tudnak szembeállítani min 
den külföldi csapattal.

Ezekről a kérdésekről volt alkal
munk Klement Sándorral, a Fe
rencváros túravezetőjével beszél
getni, aki következőképpen fejte
gette a német futballt s a zöld
fehérek túrájának eseményeit, 
eredményeit:

minden város megkapta Jófor
mán a maga nagypályáját, sta

dionját,
amely a másik alapja a lendülete-1 
sebb előretörésnek. És ezek melletti 
az okok mellett nem szabad elfeledni 
azt sem, hogy ezek a részek, amelyek 

[ közel vannak Hollandiához, Belgium-I 
hoz, Dániához, akkor is élénk nem
zetközi vetélkedésben vettek részt, 
amikor a középeurópai profik boj
kottálása miatt az ország középső, 
keleti és déli részei teljesen magukra! 
hagyva tespedtek. A német futball-! 
bán így az erőviszonyok eltolódtak s

a már nem a déliek, vagy a kö- 
zépnémetok termelik a legna
gyobb Játékostömegeket s adják 
a legjobbak zömét, hanem éppen 

ezek a nyugati vidékek.
Hiszen minden egyesület harminc 
meg negyven csapatot tart fenn, 
szerepeltet, bőségesen van anyag, 
amelyből a_ tehetségek kiválnak. Ezek 
a „kis” városok, ezek a helységek, 
amelyek esetleg nevükben a „Dorf" 
szót is viselik, mind képesek arra, 
hogy elsőrangú, nagyon nagy játék
erőt képviselő csapatot állítsanak | 
szembe a tanítójátékra érkezett el
lenféllel. Különben a dóriról jut 
eszembe, hegy Düsseldorfnak ötszáz
ezer, Mannheimnek kétszázötvenszer 
lakosa van s a sokak előtt teljesen 
ismeretlen Fuldának is van annyi 
lakója, mint Kaposvárnak,

—  Bs ezeket a falukat a szövet
ség is rákényszeríti arra, hogy ko
moly csapatokat állítsanak ki a 
vendég ellen. Ez is a német futball 
megszervezettségét jelzi.

A DFB szabályzatában, amely a 
Lehrspielröl Intézkedik, benne 
van, hogy a kerületi vezetőség 
határozza meg mindenkor, hogy 
a csapat, mely tanító játékra en
gedélyt kapott, egymagában elég 

erős-e a mérkőzésre.
Mondanom sem kell, hogy az egyet
len saarbrückeni mérkőzésünket ki
véve, mindig kombinált, illetve válo
gatott csapat ellen kellett játsza
nunk.

—  De milyen csapatok voltak 
ezek!?!

—  Állítom, hogy minden ellen
felünk volt olyan jó, mint az itthoni j 
első liga. jobb csapatai, sőt olyan 
mérkőzést, amilyet Düsseldorfban 
vívtunk, az ősz folyamán sem az\ 
Újpest, sem a Hungária ellen nem

jából is, hiszen ezen az egyetlen

eseten kívül nem utaztunk éjszaka.
— Még csak a német bírákrőí 

akarok szólni. Bleg kell állapítanom, 
hogy

kivétel nélkül minden mérkőzé
sünkön a legkorrektebb bírákkal 

találkoztunk.
Az a nagyszerű sportszellem vezeti 
őket bíráskodásukban, amely az egész 
német sportot és a német futballt át
hatja.

Nem Is tudom elképzelni a lá
tottak után, hogy bármely né
met bíró működésében sportsze
rűtlenséget, a sportszellemmel el
lenkező felfogást lehessen ta

pasztalni.
De az egész német futball szelleme 
tisztult és sportszerű, minden üzleti 
és más érdektől mentes. Vezetőik a 
sport előbbrevitelét tartják szem 
előtt s ez is egyik alapja az utóbbi 
idők nagy' fejlődésének.

— Nyugodtan mondhatom, hogy 
a Ferencváros túrája erkölcsileg, 
anyagilag minden tekintetben foly
tatása azoknxik a túráknak, amelyek
kel a zöld-fehér színek annyifelé 
hódítottak már a világon. A  csapat 
megállotta, helyét a pályán, ,a tár
saságban sportbelileg és társadalmi
lag’ egyaránt s ezért csak elismerés 
illetheti 1

Hta a DSC pályáiét**
edz&yyakadid&k iá d  
a  D w z d á i ( á e á  l í j p - e j t

—- Telefonjelentésünk —
Drezda, január 12.

Ma pihenőnapot rendeztünk, holnap (szerdán) 
délután tartjuk meg tervbevett edzésünket, még
pedig vendéglátónknak, a Dresdener SC-nek pályá
ján. Hogan mester nagy szeretettel fogadott bennün
ket és mi is örülünk a kedves Jimmy bácsi- viszont- 
látásának.

Szombati műsorunk most már végleg kialakult. 
Nem a VfB Leipzig, hanem a Spielvereinigung Leip- 

zlg lesz az ellenfelünk. Csak szombaton délelőtt utazunk át Lipcsébe 
és este már vissza is térünk ide, Drezdába, ahol vasárnap az eredeti 
terv szerint a DSC ellen játszunk.

A csapat rendben van, mindenki egészséges.
Köszöntjük az otthoniakat.

Langfelder Ferenc,

Miskolc csapata 
a szalmaláng csapat,

ci hirtelen felbuzdulás/ a gyors 
elkedvetlenedés csapata az At
tila — A fiatalok sűrű szerep
lése jót igér — A légkör sze
rencsés változása biztosíthatja 
a nyugodt jövőt

— Saját tudósítónktól —
Ha valaki valamely hivatásos 

alakulat belső életét jó l és híven 
akarja megismerni, akkor be kell 

játszottunk. A  németek ereje és tu-1 látogatni a csapat öltözőjébe egy-
dása ma már olyan komoly, hogy az 
elkövetkező túramérkőzésken nem 
szabad olyan sikereket várni a jövő
ben, mint amilyenekhez ezelőtt hozzá 
voltunk szokva. Ha csapataink mér
kőzéseik felét meg tudják nyerni, 
akkor derekasan megállják helyüket 

Ilyen értelemben kell és sza-
Ugy látom, itthon még mindig bad a Ferencváros teljesítményét

úgy Ítélik meg a német futballt^ 
mint évekkel ezelőtt megítélték. Ez 
a megítélés pedig teljesen hamis és 
téves. A német futball, de általában 
a német sport hihetetlen mértékben 
fejlődik. Annak, hogy a sport ennyi
re előretör, az oka az a hatalmas 
megszervezettség, amit mi el sem 
tudunk képzelni. A németek a béke

megítélni. Tekintetbe kell azt is ven- 
ni, hogy játékunk után a kritika 
mindig elismerő volt s azokban a vá
rosokban, ahol most megfordultunk,

csaknem mindenütt azonnal re* 
vánsot kértek

s a jelek szerint a.közel jövőben bár-
, _ ,  , ------ .mikor újra mérkőzhetünk. Düssel-
koteselc óta minden energiával azon I dóriban szakadó esőben nézte végiéi elindítani a 
vannak, hogy a sportot szervezzék nyolcezer ember a játékot s egyetlen I 
meg tökéletesen, építsek ki olyan egy sem távozott, amíg a bíró la ' mert 8 Különböző 
hatalommá, mint amilyen valaha a nem fújta a meccset. De másutt is 
nemet hadsereg volt. A német politi-1 ünneplés és megbecsülés övezett 
kában sűrűn lehet is hallani, hogy a j bennünket. Nem is beszélve azokról 
n,®P,et. sPort már túl van szervezve, a német földön karácsony körül szo- 
eíoterbe helyezését éppen úgy túlzás- kásos ünnepélyekről, amelyekből bö- 
ba viszik, mint a háború előtti idők-1 Regesen ki kellett venni a részűn- 

a hadsereg ügyét. Ahogy nálunk két.
Lillafüredet kárhoztatják az egyes (A fejlődés okairól mondottakat 
politikai frakciók, éppen úgy Német- mind aláírjuk, de ki tanítja a német 
országban a sport számlájára írnak | futballistákat?)

— Azok a sportoktatók, akik a 
főiskolát, elvégezték, akik a testneve
lés terén, mind kitűnő szakemberek.
Nagyon sok régi futballista van kö
zöttük s ilyenfoi

szer olyan mérkőzés után, mikor 
a csapat vereséget szenved s más
szor meg olyankor, amikor a csa 
pat győz. S ha valaki ezt a taná
csot követte volna az elmúlt for
dulóban az Attilával kapcsolat 
bán, akkor tapasztalhatta volna, 
hogy a miskolci alakulat —  ami a 
közvetlen vezetést és szakszerű 
intézést illeti —  mennyire a leve
gőben lóg.

A  nyári, hosszú vesztegetési 
perek után vegyes érzelmekkel és 
némileg csökkent érdeklődéssel 
várta Miskolc a bajnokság indu
lását. Az Attila vezetősége sietett 

mérkőzések sorát, 
a különböző fellebbezések 

még egészen különös dolgokkal fe
nyegették a csapat helyzetét. 
Augusztus 29-én ilyen körülmé
nyek között kezdte meg az Attila 
az új bajnoki évet s vesztette el 
első mérkőzését a Nemzetivel 
szemben.

sok mindent.
— Ennek a szervezettségnek, a 

sporttal való törődésnek az eredmé
nye a német futball hatalmas fejlő
dése.

A csapat jóformán teljesen 
készületlenül állott ki a pá

lyára
s ahogy a játékosok mondották, 
heteken keresztül szinte nem is 

■ormán Németország-1 láttak labdát. Aki á csapat dolgai

val törődött, az a különböző pe
rekkel volt elfoglalva, a játéko
sokkal nem ért rá senki sem fog
lalkozni. S az öltözőben, a vereség 
után, senki sem állott ott a gárda 
mellett, hogy lelket öntsön belé. 
A pályáról levonult fiúk egyike, 
másika sírt keserűségében, ami
kor ezt a zilált helyzetet látta.

Mégis, a következő mérkőzésen, 
a Kispesttől már pontot szerez eá 
az elhagyott, elkeseredett gárda s* 
ez az egyetlen pont elég ahhoz, 
hogy a kilencedik helyen álljon 
pillanatnyilag az Attila. S ennél a 
helynél mélyebbre csak a szezon 
végefelé esik, amikor november 
végén a 10. helyet is elfoglalja át
menetileg. De nem marad ennyire 
lent, pedig az elmúlt években már 
megszokta a sport társadalom,
hogy az Attila feljön a második 
ligából, hogy elfoglalja az első 
liga táblázatán valamelyik legalsó 
helyet, mely kieséshez vezet

Ebben az évben kivételesnek 
látszik a helyzet.

A Ferencváros, Újpest, Hungária 
könnyen győzi le a miskolciakat 
Kikap a csapat a Bocskaitól is két 
góllal, de a Kispesten kívül á ke
rületiektől, Sabariától, Vasastól, 
Budai „ l l ” -től gyűjti a pontokat, 
a rangsorába tartozó csapatok kö
zül a Nemzetin kívül csak a 5o-



®ogy, régi nagy ellenfele, tudja 
legyőzni. így a csapat, mely négy 
héten keresztül a hatodik helyet 
ls ei tudta foglalni az ősz folya
mán, végereumenyben a Hetedi
kén állott meg.

Közben tehát volt alkalom arra 
is, hogy győztes mérkőzés után 
látogasson be az érdeklődő az 
Attila öltözőjébe.

Ilyenkor nagy jó  kedvet lehe
tett ■ ott látni. A vezetők és ra
jongók száma hirtelen megnőtt s 
a győzelmi áldomás ígérete ott 
fokozta a hangulatot az amúgy is 
felvillanyozott játékosok lelkében.

Á vereség láttán a közönség 
az ellenfél mellé pártol, 
győzelem esetén nem ismer 
határt játékosai ünneplésé

ben, dédelgetésében.
Ez a kétféle körülmény jelzi azt, 
hogy a miskolci Attila éppen úgy 
nem tudott, gyökeret verni egé
szen a miskolci sporttársada.om- 
ban, mint ahogy más profialaku
latunknál is láthatjuk és láthattuk 
az ország különböző városaiban, 
hogy sem jő szerepléssé,, sem 
nagy sikerekkel nem tudták olda
lunkra csábítani a város társadal
mát. Nem eresztett, igazi gyöke
set az Attila a miskolci társada
lom talajába, jóllehet a miskoici 
közönség nagyon szereti a sportot 
ás' szereti, sokszor dédelgeti az 
Attila játékosait.

Ha ez a szeretet komoly és 
állandó támogatásban, az 
egyesületi forma alkalmas ki
építésében hatna és munkál
na, akkor Miskolcon már 
nagyszerű futballcsapat len
ne s a miskolci Attila egé
szen más szerepet játszana 

a magyar futballban.
Mert Miskolc városa azok közé 

8 kevesek közé tartozik, amelyek
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szívesen látták a proficsapat meg
alakulását, sőt támogatták is azt. 
Erkölcsileg és anyagilag egy
aránt, Itt is úgy volt azonban, 
h -gy a kezdeti nagy nekibuzdu
lásban gokkal nagyobbra, m ére
teztek mindent, mint amilyenre 
szükséges volt s ez a város,, a tár
sadalom áldozatkészségéből, er- 
kt. i si és anyagi támogatásából 
sokkal többet emésztett, fel, bogy
óéra Kud"írtii pótolni lehetne. El
jut. ut a miskolci csapat oda, hogy 
játékosgárdája egy időben szak
szerű %’ezetés nélkül állt, maga az 
alaki iát pedig egy-egy ember lel
kesedéséből és áldozatkészségéből 
tengődik.

Ilyen körülmények között az
elért eredményt nagyon 

Szépnek keli tartanunk.
De itt is meg kell állapítanunk 
azt, amit már többször megálla
pítottunk, hogy* enne-k a szerep
lésnek egyik tényezője, elősegítöje 
az általános színvonalcsökkenés. 
Különben az a gárda, amely az 
Attila színeiben szerepelt, nem 
tudta vo’na a hetedik helyet ki
vívni. Hiszen tudnunk kell, hogy 
együk legnagyobb erősségét vesz
tette el a csapat Miskolci eltiltásá
val. Néhány játékosa kikopott a 
csapatból s egyre-másra kerültek 
be a fiatalok, hogy új vért, új len
dületet vigyenek bele. A véde’em 
ezi’árd egységgé alakult már a for
duló elején, annál több volt azon
ban a változás az első vonalakban, 
de az ősz vége már azt mutatta, 
hogy számolni kell az Attila komoly 
kialakulásával.

Ha ezen a téren a szakszerű ve
zetés jó  lesz e az egész alakulat 
életében nyugodtabb légkör fejlő
dik ki, akkor ebben az évben az 
Attila megcáfolhatja önmagát s 
egy évnél tovább maradhat az első 
ligában I

v ív á s #
A középiskolai wíwásokfafás 

fejlesztését és a vidék felka 
rolását kérte a víwőszövétség 

az OTT elnökétől
Sajói • “ ilositónktól -

Tegnap este a vívószövetség el
nöksége és főtitkárja megjelent az 
OTT új elnökénél, hogy a vívás mai 
problémáiról tájékoztassa. A vívó- 
szSveteég vezetősége számolva a mai 
gazdasági viszonyokkal, nexn muta
tott olyan utat, amelyen való hala
dás nagyobb terheket jelentene, 
mindazonáltal voltak olyan kérései, 
amelyek nélkül nagyobb lendületet a. 
vívás nem tudna venni.

A középiskolai vívásoktatás elő- 
térbehozását kérték elsősorban, mert 
a vívást fiatal korban kel] kezdeni 
ahhoz, hogy nagy eredményeket le
hessen elérni, azt kérték, hogy a 
középiskolában lehetőleg nyújtsanak 
módot, hogy az ifjúság olcsón szak
szerű oktatásban részesüjön.

; Azután másodsorban a vidék vívá
sának erőteljesebb felkarolását mu
tatták meg, mint célravezető utat. A 
vldékj vívás ma olyan nehézségekkel 
küzd, hogy alig tud tengődni, holott

sok helyen igen nagy kedv -nyilvá
nul a vívás iránt s igazán csak 
anyagi eszközök hiányán bukik meg 
minden' nemes törekvés.

Végre azt kérték, hogy ha lehet
séges, egy párba jto miértért hozassa
nak, mert ezt a fegyvert, amiben el 
vagyunk maradva, csak akkor lehet
ne eredményesen műveim, ha megfe
lelően felkészült mester oktatná. A 
magyar mesterek között — be kell 
vallanunk ilyen nincs s szükség 
lenne néhány hónapra külföldről ho
zatott mesterre. Ez a kérés azonban 
már régi s mivel eddig sem kiná'Jso- 
zott mód arra, hogy épée-mestert 
hozzunk külföldről, valószínű, hogy 
a közeljövőben nem is lesz rá kilá
tás.

Szeptember SS s Országos ezen. és 
| Ifj. csapat- és stafétabajnokság.
I Október 2 : ESC—BEAC (közös 
rendezésben).

Október 9: MAC.
Október 16: Olasz—magyár Olaszé 

országban.
Október IS vagy 19: Pécsi EAC 

( országos vb! ogatott—vidéki váloga
tott).

Október 23: MTK.
Október 30—SÍ % MAC (szezon- 

záró).
Országúti versenyek:

Április $ : ESC (10 km hármas 
! csapatok).

Október 2: A maratoni bajnokság 
az ESC és a BEAC közös rendezése-' 
ben.

Október ói Kegyeleti staféta.

fl Charlier— Beneef eoyBfles 
vezet a Érh u nd i hatnapos

Saját tudósítónktól

Ezek voltak azok a főbb problé
mák, amiket az e'nökség előadott, 
ezenkívül azonban teljes képet fes
tettek a vívás mai helyzetéről

Hn^msaa

Csak három ember küzdötte végig 
a szezont a miskolci csapatból
Az Attila is tobzódott a fátékcsok felvonulta- 
fásában: ugyanannyit szerepeltetett, mint Újpest

A Miskolci AK országos nyílt ver
senyt szándékozik rendezni március 
havában. A miskolciak versenye az 
előző években is a legjobb vívókat 
vonzotta, az idén azonban nem sok 
reménye van arra, hogy a legjobba
kat lássa versenyén, mert március 
hó a;, b.n már válogatóverseny lesz 
s a vívók arra tartogatják erejüket.

Gerevlch Aladár meggyógyult. Ifj. 
Gerevich Aladár, a kardvívás egyik 
legnagyobb tehetsége és egyik olim
piai reménységünk meggyógyult tü
dőgyulladásából s ezen a héten már 
elkezdi a vívást. Eleinte könnyű 
tréninget tart csupán s csak néhány 
hét múlva fog asszót vívni.

Tisztújító közgyűlést® tart a vívó- 
szövetség * jövő hónapban. A köz
gyűlést a jövő héten tanácsülés előzi 
meg, amelynek tárgysorozatán a köz
gyűlés ügyein kívül a szabályok 
végleges szentesítése is szerepek

Tömegeién neveznek a vidéki vi 
vók az Unió VC versenyére. Az Unió 
VC vasárnap rendezi versenyét ■ A 
versenyre eddig hetven vívó jelent
kezett s ezek között húsz vidéki A 
vidéknek eme nagy megmozdulása 
igen örvendetes s minthogy a vidék 
legjobbjai jelentkeztek: méltó ellen
felei lesznek a fővárosi vívóknak.

_ ídénytzáró statisztikáink során 
kihint,, hogy Újpest nem kevesebb, 
mint 18 játékost szerepeltetett az 
őszi idényben. Ebből a szempont
ból- szorosan a bajnokcsapat mel
lett áll az Attila, amely bár a ki
sebb egyletek közé sorolható, mégis 
szintén 18 játékost mutatott be a 
csapatában. Gyakran változtattak 
összeállítást a miskolciak, nem
csak azért, mert nem voltak meg
elégedve a mutatott formákká1, ha
nem azért is, mert kitiltás ée sérü

lések miatt válioztatníok kellett, 
így mindössze csak három ember 
szerepelt az össze# őszi mérkőzé
seken. A három ember közül is 
kettő hátvéd, ami mindenesetre jó  
fényt vet a közvetlen védelemre.

Alábbi táblázatunk szemléltetően 
mutatja a sok változtatást. Kitűnik, 
hogy ki mikor kapcsolódott be a 
küzde'embe, mi volt egyes mérkő
zéseken az eredmény s természete
sen az is k :tünik, hogy ki mikor 
nem játszott a mLskohi csapatból:

ATLÉTIKA
1 1 . 1  I , I l Í r  . »’ r  i « . .. ' te

Egyeztettek az egyesületek
A Pécsi EAC országos vá  ogatott -  vidéki v á 
logatott viadalt ak a r nyélbeütni -  Elmarad a 

m a g y a r-o sztrá k  ifjúsági válogatott?
Stnat tudósítónktól

1. Németh
2. Vadász
3. Dankó
4. Szabói.
5. Pogány
6. Bán
7. Pimpi
8. Nemes
9. 'Rudas

10. Sípos
11. Hajós
12. Szemző
13. Szabó II.
14. -Körösi
15. Sziklai
16. Csere
17. Sós
18. Vérmes
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Pihennek a Nemzeti játékosai 
(február 1-ig), de a vezetőség nem. 
Azon törik a fejüket, hogy miként 
lehetne a csapatot, felfrissíteni. Való 
azínüleg új szerződésekre is sor ke
rül.

A bécsi Hakoah Prágában ját
szik január 24-én a Slavia* ellen. 
A bécsi klub egyébként legutóbb 
kétjá tékost próbált ki, Hoff- 
ffiannt Budapestről és Weiszet 
Palesztinából, egyik sem vált 

. azonban be.
A  X. kér. FC vasárnap tartotta 

ezévi közgyűlését Sashalmon Héber 
Sándor vendéglőjében. Elnök lett: 
Tamovszky Mihály, ügyv, elnök: 
Hárschaii Ferenc főmérnök, atelnök: 
Kopján József, Vér Imre, intéző: 
Fischer József. Az új vezetőség ne
vében Marsehall főmérnök magas- 
izámyalású beszédet tartott, buzdít
va ja  vezetőséget és a játékosokat a 
további munkára,

Sertésvágóhíd—Marhavágóidé ba
rátságos mérkőzés lesz vasárnap 
délután 2 órakor a soroksáriútf pá
lyán. A nagy érdeklődéssel várt 
mérkőzésre a Marhavágóhíd így áll 
fel: Vellay —- Sánta, Horváth Hl. 
—- Magyar, Nagy, Horváth II. — 
Grusz, Dorner, Dolezsál, Viand, Baj- 
csik.

Ágőes SzTE súlyos tórdzúzódással 
kórházba került

Csupa csirkeper szerepelt a BLASz 
intézőbizottságának tegnapi ülésén. 
A legtöbb munkát a Bőripari MTE 
szolgáltatta. Három pengő tartózás 
miatt felfüggesztették az egyesüle
tet és kötelezték, hogy a KASC-cal 
szemben fennálló tartozását egyenlít
se ki. Felfüggesztették a Postást, 
ÜRAK-ot, UTB-t, a X. kér. ISE-t, 
mivel a rájuk Idrótt pénzbüntetést 
nem fizették be. Kötelezték a B. Ma- : 
gyarságot Is, hogy a Testvériségnek i 
24 pengőt felfüggesztés terhe mel-, 
lett fizessen meg.

A MASz tegnap terminasegyeztetS 
ülést tartott, melyen az egyesületek 
osztályozásuk szerinti sorrendben je
lentették be terminusigényüket. A 
versenynaptár még nem teljes, több 
egyesület csak később fog határozni.

Csak két vidéki egyesület küldte el 
képviselőjét hogy a budapesti nap
tárhoz igazítsa versenyét. A Pécsi 
EAC megbízottja mindjárt érdekes 
kérelmet terjesztett elő: az október
16- án Olaszországban szereplő ma
gyar válogatott atlétákat IS-An vagy 
lS-in visszatértükben vendégül akar
ja látni és ellenük a vidéki válogat 
tóttal állítaná ki. A szövetségben 
tetszést keltett az érdekes terv és 
minden valószínűség szerint létre is 
jön Pécsett ez a verseny.

Még nem biztos, hogy a július
17- re tervezett magyar—osztrák 
ifjúsági válogatott mérkőzést meg
tartják-e, mert hír szerint az osztrá
kok lemondásra készülnek. Éppen 
emiatt biztonság okáért az MTE-nek 
adták ezt a kitűnő terminust A 
Budapest—Berlin mérkőzésnek a 
brandenburgiak részéről történt le
mondását tudomásul véve, június 12-t 
a MAFC kapta.

As értekezleten kialakult naptár 
itt következik:

Mezei versenyek:
Február 14: MTK (kezdő, junior

és I. osztályú).
Február 21: MTE (Hess-em!ék

verseny szén. Ifjúsági juniorok és 
kezdő).

Február 28: Vasas (Bernát-
vándordij szén. és ifj.).

Méretne 6 : MAC (őrsz, I. oszt. 
szén. 7 km).

Március 18: BEAC (Thomka-
emlékverseny).

Március 20: Országos szén, és 
ifjúsági bajnokság.

Március 27 x MTE (munkásbajnok- 
ség szén. és ifj.).

Április 3: Vasutas-bajnokság szén.

FUTÓ, FOOTBALL, BOX, 
VÍVÓ, BIRKÓZÓ-CIPÓK

tpaettll* Midtől*
Ferenc, Zalgmond-ulca >

és ifj. és főiskolai bajnokság.
November 6 : Budapest-ker. szén. 

és ifj. mezei bajnoksága.
Pálya versenyek:

Április 24 : ESC (1 órás verseny) 
országos kezdőverseny.

I Május 15—16: Főiskolai bajnok-

! Május 2 2 : UTE (országos).
Május 26: BEAC—TFSC (közös 

rendezésben országos).
Május 28—29: Munkásbajnokság. 
Május 29: MAC (nemzetközi). 
Június 1 2 : MAFC (országos). 
Június 19: BBTE (nemzetközi) és 

UTE (ifjúsági).
Június 26: MOVE OTE (jubilá

ns).
Június 29 és július 8 : Országos 

egyéni és budapestkerületi ifj. 
csapat- és stafétabajnokság.

Július ff—1 0 : Ifjúsági egyéni
bajnokság.

Július 1 0 : Miskolci VSC (orszá
gos).

Július 17: Magyar—osztrák ifjú
sági viadal Budapesten (?) és MTE 
(szenior).

Július 24: FTC (ifjúsági, Budapest
be rület ifj. pentatlon bajnoksága).

.Július 31: Törekvés (I. és II. oszt 
szén.) és MAC (ifj.).

Augusztus 7: Magyar—osztrák
viadal Budapesten és MTK (ifj.).

Augusztus 14—15: MAC (Hősök- 
emlékversenye) és MOVE-bajnokeág. 

Augusztus 20 : ESC (juhi!ári?).
_ Augusztus 2 1 : Magyar—lengyel 

viadal Budapesten és FTC (ifj.).
Augusztus 23—24: Országos II. 

osztályú.
Augusztus 28: FTC (Springer- 

vándordíjas) és vasutasbajnokság. 
Szeptember 4-’ MTK (nemzetközi). 
Szeptember 4 és 8 : MTK (Szűcs 

vándordíjas).
Szeptember 8 : BBTE.
Szeptember 10—1 1 : Budapest

kerületi szenior egyéni bajnokság.
Szeptember 1 1 : MAC (Csurgay- 

vándordfjas).
Szeptember 14—15: Budapest

kerületi dekátlon bajnokság. 
Szeptember 18: UTE, Pécsi EAC 

és Vasas (ifjúsági, országos ifj 
pentatlon bajnokság).

Dortmund, január 10, 
Megszokott, kép: zsúfolt nézőtér, 

lármás, rikoltó dzsesz, aminek 
hangját még a hangszóróközvetítés 
is fokozza, frakkok, léggömbök, es
télyi ruhák és — rongyok hordozói, 
füst lárma, szőrszag, fütyülés és 
hideg —  ez a dortmundi hatnapos 
külsőség uszálya.

A pálya parkett: fényes a sok 
szingó súrolásától. Zúgnak az 
együttesek a fordulók rézsútján, as 
egyenesekben szétnyúló tábor, 14 
legénység a teknőben, hajtóvadá
szat szünet nélkül, részspörtök, 
nremia-finisek, váltások, sérülé
sek : egy nagy kaleidoszkóp 

Ma a harmadik napja pereg a 
dortmundi six-dayuak. Hetvenkét 
óra fekszik a küzdők mögött és 
vojt: 14 sikeresen véghezvitt kör-* 
előnycsata, 34 tömlőszakadás. 288 
váltás, 4 könnyebb sérülés. Eddig 
elfogyott 28 szingó. A versenyzők 
közül sokan hatóránként cserélik 
a tömlőt. , .

A Charlier—Deneef pár vezet 0 
pillanatban. A helyezési sorrend 
azonban korántsem sorsdöntő. Nem 
szárait még, hogy Schőn— Goebel ■ 
egykörös s hogy a Rausch— f f  űrt- 
gén pár kétkörös hátránnyal fek
szik az ostornyeies nyomában E.s 
nem számít, hogy a nagy Van 
Kentpen ma csak ötödik. A döntést 
az ötödik nap fogja kierőszakold, 
ez a sorsdöntő csaták ideje, addig 
csak a közönségnek ad izgalmat e 
sokrétű torna.

A verseny állása a harmadik 
nap éjjelén így alakult:
1. Charlier— Deneef 5$ p,
2. Wambst— Broecardo 43 p„

1 kör hátránnyal:
3. Schőn— Goebeí 47 p„
4. Dülberg— Tietz 26 p]
5. Pynenburg— Van Kempen 12 p.

2 kör hátránnyal*
6. Rausch— Hürtgen 29 p.
7. Kroll-—Maidoru 12 p.
8. Funda— Macsinszky 8 p„
9. Rieger— Schenk 2 p.

A Van Kempen— Pynenburg 
együttes várásra lovag:!. A  hely
zettel és a formákkal ismerősek 
bennük látják a győztest.

A negyedik napon 
a Wambst - Broecardo 
együttes (ütött az élre;

Dortimmd, január 11,
A hajtóvadászat tovább tart, A  

délelőtti pihenőórák után ismét tel
jes erővel fellángolt a küzdőkedv. 
Ebben a csatában az eddig élen 
vezérke dő Charlier-—Deneef együt
tes körhátrányba került és az élre 
így a Wambst—Broecardo pár ju
tó it  A Van Kempen— Pynenburg 
legénység is javított helyzetén. 
Már a harmadik helyen fekszik s 
az éjszaka folyamán előrelátható*, 
lag megszerzi a vezetést.

A verseny állása egyébként & 
negyedik napon este 10 órakor a 
következő:

1. Wambst— Broecardo.
1  kör hátránnyal:

1. Charlier— Deneef.
3. Van Kempen—-Pynenburg.

2 kör hátránnyal:
4. Linari— Dinale.
5. Rausch— Hürtgen.
6. Trietz— Düllberg.
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Cüpríngerek
hiszik a. postát a szövetségi vezér
karba, Üzen a v&gy remete!

A nagy remete Ismét hajlandó 
fesriangjából kibújni. Hajlandó a 
magyar kerékpározás órájának rúgó- 
ját ismét felhúzni, hogy annak 
megint szala.dhatnékja legyen, ő, 
nagy szíve van a remetének. Bar
langjában gigászi reformokat ál
modott . s most ezeket akarja meg
valósítani. És a cupringerek kara 
lelkendezve- hirdette :

—-  Éljen' o,= derék fűmmé,Mő!
Az újságíró tol!a már zengő cik* 

let akart kanyarstani a remete 
köré, A remete köré, aki önzetlen 
nekibuzdulással Sámsonnak fene
gyereked! majd magát * tespedé* 
oszlopai között,

, . .  De aztán különös illatok kezd
tek keringeni.

Szóiénak ugyanis a lelkes euprin- 
gerek;

—« A nagy remete‘ tiszta szívvel, 
merő lelkesedésből és odaadó nagy 
szeretettel nyúl a kerékpározás be
teg testébe, csupán az az. óhaja — 
hogy esz idejét, megfizessék, ő  hős, 
ő önzetlen, tőle távol áll minden hív- 
iságos: haszonlesés —- 6 —  ő tiszta 
am atőr.,,.

De; ha írem adnának neki pénzt, 
amiért ő honmentéssel töltené el 
drága idejét, hát akkor bizony úgy 
ott hagyja szeretett kerékpársport
ját, thint egy megkópasztott virágos 
kertet, á zümmögő méhecske . .

A szövetség urai pedig mondának 
a cupringereknek: ■

— Mi hódolunk a nagy remetének 
és mámorosak vagyunk annak gon
dolatától is, hogy ő újra teremteni 
akar. De a pénzünk másra kell. 
Versenyt rendezni, tömlőket vásárol
ni, az élő sport fejlődő testét táplál
ni. Mi adunk a, remetének glóriát, 
meg monétát, meg díszoklevelet — 
ám jöjjön. .De ha lelkesedését csak a 
havi 100 pengő füti rózsaszínűre, 
hát:

■menjen az ellenzékbe!
A közgyűlés közeleg. . .
Kíváncsian várjuk a nagy remete 

elhatározását. . .

ts s a

Budai hegyek és környéke: Nincs hó.
Galyatető: 28 cm. tetején porhóval. (Hóhatár Fiskaíitás 

huta, 17-es kő felé a szálerdő.)
Kékes: 15— 20 cm.
Bükk-,,Bánkút'’ : 25 cm.
Dobogókő: 3 cm.

Ausztriában:
Rax, Schneeberg: 75 cm, Máriacell: 10 cm, Zeit anrSee

(Schmittenhöhe): 5— 50 cm, Radstadti Tauem : 60 cm, Arlberg: 
10— 70 cni, Mallnitz: 30— 50 cm, Schladming: 80 cm, Hahnen- 
kartm: 65 cm, Gurgl: 110 cm, Kühíai: 100 cm.

Svájcban:
Adelboden: 20— 100 cm, Árosa; 90—130 cm, Dayos: 80— 120; 

cm, Klosíers: 70—80 cm, Mürhen: 35— 40 cm, Pontresina: 30— 90 
cm, St. Moritz: 45— 70 cm, Zermatt; 25— 50 cm.

IFJÚSÁG
* A KISOK jéghokkibajnoksága. Az
idén I, és II, osztályú kerületi baj
nokságot rendez a KI SOK a buda
pesti .középiskolák részére- A  részt
vevő középiskolák csak egy-egy csa
patot nevezhetnek a rendes tanulók
tól, álló Csapattagok és a cseréjáté
kosok vezeték- és keresztnevének fel
tüntetésével. A csapatokat a KISOK 
vezetősége két csoportba osztja be 
a csoportok külön küzdenek az I., 
illetve a II. osztályú bajnokságért, 
A nevezéseket pénteken, 15-én déli 
12 óráig, 5 pengő téttel együtt a 
KISOK hivatalos helyiségébe kel! el
juttatni. A mérkőzések- idejét és sor
solását annak idején közölni fogjuk

A VI. Kölcsey rg. sportköre ebben 
az iskolai évben is megrendezi össze
tett versenyét „Budapest legjobb 
sportoló • diákja’* címéért.' Az immár 
hagyományoz versenyben az I. félévi 
bizonyítvány szerinti tanulmányi- elő
menetel, . 500 ni gyorskorcsolyázás, 
egy-egy előírt nyújtó, korlát, ló és 
ugrásgyakorlat, 400 m síkfutás, 
súlylökés és távolugrás és 100 m tét- 
szésszerinti úszás, versenyszámokban 
kell a résztvevőknek megbirkózni, A 
verseny egyes részeit, az iskolai év 
hátralévő részében, több alkalommal 
rendezik. Nevezéseket 2 pengő téttel 
együtt január hó 30-ig a Kölcsey rg. 
elmére (VI. Munkácsy-u. 26. sz.) kel! 
eljuttatni. ,1

A KISOK a folyó iskolai évre a 
következőképpen osztotta be korosz
tályokba a középfokú iskolák ta
nulóit. A . II. korosztályba az 1918— 
1919-ben született, a III. korosztály
ba: az 1916—1917-ben született és 
a IV. korosztályba: az 1912, 1913, 
1914 és az 1915-ben született tanulók 
kerültek. A  korosztályok szerint rém 
de zen dó versenyekben tehát a diákok 
ebben az évben a fenti csoportosítás
nak megfelelően'indulhatnak.

<9GEBEES®
:* jm  méter lesiklás! (Magasságban 

értendő,; míg a távolság 330 kői!) 
Ennyit siklott lefelé egy hét alatt. 
Iglól László lesiklóbajnokunk. ami 
példátlan előkészülést jelent a kö
zelgő bajnokságra, mert hiszen alig 
van versenyzőnk, aki egy egész év 
al»tt ennyit sízik. Természetesen ezt 
csak olyan helyen lehetett megcsi
nálni, ahol drótkötélpálya van. Iglól 
Síeli am See-ben volt és ott égy heti 
bérletet váltott a drótkötélpályára s 
így volt olyan nap, amikor 7-szer 
siklott le a Seb ni I f te n bob érő 1 a így 
tevődött össze ez a magyar viszo
nyok közt elképzelhetetlen 30.000 mé
ter.

Ausztriát a lakcplacldi téli olim
pián nemcsak műkorcsolyázói fog
ják képviselni, hanem páros bobver
senyzői is. Az osztrák báb-pár Wein- 
slengl—Gudenus összeállításban uta
zik ki. Tavaly a kitűnő Weiustengl 
Hugó még Newlinskyvel ült együtt, 
idén azonban Gudonus Baptist gróf 
a partnere. Ük kelten nyerték meg 
mái- a legutolsó , osztrák bajnokságot 
is, ők mennek tehát Laké Piacidba, 
mégpedig a Majesticen. mely 20-én 
hagyja el Chorbourgot.

Súlyos szerencsétlenségek a né
met tóbbajnokságokon. A  schrei- 
berhaui nemet, négyes bobbajnoki 
verseny szerencsétlen csillagzat 
alatt áll. Annak ellenére, hogy ked
dig sem esett hó, a rendezőség el
határozta, hogy a bajnoki versenyt 
lebonyolítja. Már délelőtt súlyos 
szerencsétlenség történt: az elő
futamok során Lavine nevű bob áz
S-kanyarodóban felborult, úgy
hogy bobvezetőjét, Schwarzbach 
csehnémet versenyzőt súlyos kopo- 
nyatöréssel kórházba kellett szál
lítani. A  délutáni első döntőfutam
ban a nyolc bob minden akadály 
nélkül simán ment végig a pályán 
amikor a SchreiberKaui Bob Club 
Poitz nevű bobja, amely sorrend
ben az utolsóblőtti volt, szédítő 
gyorsasággal fékezés nélkül vágott 
neki a pályának. Amikor a bob az 
erdei kanyarból az S-kanyarba ért, 
vezetője már nem tudott úrrá 
lenni fölötte, úgyhogy a száguldó 
bob kirepülve pályájáról, a védő 
deszkafalon keresztül valósággal 
belerepült a nézők soraiba, majd 
a fenyőfák törzsén darabokra tört. 
A nézők közül egy körülbelül 30 
éves asszony, akinek személyazo
nosságát még nem sikerült meg
állapítani, azonnal meghalt, egy 
idősebb boroszlói asszony pedig 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy felépüléséhez alig van re
mény. Még öt néző szenvedett sú
lyos sérüléseket, mindannyian a 
schreiberhaui kórházakban feküsz- 
nek. Tíz néző könnyebben sebesült 
meg, ezek sebeik bekötözése után 
hazatérhettek lakásukra. A bob 
négy utasa szintéi) kisebb-nagyobb 
sérüléseket szenvedett A  versenyt 
azonnal félbeszakították s egyelőre 
még bizonytalan, vájjon szerdán 
megtartjáke- a második döntő fu
tamot.

Az első döntőfutamot a bécsiek
nyerték.

A Si Klnli rendezne versenyt szom
bat-vasárnap, ha lenne midig hó. 
Szombaton délután a lesiklóversany 
lesz ötön csapatok részére a Delraár- 
vándordijért. Vasárnap délelőtt 18 
km-««. futás lesz körülbelül azon a 
terepen, ahol tavaly futották, dél
után pedig ugró verseny lenne, ami
nek lebonyolítását azonban legke
vésbé lehét remélni, mert hogy a 
sánc jó legyen, ahhoz igen nagy hó 
kellene, vagy pedig óriási munka a
rendbeszedés éhes.

JÉG
Vadas nem megy a párisi Európa- 

bajnokságra. Vada* Márton tegnap 
lemondta párisi útját A fárasztó 
utazás után kevés idő állott volna 
rendelkezésére, hogy kipihenhesse 
magát fi így nőm akarta magát ki
tenni az esetleges gyengébb szerep
lésnek,

S z n i i t a  és m é r n i  
a Wiener EV vagy a Pölztetns- 

dorter SC első csapata 
jársz k a n i égen

-• Saját tudósítónktól —
Tegnap este a BKE telefonon 

felhívta a WEV-t, ahol Dietrich- 
stein, a WEV kitűnő hátvédje je
lentkezett a készüléknél. Dietrich- 
steinnél előbb Jarass Pál, majd a 
BKE részéről Barna dr. beszélt s 
a következőkben állapodott meg:

A Pötzleinsdorfer SC jéghokkí- 
csapata szomabton és vasárnap

U tca i je lenet

Srácok futballoznak az utcán. 
Mindennapi látvány. Egyik sincs 
■idősebb tizenkettőnél. Vadul ker
getik az idomtalan rongylabdát és 
lármájuk a hetedik utcába is el
hullik. A játék természetesen nem 
időre megy, hanem gólig. Aid 
előbb tizenkét gól- rúg, az győ
zött. Így játszanak reggeltől estig. 
Illetőleg játszanának. Mert hir
telen, mintha, a földből nőit volna 
ki, megjelenik a rendőr. Meg is 
szólal mindjárt:

— Nem lehet üt játszani!
Pöttömnyi kölyök szájaskodik 

vissza: ,
•— Persze, hogy nem lehet, ka a 

\ biztos úr ide áll a. pálya közepére!
A rendőr felháborodik és mord- 

zus arccal gondolkodik, hogyan 
szerezzen érvényt a hatósági te
kintélynek.

De mire elhatározza magát, a 
srácok már a szomszéd kerületben 
rúgják a rongyot.

Budapesten játszik. Ha azonban a 
Pötzleinsdorínak bajnoki 'meccse 
volna a így nem tudna Budapestre 
jönni, abban az esetben a Wiener 
EV jön, mely ezen a két napon 
szabad. Végleges választ ma dél
után adnak a bécsiek. .

Szombat-vasárnap tehát —  a 
jelek szerint —  nagyszabású nem
zetközi jéghokki-attrakció lesz a 
műjégen. S há létrejön ez a kettős 
mérkőzés, akkor annak más szen
zációja is lesz. Szombaton ugyanis 
még este 7-lcor játszik a BKE 
bécsi ellenfele ellen, de vasárnap 

- ezúttal elspizben! —  déli/ 12 
órakor kerül sor a Budapest 
válogatottja— Pötzleinsdorf (vagy 
W EV) mérkőzésre. Jó idő esetén 
rekordközönséget várnak a Város
ligetben erre a déli mérkőzésre.

Az olimpiára utazó magyar 
műkorcsolyázó párok Lon
donban bemutató korcso

lyázást tartanak
Ú Irányi P á ris  - London—Liverpool—H alliax—• 

fcewyork (? )-L a lse  Piacid
Saját tudósítónktól . . .  '

Tegnap este alapították meg 
a korcscilyázóegyletben az olim
piára kiküldött magyar műkor
csolyázó párok útirányát. Ennek 
értelmében a párok hétfőn reg
gel indulnak el Budapestről s 
kedden érkeznek meg Párisba a 
Gare de l’Esten. Innét átmennek 
a Gare du Nord-ra s mindjárt 
utaznak is tovább, úgyhogy

kedd estére már Londonban 
lesznek; >

Londonban az utolsó nap táv
iratváltása értelmében' —  bemu
tató műkorcsolyázásra áll meg a 
magyart gárda. A bemutató az 
előkelő London Ice Club jégpalo- 
tájában lesz s legelsősorban pá
rosaink trénfngjét szolgálja. A 
London Ice,Clubhoz régi barátság 
fűzi a BKE-t, mely nem akarja 
elmulasztani, hogy Londonon át
utazóban meg ne látogassa angol 
barátait.

A bemutató korcsolyázás 
természetesen minden anyagi

ellenszolgáltatás nélkül tör
ténik meg.

(A  gyűjtőakció színtere a kor
csolyázóknál kizáróan Amerika 
és Kanada lesz. Szerk.) Liver
poolba csak a hajó indulásának 
napján, tehát _ ■

január 21-én mennek ét a 
műkorcsolyázók, akikkel 

együtt délután 4 és 6 óra 
közt indul majd el a hajó a 

hatnapos tengeri útra.
Halifaxban, történik meg a ki- 
hajózás s ekkor az időjárástól 
függ, hogy egyenesen Laké Pla- 
cidbe, vagy előbb New-Yorkba 
mennek-e a párok, Ha az útirány. 
New-York lesz, ott csak egy na
pot tölt az olimpiai különítmény 
s aztán New-Yorkból tovább utaz
nak a téli olimpia színhelyére 
Laké Placidben 12 nap áll majd 
párosaink rendelkezésére, hogy 
az európainak teljesen szokatlan 
amerikai éghajlattal megbarái- > 
kozzanak s hogy oiimoiai futá
sokra kellően felkészüljenek;

Elegyes dolgok
a

Nőj gyorsak a jégen. Tegnap este 
imbolygó árnyak csúsztak körben a 
sötét jégen. Zárás után volt már, 
egyetlen villanykörte sem égett, aa 
árnyak azonban ennek ellenére „sik
kesen" imbolyogtak. Mivel férfi -r  
akármilyen jó gyorskorcsolyázó is 

7tezn tud ..sikkesen" imbolyogni, 
azonnal rosszat sejtettünk. S tény
leg kiderült, hogy a két árny nem 
egyéb, mint Hlavay Erzsi és Havas 
Li!y. Ara ha már lerántjuk á leplet 
a két éji gyors-nőről, le keÜ ránta
nunk Wittaann Teriről és Fodor 
Hertháról is. A napokban (hajnal
ban) szintén megpróbálkoztak a 
gyorskorcsolyázás tudományával. 
Szakértő kibicek szerint Wittmann 
Tori és Hlavay Erzsi rövidesen vi 
Jágrekord-képes formába jönnek. Ké
peseik r á . . .

(A bajnokság a műkorcsolyázók 
életében sokkal kiemejkedöbb 
eseményt jelent, mint például az at
létákéban az átlétabajnoliság. Az 
atléta, ha. nagyon igyekszik, elindul
hat egy évadban 20—40 versenyen 
is. A „ntűző" — az idén — csak ket
tőn. A bajnokságon és a nemzet
közin. Több rendes verseny nincs.

Túl a komoly pa.jnoki méltatáson, 
túl a ÍS éves bajnoknő első interjú
ján, ; nézzünk mégegyszer vissza a 
műzőknek erre a nagy eseményére n 
beszélgessünk .el néhány részletről. 
Csak úgy elegyesen.)

Az idő
Erről vetek volna külön meg nem

emlékezni.
4  bajnokság előtt napokon át Zu

hogott as eső. Szombaton is.
Műkorcsolyázóbajnokság esernyő 

alatt?...
Ez a kérdés nagyon bosszantotta 

a korcsolyázó társadalmat. Pláne 
ezután, hogy szombaton délelőtt 
tényleg esernyő alatt kellett végig- 
bíbiceim a kötelező gyakorlatokat. 
(Már, t. i. annak, aki ezt passziónak 
tartja.)
, És az „olimpiai napf’ !? Eszel mi 
lesz, ha szakad az esőt?

A ezoinbatesti meteorológiai jós
lat biztató volt De ki hisz ilyenkor a 
biztatásnak?

Ezen az estén Minich igazgatót 
azzal lehetett & legjobban felhúzni, 
ha megkérdezte tőle az ember:

— Mikorra h a l a s z t  j  á to k ,  
kérlek, a bajnokságot?

. . .  De vannak égiek is & fold fe
lett. S az égieknek hála, vasárnapra 
megrendelésszerűen kiragyogott a 
nap, kékre festődött az ég. Úgy 
látszik a legfelsőbb hatalmak (szem
ben a minisztertanáccsal) az olim
piai kiküldetés mellett foglaltak 
állást.

Iskola és kör
A Vasárnap déli raabadkoresolyázás 

pazar időben folyt le. A nap paza
rolta sokáig nélkülözött sugarait, a 
versenyzők pedig rápazarolták erre 
a napra legszebb tudásúkat.

A közönség sokat tapsolt, sokat 
kiabált és ünnepelt Hogy azonban a 
végén a fiúk közt mégsem ax gyó- 
sött, aki vasárnap a legszebben kor
csolyázott, az a laikusok táborában 
nem keltett tetszést.

A mfikoresolyáxás azonban (az 
egyéni versenyekben) tudvalevőleg 
két részből áll: iskolából (kötelező 
gyakorlatok) és fefirMI (szabadkor- 
esolyázás). A ketté közül a szabad- 
korcsolyázás a szebbik, az iskola a 
fontosabbik. Ennek a tételnek, igaz
ságát bizonyítja a következő három 
sorrend:

Végeredmény: 1. Vadas, S. Ker
tész, 3. Pataky, &. Térték, 3. SaendrS,
6. Szekrényessy,

C s a k  az iskola alapján: 1. Va
das, 2. Kertész, 3. Pataky, 4. Tértik, 
5. Szendrő, 6. Szekrényossy.

Csak a kár alapján; I. Pataky,

2. Tértik, 3. Vadas, 4. Kertész. 5. 
Szekrényessjr, 6. Szendrő.

Az iskolára adott pontok alapján 
tehát, a sorrend ugyanaz, mint a 
végső sorrend. A szabadkorcsolyázás
ban viszont egészen más. De az is
kola eredményét a szabadkorcsolyá
zás eredménye nem változtathatta 
meg.

Dlvatrevü
A lányoknál is tehetnénk ilyes

fajta megállapításokat, de ott ma
radjunk inkább a felszínen, mely 
sókkal bajosabb volt, mint a kombi?' 
rész. A felszín a ritkát.

Imrédy Magda égszínkék selyem*- 
ruhában korcsolyázott. NyUm Vil
mára fekete bársony simult. Szi-.assy- 
Nadinka hófehér volt, fekete — haj- 
dísszel. Weinicurm Béby fekete bár- 
sonyruháját szürke prém e keblén 
fehér virág díszítette. Kertész Sári 
mrt nyakú fekete „cibelin" ruhában 
volt. (Hogy mi az. hogy .cibelin" 
nem tudom. Égjük hölgyismerősöm 
mondta, leírtam...) Székely Zsuzsi 
szőke hajához is pompásan étit n 
fekete' kosztüm. Kiss Bear tetté*
r.züsUzürke volt, fehér prémszegély*. 
lyol.

A ruhák szebbnél-szebbek és rövi- 
debbnél — rövidebbek voltak...

Világbajnoknő
A lányok pedig szépek voltak, de 

m&g nem tudnak annyit, mint büsz
ke elődeik. A négyszeres világbaj-, 
nolcnő Kronberger Llly asszonyi 
vagy Mérav-Uorváth Opika, aki há
romszor volt világbajnok, még nem 
talált méltó utódra.

Az egyik hölgyvilágba juoknő 
mégis szerepelt a vasárnapi magyar 
műkorcsolyázó bajnokságon. Méray 
Horváth Opikát (aki 1912, 1918 é« 
1914-bén nyerte meg a világbajnok
ságot) ugyanis a kormányzóék ma
gukhoz kérették s a világbajnokáé 
az államfő és neje társaságában 
nézte végig a versenyt Kiválóbb 
szakértő* — és fesaebb asszonyt ~* 
nehéz lett volna találni erre a „mé- 
koresolydzási clcertmc“ szerepre.

V. lég bajnokpár!
A páros mü korcsolyázásban <k 

sors a Rotter—Szollá* párt jelölte ki 
arra, hogy elsőként szerepeljen. A 
páros hibátlanul, hallatlan pootos- 
^gga), müvésai ploraticitéesat fu
totta le nehés figurákból és Ízléses 
átmenetekből ösezeállitett műsorát, 
Taps köszöntötte Őket * m kfcönség- 
681 sokan lg? kiáltottak: s -

— Űlfan «  világbajnokprirt
M re harsányan kiáltotta kökbe 

valaki: - ' • "
— Éljen a* — o l im p ia i  'baj?  

n o k p á r !
A taps felerősödött, de egyik jelre 

korcsolyázó szakemberünk felhör
dült:

Ktzttmzssumzk. az Istenért, mert 
még -  clkiabálják!

i
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«GE3E»
Másfél évi nem ver

senyzés után mindenki 
átigazolható

—- Saját tudósítónktól —
Az úszószövetség közei hat éve tart 

fenn átigazolási tilalmat. Ez alatt a 
lefolyt hat esztendő alatt hol eny
hébb, hol szigorúbb formája állott 
fenn, főként az eteöosztályű verseny
zőket, vagy a válogatott keret tag
jait sújtva, A MUSz most szabály
zatot dolgozott ki, amelynek értel
mében más félévi nem indulás után 
bárki átigazolható új egyesülethez. 
Az új átigazolási szabályt a MUSz 
január 24-i közgyűlése elé terjesztik.

Nemzetközi munkás-íszóver- 
seny műúszással 

és bécsi vendégekkel
— Saját tudósítónktól —

A  Munkás TE ezidén már másod
szor rendezi meg nagyszabású nem
zetközi úszóversenyét a Nemzeti 
Sportuszodában, A múlt évben kü
lönösen a külföldiek értek el kiváló 
eredményeket s nagy meglepetést kel
tett, hogy vízipólózni is mily kiválóan 
tudnak a munkásúszók.

Eddig öt külföldi egyesület üszői 
adták le nevezésüket a vasárnapi 
versenyre: négy bécsi és egy gráci 
egyesület megjelenésére lehet számí
tani. Nagy érdeklődésre tarthat szá
mot a bécsi ASV hölgygárdájának 
bemutatója, a műúszás, nálunk egy
általán nem kultivált úszóprodukció.

A némát úsz ószövetség 
Walther Binnerrel kép- 
vJse teli magát a MUSz 
jubtlári i ünnepségein

— Saját tudósítónktól —
A MUSz május 16-án, pünkösd

hétfőn tartja meg 25 éves fennállá
sának ünneplésére hivatott díszköz
gyűlését. Ez alkalommal, mint már 
megírtuk, nagy nemzetközi versenye
ket is rendez, amelyen olasz, osztrák 
és csehszlovák versenyzők vesznek 
részt. A jubiláns ünnepségeken a 
szövetségek maguk is képviseltetik 
magukat. Most érkezett a német 
szövetség értesítése, amely szerint 
a német úszószövetséget Walther 
Binner, a szövetség úszókapitánya 
reprezentálja.

Február 1-étől kezdve új uszo
dabeosztás lesz a Nemzeti Sport
uszodában. E naptól kezdve meg
kezdődnek a válog|tott edzések, 
amelyek előreláthatólag öt dél
utánon foglalnak le edzőidőt, az 
egyesületi edzéseket tehát szű- 
kebbre kell fogni. A szövetség 
felügyelete alatt mintegy 60— 70 
úszó lesz a különböző — vízipóló, 
B-vízipóló, úszó és ifjúsági - -  
válogatott keretekben.

A közgyűléssel kapcsolatosan 
tartja meg a MUSz az idén ter
minusegyeztető értekezletét. En
nek a megoldásnak az a nagy 
előnye lesz, hogy a vidéki egye
sületek kiküldöttjei is megjelen
hetnek rajta s mindjárt megálla
podhatnak* a fővárosi egyesüle
tekkel versenyzőik szerepelteté
sére is.

EGYESÜLETI HÍREK
Az FTC pénteken este 8 órakor 

játékosértekezletet tart az üliőiúti 
klubházában,

A Szemeretelepi TE szombaton 
este tánccal egybekötött műkedvelő 
előadást rendez.

Az FSE vasárnap,' 17-én műsoros 
táncestélyt rendez Gát-utca 21. sz. 
alatti klubhelyiségében.

Az Újpesti Közművelődési Körben
ma, szerdán este 9 órakor dr. Mező 
Ferenc „Olimpiától Los Angelesig” 
cím alatt előadást rart.

A III. kér. FC Január 30-án esti 
fél 10 órai kezdettel az Óbudai Ko
rona Vigadóban (III. Korona tér 2.) 
rendezi ezévi bálját. Névre szóló 
meghívók iránti bejelentés Mottl 
Gyulánál IH. Nagyszombat-u. 3. 
<625-78).

Az úszó elérheti legjobb 
formáját anélkül, hogy 
megszokott életrendjét 
megzavarja,

mondja Weissmüller
Hosszú hónapok stílirsinunkája után 
szabad csak időre úszni a verseny
zőnek — Alkaiikus koszt, napfény, sok 
alvás, de semmiféle szigorú sanyar- 

. gatás — ez az úszó életmódja
Az úszás egész évre terjedő verseny- 
sport, sohasem lehet „abbahagyni 
az edzést"

(A  múlt héten ismertettük 
Weissmüller könyvének egyes, kü
lönösen érdekes részeit. Stílusról 
a kezdő úszó edzéséről, kar- és láb- 
munkáról szólották ezek a részek. 
Mai számunkban a versenyúszó 
edzéséről, továbbá az úszó életmód
járól közlünk érdekesebb részlete
ket.)
Hogy Bachrach Weissmüllert 

olyan jó kézben tudta tartani és 
olyan sokáig tudta biztosítani az 
Úszósport számára Weissmüller ked-1 
vét és lendületét, annak az az egy-( 
szerű magyarázata, hogy Jonny szá
mára az úszás mindig kellemes játék 
maradt, fűszerezve jó evésekkel, 
kedves barátkozásokkal, jó időtöltés
sel és sok alvással. Bachrach edző
módszere lélektani alapokra épült. 
„Nem vagyunk gépek — _ izomból, 
csontból és vérből összegyártva —, 
de nem vagyunk csak lelkek sem! 
Mind a kettő vagyunk s miután ezt 
Bachrach jól felismerte és annak 
szellemében járt is el, mindig jól ki 
tudtunk jönni egymással.”

Ez a pár mondat világítja be leg
jobban Weissmüller és Bachrach 
műhelytitkait, kulcsa a nagy ered
ményeknek és a hosszú, sikeres ver
senypályának. Mert hogy hosszú és 
fáradtságos volt a pálya, azt nem
csak a kezdő úszó edzéséről, hanem! 
a versenyúszó folyamatos munkájá
ról irt megjegyzései is bizonyítják.

Annak az úszónak az edzé
sét, aki már bizonyos formát 
elért, Weissmüller a követ

kezőkben látja:
Az edzés kezdetén az úszó néhány 

hosszt közepes tempóba • úszik, hogy 
vérkeringését felpezsdítse és ismét 
lendületbe jöjjön. Ezután meg kell 
kezdeni a külön gyakorlatokat, először 
a lábcsép gyakorlását. Vízipólólab- 
dát vágy kézbe, hogy felsőtested ma
gasan feküdjék, ennek megfelelően a 
lábak elég mélyen a vízben, sohasem 
törnek fel a felszínre. Ússz fel és alá 
a medencében, amíg csak kellő gyor
sasággal birod! Hagyd azonnal 
abba, mihelyst fáradtságot érzel. 
Hagyd abba, ha nincs kedved nozzá! 
A lényeges ezekben a lábgyakorlatok
ban, hogy — ne tartsanak soká. Ha 
mértéktelenül csinálod, elveszted j 
puhaságodat, aztán figyelmedet és j 
így nem tudod megfigyelni ezt az 
elég komplikált gyakorlatot- j

Most következik a karmunka. „Lá
baidat egy felfújt abroncsra helye
sed. úgyhogy körülbelül olyan maga
san legyenek, mint amikor siszol." 
Itt már Weissmüller csak ismétli a 
maga stílusának múltkor ismertetett, 
a karmunkéra vonatkozó megjegy
zéseit. A fontos az, hogy a kar ne 
legyen megfeszítve és kinyújtva. A 
karmunka után következik a fór* 
dulredzé-" rendszerint keresztben a 
pályán. A végén az úszó néhány 
hosszt teljes tempóban úszik végig, 
lehetőleg figyelve minden részletre,

Egy-két héttel a verseny előtt 
próbát kell úszni lehetőleg 
ugyanazon a pályán, ahol a 

verseny lesz.
Ilyenkor arra kell törekedni, hogy a 
versenyző elérje azt az időt, amire a 
versenyen szüksége van. Ezt az 
edzőmunkdt heténkint három-négy
ezer folytatja. E  kísérletek termé
szetesen kihasználják a test erőtar
talékait. Ha azonban az ember időt 
enged a testnek, hogy újra felüdül
jön és kipihenje magát, amire min

dig kevesebb és kevesebb időre lesz 
szüksége, akkor lassankint

kifejlődik az a bizonyos ké
pesség, hogy a nagy erőkifej
tés és a gyors pihenés egy- 

mással váltakozzék.
S ez fejezi ki legtökéletesebben az 
edzés fogalmát. Ezek az időre való 
úszások azonban csak a stílusedzés 
sok-sok hónapi munkája után az első 
verseny előtti tíz napban esedékesek.

Az itt elmondott versenyedzés ál
talában csak a rövidtávú úszó szá
mára — 400 méterig bezárólag — 
való.

Hosszabb távokat hetenkint 
legfeljebb egy-kétszer úszik 
le az ember a verseny előtt,

mert ezek az úszások nagyobb erő
tartalékot vesznek ki és nehezebb a 
felujulás, a pihenés. De a hosszú- 
távúszásnál is fontos a külön kar- és 
lábmunka, sőt fontosabb, mint a 
rövid távon, mert a karok és a lábak 
itt nagyobb megerőltetésnek vannak 
kitéve.

Nagyon érdekesek azok a dolgok, 
amiket Jonny

az evésről
mond. Tanácsait nagyrészben a 
magyar úszók is követik, főleg pe
dig abban a részben, hogy

B I R K Ó Z Á S

szerinte az úszónak — sokat 
kell ennie.

Táolálékát azonban helyesen kell fel
használni. Az úszó fogyhat és híz
hat sportolása közben. Egy hossz á- 
távúszó például leadhat egyetlen 
versenyben öt kilót is súlyából Ha 
valaki úszás közben csak bumlizik és j 
utána azt érzi, hogy nem adott ki 
magából mindent, az a versenyző el 
fog hízni, mint általában az úszók 
nagy része. (Nagyon he\yes meg
figyelés, egész sereg olyan úszó- 
típusunk van, aki mindig arról volt 
nevezetes, hogy nem ússza ki magút, 
S ezek mindig — elhíztak. Szerlc.)

Figyelembe kell venni, hogy a 
megerőltetés a. testben savakat ter
mel. Az úszó táplálékának ezért 
sav-, savanyúságmentesnek kell len -, 
ni. A vérnek, amely alkaiikus ös-ze- 
tételű, a feladata a fáradási savakat 
közömbösíteni és a vesének kell a 
keletkezett sókat kiválasztani. Ha 
valaki sok savanyúságot eszik, meg
nehezíti testének a munkát s fáradt 
már mielőtt starthoz állana.

Kenyér, tésztafélék, hús, hal, 
tojás, kávé, tea savtartalmúak 

és fáradttá teszitek.
Alkalikusak: káposzta, spárga, sa
láta, paraj, alma, narancs, dinnye, 
barack etb. Ezek tehát éppen a ke
vésbé kiadós élelmiszerek.

Jonny edzője mindig azt tartotta 
főelvnek, hogy az emésztőszerveit 
rendben legyenek. Bőséges, kevésbé 
kiadós eledelekkel kell az emésztő
szerveket munkára kényszeríteni.

Egy alkalommal Jonny néhány 
hetet szanatóriumban töltött és ott 
úgy kezelték, mint beteget. Az ott 
szokásos alkaiikus kosztot kapta. 
Néhány hét múlva, a szanatóriumi 
úszómedencéjének felavatásakor — 
ilyen is van ott — megjavította sa
ját SOO méteres világrekordját, 
amelyet már öt éve tartott. Régi re
kordja 22.82 m-es pályán 3:35.2 
mpere volt, az új 36.56 m-es pályán 
pedig 3:33.6 mpere, ami a pályák 
különbségét is figyelembe véve három

másodperc javulásnak _ felel meg. 
Jonny sok édességet, nádcukrot, ma
látát stb. evett. Utolsó étkezése a 
verseny előtt nem marhaszelet, ha
nem gyümölcs és cukor, főleg da
tolya és szőlő Volt.

Weissmüller sokat napfürdfl- , 
zött.

Ha rossz idő volt, akkor—■ e szana
tóriumi tartózkodása alatt is —
mesterséges napfény besugárzásaival 
pótolta a napsütést. A fény elősegíti 
a savak semlegesítését és elősegíti a 
test működését.

A sokszoros világrekorder szerint
sikere titka a rendszer egy
szerűsége és természetessége 

volt.
Az úszó — mint Bachrach neki sok
szor mondotta — elérheti verseny
formáját, anélkül, hogy rendes élet
módját feladná, Nem kért Weissmül- 
lertől sem szigorú életmódot a ver
senyévad tartamára. Egyszerű volt 
az oka ennek. Amíg az atléták ál
talában szigorú életrendet követnek 
és az evésben is bizonyos előírások
nak hódolnak, az úszó megtarthatja 
kedvteléseit. A lemondás és önmeg
tartóztatás nagy súllyal nehezedik a 
versenyzőre. Csábítlmtóvá válik! Az 
önmegtartóztatások következtében 
jobb atléta lesz, eléri legjobb formá
ját. de éppen a szigorú életrend 
folytán folyton arra vágyik, hogy 
egyezer csak vége legyen az évad
nak és „abbahagyhassa edzését”,

Az úszó számára azonban az 
egész év versenyévad!

Egy évben tizenkéthónapos megtar
tóztatást követelni az úszótól kicsit 
sok volna! Erre nincs is szükség. 
Más sportok ugyanis elhasználják a 
test sejtszövetét. Az úszás — kivéve 
az egészen rövid sprinteket és a 
nagyon hosszú távokat —■ építi a 
testet. Az úszónak tehát táplálkozá
sában fel kell venni mindazt az 
anyagot, amit a test a szövetek épí
tésénél igénybe vesz.

A megfelelő táníálkozásnak a ha
tása az úszóra az lesz, hogy ő örül 
a saját munkájának és

soha jobbat nem kíván, mint 
hogy edzőin unka‘a egyfor
mán és megszakítás nélkül 

az egész évben tartson.

,Magam csak egyet kerültem min
dig táplálékomban. Mindig kerültem 
azt, ami nem tett jót nekem. Mégis 
vannak úszók, alcik eszik, vagy isszák 
azt, ami káros rájuk — mert ízlik az 
étel íze, vagy szeretnek enni. Magam 
mindig kerülöm, ami emésztésemet 
rontaná, vagy valami rendetlenséget 
okozna abban.”  Nem okos — mondja 
tovább — fiatal úszóktól olyan táp
lálékot elvonni, ami a hízásra haj 
lamossá tenné őket. A fiatal úszó 
eleget dolgozik ahhoz, hogy minden 
felesleget felhasználjon teste fel
építéséhez. A cukrot és a hízást csak 
idősebb embereknél kell kerülni.

Amilyen fontos az étkezés, épp 
olyan

fontos az alvás is.
Egy- vagy kétórás alvás erős ver
seny előtt a legbiztosabb segítség. 
Az összes dolgokban — mindennapos 
tréning, az étkezés és az alvás sza
bályozása —  a legfontosabb a szi
gorú szabályosság.

Budapest bajnokságait két 
kelyen rendezi m eg a birkózó- 

szü v e isé g
— Saját tudósítónktól - -

A megfelelő teremhiány, amely 
Budapesten uralkodik, igen kellemet
len helyzetbe hozta a birkózószövet
séget. Budapest birkózó bajnokságait 
most szombatra és vasárnapra, ja
nuár 16—17-re írta ki a szövetség. 
Ez a két nap azért volt megfelelő és 
azért ragaszkodott ehhez különösen 8 
szakosztály, mert a február másodiki. 
prágai csehszlovák—magyar mérkő
zés előtt még kellő időben akarta az 
elsőosztályű versenyzők képességeit 
megfigyelni.

Az egyetlen megfelelő hely, a 
Műegyetem aulája azonban ezen a 
két napon nem teljesen szabad és 
így a szövetség olyan kényszerhely
zetbe került, hogy a versenyt meg
osztva, két helyen rendezi meg.

Szombaton este és vasárnap dél
előtt a Törekvés helyiségében tart
ják meg az előmér kőzéseket, míg a 
döntő küzdelmeket vasárnap délután 
4 órakor a Műegyetem aulájában 
rendezik meg.

A hétfői nevezési zárlatig 66 neve
zés érkezett Budapest birkózóbajnok
ságára. A nevezettek között található 
a teljes magyar elsőosztályú gárda.

Kegy nemzet mérkőzéséi ren
dezi meg a svéd szövetség 

Stockholmban
— Saját tudósítónktól —

Stockholm, január 9.
A  legnagyobb stock

holmi napilap, a „Da
gens Nyheter*1 anyagi 
jótállása mellett a 
svéd birkózószövetség, 
március 12-én és 13-án. 
nagyszabású nemzet
közi birkózóverscuyt 

rendez Stockholmban. Erre a ver
senyre Magyarországot, Németorszá
got és Észtországot hívták meg a, 
svédek. Az esztek helyett eredetileg 
a finneket hívták meg, de a legjobb 
finn versenyzők ebben az időben 
nem tudnak Svédországba menni és 
így a finnek helyett az esztekro ke
rül sor.

A svéd—finn válogatott mérkőzé
sek mellett, 1912 óta nem rendeztek 
ily nagyszabású versenyt Svédor
szágban. Valóságos fiók-olimpia 
lesz ez.

A svéd szövetség a következő ver
senyzők részvételére számít:

Észtország: Vfill, Pontson, Kal-
llssar, Kusnctz, Neo, Praks.

Magyarország: Papp dr., Tu»
nyoghy, Zombory-testvérck, Kár* 

páthy, Badó.
Németország: Leucht, Gehrlng,
Müller, Hering, Sperilng, Braun, 

Brendel,, Földeák.
Svédország természetesen minden 

nagynevű és nagytudású versenyző
jét állítja ki a meghívottak ellen, 
akik között mint azt a névsor is mn- 
tatja, csupa, Enrópa-bajnok és olim
piai győztes van.

*3. H. Jaeger.

Nümbergben január 29-én nemzet
közi birkózó versenyt rendeznek,
amelyre á BSE kivá'ó képességű 
versenyzőjét, Németh Sándort hívták 
meg a nürnbergiek. Némethet már 
tavaly is meghívták a nürnbergiek, 
de akkor betegsége miatt nem tudott 
ennek a meghívásnak eleget tenni. 
Most útrakel. A szakosztály Németh- 
nek a startengedélyt megadta.

Debrecen város birkózóbajnoksá
gait február 13—14-én rendezi meg 
a Debreceni MTE. Ezen a napon nin
csen a fővárosban első osztályú ver
seny és így jóformán az összes fő
városi egyesületek résztvesznek a 
debreceni versenyen.

SZERK

Kadett. A „Kadettkisasszony" című 
film német címe: „Liebeskomman-
do“. Dolly Haas címe: Berlin Cliar- 
lotteoburg, Reiclistrasse 9. Egyéb
ként 1911-ben, április 29-én született 
Hamburgban.
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I  Baáapesl—KgpenliÉgaliríözést feMr 12—ll-re 
t a m i  i  dánok

— -Najád tudósítónktól —

A  M öSs tavaszi programjának 
első válogatott mérkőzése tudva
levőleg a dánokkal való küzde
lem. A találkozás határnapja 
mindezideig nem volt megálla
pítva. Tegnap befutott a ver
senyt rendező dán szövetség hi
vatalos értesítése, amely szerint

Budapest— Kopenhága váro
sok közötti válogatott mér
kőzést február 12— Í4-én 
óhajtják megrendezni, még
hozzá az eddig tervezett né
gyes csapat helyett, telje* 

csapatokkal.
A  szövetség ügyvezető alelnö- 

ke, Kankovszky Artúr a levél vé
tele után azonnal érintkezésbe 
lépett a hamburgi és a drezdai 
egyesületekkel. Ezt a dán túrát 
ugyanis csak akkor tudja a szö
vetség ráfizetés mélkül megcsi
nálni, ha a válogatott versenyzők 
még két másik helyen is a köte
lek közé állanak. Már régebbi, 
szóbeli tárgyalások folytak a* 
előbb említett két város sport
egyesületeivel. Előreláthatólag 
mind Hamburgban, mind Drezdá
ban lehet rendezni egy-egy mér
kőzést és így semmi akadálya 
sem lesz a válogatottak újabb, 
reméd’netöleg győzelmes, szerep
lésének.

M aráitnyal az FTC áD 
a csagalbajnokság élén
— Saját tudósítónktól —

Szombaton indult meg a csapat- 
bajnoki küzdelem, amely egyelőre 
még teljes bizonytalanságban hagyja 
az embert a végső eredményt ille
tően. Mindegyik egyesület mérkőzött 
már és többe-kévés-bé a papírformá
nak megfelelően szerepelt is. Az 
egyesületek sorrendje a második for
duló előtt a következő:
1. FTC 
2-3. BTK és

1 X —— —» 12: 2 2

BSE 1 1 _ IS: a 2
4. Bp. Vasutas l 1 ------- 9: 7 2
S. NSC 
6-7. BTC és

1 ------- 1 7: 9 0
HAC 1 ------- 1 8:13 0

8. MÁV X -------  1 2:12 0
A lista élén az FTC áll jobb győ

zelmi arányával. Teljésen egyenlő 
pontszámmal, de rosszabb győzelmi 
arányával a BTK, BSE és a 
Budapesti Vasutas követi őt. 
Ez a holtverseny előreláthatóan 
még’ a jövő héten nem fog eltűnni, 
mert a papírforma szerint most az 
FTC-nek is, meg a BTK-nak is győz
nie kell. A sorrendi változás inkább 
a középső régiókban következik majd 
be, ahol a helyezési sorrend attól 
függ majd, mennyire sérül meg 
egyik,_ vagy másik egyesület ver
senyzője és azt a beállított tartalé
kok hogyan tudják pótolni. A  lista 
végén, mint sereghajtó a MÁV áll. 
Az eddig látottak alapján ott is 
fogja végezni, ámbár ha a csapat
összeállításnál a szerencse intézője 
mellé áll, elkerülhet még erről a 
helyről.

Ma* Schmeling 2500 dollárt depo
nált a National Boxing Association- 
hál biztosítékképpen, hogy világbaj
noki címét megvédi.

.Micitey Walker válik a feleségétől. 
Newyorkj hírek szerint a válóper bő
velkedett a szenzációkban. Walkerné
25.000 dollár végkielégítést kért az
zal az indokolással, hogy férje, a volt 
középsúlyú világbajnok, két eszten
dő alatt 1,500.000 dollárt keresett. 
Walker viszont azzal védekezett, 
hogy ez alatt az idő alatt feleségére
200.000 dollárt költött. A bíróság 
Walkernének 5000 dollárt ítélt meg.

Micsjesák János, az MTK verseny
zője a BTK-ba kérte átigazolását. 
Micsicsák egészen az utolsó napokig 
hű maradt anyaegyesületéhez « csak 
akkor kérte átigazolását, amikor a 
szövetség kimondotta, hogy az MTK 
ökölvívó szakosztályának nem műkö
dése miatt a kék-fehér versenyzők 
azonnal átigazolhatók más egyesüle
tekhez.

A szövetség gazdasági bizottsága
szerdán tartja ülését. Az elmúlt esz
tendő zárszámadását, valamint a jö- 
vő esztendei költségvetést, ezen az 
ülésen állítják össze, illetve tárgyal
jak le.

Kerem a |cgyct"tol
lecsüngefésíg

Ö kSlviró  csapatbajnokság

Egy szuszra mondja. Gépiesen. 
Mint a leckét.

Most már tudom, kinek szurkol. És 
most már értem, miért ás milyen 
erőktől ráng a teste.

Tessék csak figyelni:
A szurkoló, mintha csak megígér

né öt a védence: átveszi annak moz
gását, Lábmunkáját Horgait. Cse
leit A szurkoló ösztönösen, anélkül, 
hogy tudná, ugyanazokat a lendüle
teket csinálja, mint akinek szurkol. 
Egyetlen, odaadó hittel. Láttam, 
amint drukkolom védence erős ütést 
szenvedett az állás. Szurkolóm az 
állóhoz nyúlt. S mikor az támadott, 
ö is támadott. S mikor a, gong szó
lott, 6 is: elterült a széken, lábait 
előreeresztette, kezeit széternyesa- 
tette — és fi is pihent.

A boxszurkoló több, mint a fut 
1 ballszurkoló. Az utóbbi egy csapat 
nak szurkol, a gólért szurkol, kriti
zál, őrjöng.

De a boxszurkoló: szeme előtt vív 
az, akiért a szive dobog e pillanat
ban. Egyetlen emberért szurkol, aki 
beu maradéktalanul összpontosíthat 
mindent.

A boxsport pszlhotógiai értelmezés 
ben a legősibb sport: verekedés, ök 
lözés. Test test ellen. A  legősibb cm 
béri megnyilatkozás: a virtus. A mai 
ember már nem verekszik, nem bőm 
lik pofonos elintézésekbe — a vir
tusnál erősebb a törvény, *  pén®, 
meg a börtön, — de itt, a homályos 
teremben, a boxring körül szabad a 
vásár, tiszta a sugallat... és: (a tu 
dntalattban:)

— Nesze neked sors, nease neked 
véletlen, nesze neked gyászos élet,- 
nem félek tőled, belédvágok, csak 
nzértis! é

A  kü*dök

 ̂Zajlik & boxoló csapatbajnokság. 
Nyolc egyesület nyolcas legénységek
kel küzd a trófeáért. A B. Vasutas, 
m  FTC, a BSE, az NSC, a BTK, » 
MÁV, a IIAG és a BTC. A torna 
színhelye a BSzKRT-pálya torna- 
csarnoka.

Nézzünk egy kicsit körül itt,
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Rossz előjelek között startolt ez a 
bajnokság. Az előkészületek közé 
ékelte magát a karácsony. 

Karácsonykor nem lehet trenírozni 
A boxolók pihentek és — híztak. 
Január 6-án, az első tréningnapon 

aztán kiütött a gyalázat:
Kisült, hogy az indulók zöme súly

ban 3—4 kilóval gyarapodott.
Erre megindult a fogyasztási 

versenyfutás! Minden eszközzel, tűz
zel, vassal.
_ A verseny napjáig minden rendbe
jött. Az intézők leikéről mázsás kö
vek estek.

«
A nyújtott sport: élmény. 
Fejlődésről beszél, új emberek fel

tűnéséről számol be, arról, hogy a 
boxsport é! és virágzik.

A  bennfentesek azt mondják, hogy 
a BTK győz, de a BSE és a B. 
Vasutas nehezen engedi majd a 
xáozlót kitépni a kezéből.

Közönség
A sportújságíró, aki sportesemény

ről sporteseményre siet, ma ide és 
holnap oda, csodálkozással állapítja 
meg, hogy mindenütt lát nyolc-tíz 
olyan arcot, mely elkíséri minden
hova. Tulajdonosaik ott vannak min
den futballmeccsen, minden atlétikai 
mérkőzésen, minden kerékpár
viadalon es minden más jelentős 
sporteseményen.

És itt vannak most a csapatbaj 
nokság küzdelmeit nézni is.

J Í VÁ £ -

Ezeknek olyan a sport, mint más
nak a kenyér.

A boxdémonok
Legtöbbjük bundában. Csikósán. 

Aféle csikósi esuhajhetykeséggel. 
Szemük mered a körre. A ringbe. A 
boxolók felé. Ajkuk veresen csattan. 
(Apró bogárkák halott vére.) Alsó 
ajkuk lekókad. Rángatóznak. Voná
saikban ideges, tomboló feszültség. 
Nem szólnak. Nem biztatnak, nem 
szurkolnak senkinek. Csak merednek. 
Valami bizarr, megfoghatatlan má-

1 mórban. Mint a hasisevők. Meg- 
i babonázottan.
; Nem szeretem ezeket a nőket a 
ring kőiül látni. Viaszkarcukkal,

' hisztériájukkal, különös izgalmukkal. 
Az emberben megrontják a tiszta 
sport szemléletét.

Albániában láttam kakasviadalt. 
Néhány bécsi nő állott Skutariban a

Van valami sajátos megnyilatko
zása az ökölvi vósportnak. Ezt akkor 
láttam először, vasárnap este, ami
kor a két ellenfél a gongütés után 
egymáshoz közeledett, mint rende
sen, ahogyan szokták. De most más 
szemmel vigyáztam.

Figyeljük csak őket:
Mindkettőnek arca módfelett nyíl 

godt Barátságosan nyújtják kezüket 
egymásnak. Mintha éppen most ta 
lálkoztak volna valahol a (sajgó élet

■viadalkor körül. Ott láttam először 
felvillan: a szemekben ezt a különös 
fényt. Amikor a kakasok sarkan 
tyűi nyomán az első vér kiselkent.

^Valamit ld kellene találni a box- 
démonok számára, hogy az ökölvívó- 
sporttól távoltartsák magukat. Mert 
mondom: ez konkoly.

4 töbhí nő
Ezek egészen más - fából faragói

tok. Ezek a küzdelemért magáért 
jöttek ide. Egészséges arcolt. A ring- 
ben folyó csata hevében beszédes lesz 
a szájuk: biztatnak, dühösek, kacag
nak, kezük ökölbe szorul, karrefle-ksze- 
ket ívelnek a levegőben, tapsolnak, 
kritizálnak —- ó igen: ezek sport
közönség a javából, szakértők, ked
vesek, üdék.

4 szwrko’ó
Megszokott típus. Nem újdonság. 

Karaktere ismeretes. De a boxsport 
mégis sajátos szurkolókat termel k* 
magábólL

A gong szól. Az ellenfelek fel
ugranak a székekről. Már emelkedik
a kesztyű, hogy lecsapjon:

. . .  a homályos nézőtéren rohanva 
siklik végig a szemem. Keresem ezt 
a sajátos típust.

Megvan.
Szemben velem ÜL Harminchat, 

negyven éves, Szeme a ringen. Csupa 
feszültség. Feje ritmikusan ide-oda 
mozog. Kezei hol emelkednek, -hol 
hanyatlanák. Lába tánclépést dobog. 
Válla, mint a hinta, leng. Szakadat
lanul.

Jól figyelem.
Egyszerre osak felkiált:
— Vigyázz a frizurádra, balegye

nest neki. készítsd ki a pacákját, mo
noklit a szemére, ne sajnáldt

beu. Szinte azt hinné m  ember, hogy 
azt, mondja majd az egyik:

— ÍVo és hogy vannak an ottho
niakt

...É s  ekkor jön egy bizarr kon-
traszt:

A lefelet helyett a vei© szemben
álló felemeli ax öklét és úgy kupán 
billenti ellenfelét, hogy annak feltét
lenül csillagokat kell látnia.

(— Na, ez most nagyon dühös ar
cot fog vágni, — ez most nagyon 
megharagudhatott. . .  gondolom.)

...Pedig dehogy. A kupén-sózott, 
ahelyett, hogy valóban dühön lenne, 
fölényesen mosolyog. Mintha mon
daná:

-  Aztán azt n© hidd, hogy ez fáj 
nekem, ez a kis simogató* ez a kék- 
szellő, ez a cirógatás, — édee egy 
Öcsém!... Ide nézz, én még mosoly
gok is, látod, röhögnék, de én vis»- 
ízatartom magmát (és így tovább),

A következő pillanatban még egy 
ütést kap. Még jobban mosolyog. 
Ügy mosolyog, hogy az ember már 
el sem hiszi neki, hogy mosolyog.

Es ekkor hirtelen:
ö  In. üt egyet. Nagyot és kiadósat
De ékkor eltűnik szájáról «  mo

solygás. Most már dacot tesz. Arca 
csupa férfim figyelés. Bhedntság. 
Merőn, kutatón, kritizálva nézi el
len fe’e szemeit. Átokból véli kiol
vasni, mire ’Aszűl as.

Es most az ellenfelét nézem.
E® eddig szilaj volt — és előrefo- 

szített állal volt döbbentő erő és bá
torság.

»e  ahogyan m  elad Ütést beszedte: 
villámgyorsan átalakult

Most d kezdett mosolyogni. Ugyan
úgy, mint az előbb s  másik. Gúnyo
san és fölényesen.

Botrány bont vitorlát.
A bíró félbeszakítja a mérkőzést 

Szabálytalanság. Az ítélet helyes és 
indokolt volt. A két; szurkoló párt 
egy ideig farkasaem-et néz. Aztán: ők 
folytatják a boxmeeeset tovább a 
nézőtéren.

A mérkőzést a rendőr szakítja 
félbe. »

Meglehetősen üres a BSzKRT-for- 
naterem. Ez a nagyszerű, tágas, 
egészséges, tiszta csarnok. Kevés a 
néző. Azt mondják, hogy a csapat- 
bajnokságok egy-egy napja alig ho
zott naponta . 100 pengőnél többet a 
konyhára.

Az ok: a rendezőség elfelejtett
megfelelő propagandát csinálni ■'ál
verseny sikere érdekében.

A  mai kór megköveteli, hogy a 
legrendesebb dolgot is nagydobra 
üssék.

Aki e szabály ellen vét, elbukik.

~%J,áeKO.

Es történt a csapatbajnokság anyagi 
részét illetően is.

A csapatbajnoksággal senki sem 
Volt megelégedve. A versenyzők az 
eredményekkel, a, közönség a bírók
kal, a bírák a közönséggel, a biiffé* 
a polgár zsebével.

Csak a különvonat kalauza lelken
dezett verseny után a villamosban:

— Ez igen! Ez egy közönség. Es a 
boxközönség! Előkészítve, megszám
lálva tartja a 34 fillért a« átszál
lóért!

ö  meg volt elégedve.

A MöSz közgyűlését előkészítő 
tanácsülést péntekén este 8 órakor 
tartják meg a szövetségi ház nagy 
tanácstermében. A  tanács tagsági és 
szakosztályi tagsági helyeire való 
ajánlásokat az egyesületek ma estig 1 
adják be. Mint hírlik, az ajánlások 
Igen sok meglepetést tartogatnak.

Miiller német nehézsúlyú ökölvívó- 
bajnok és Gains kanadai bajnok a 
Végleges megállapodás szerint január
28-án a londoni Albert Hallban mér
kőzik. A két kitűnő ökölvívó mérkő
zése elé nagy érdeklődéssel tekinte
nek.

R E P Ü L É S
Hiába hívják külföldre Endresz 

Györgyöt, a „Justice tör Hungary” 
pilótáját. Az utóbbi napokban több 
nagy külföldi repülővállalat meghív
ta Endre®* Györgyöt, a dicsőséges 
magyar óceánrepülés hősét „bere
pülő” pilótának. Egy ilyen meghívás 
épülő ember szemében nagyon sokat 

, ©lent, mert az új .gépek berepülésé
re csak megbízható és nagytudású 
jjöreg” pilótákat szoktak alkalmazni. 
Gépet „berepülni” ugyanis annyit 
tesz, mint megvizsgálni, hogy milyen 
„repülőtulajdonságokkal”  . rendelke-. 
zik. Azaz kipróbálni, hogy milyen 
gyorsan tud ezer méterre emelkedni, : 
milyen nagy a „ésúcs”-magassága, 
maximálisan milyen szög alatt lehet 
vele „liftelni" és hogy bírja a külön
böző repül&mutatványoknál (looping, 
rolling, stb.) fellépő abnormis meg
terheléseket Az ilyen „berepülések” 
rendszerint meghívott közönség előtt 
szoktak lejátszódni, amelynek az ér
deklődőkön kívül szakértők és külön-’ 
böző repülővállalatok ügynökei a 
tagjai. A gyárak tehát nagy 
vetnek arra, hogy olyan pilóta 
a gépben, aki alaposan érti a 
gát Ezért 8yen célra csak elismert 
repülő szaktekintélyeket szoktak al
kalmazni, akiknek tudása kétségen 
'ölül áll. Pilótára nézve ilyen aján

lat tehát rendkívül megtisztelő. Ér
tesülésünk szerint azonban Endre** 
e meghívások egyikére sem reflek
tál, mert itt Magyarországon szeret
né a repülés ügyét előbbre vinni. 
Síért az Aero Szövetség munkája- 
>an fog továbbra is aktív részt venni 
és repülni tanítja az ifjú sasokat, 
reményt öntve a szívükbe, hogy egy
szer talán majd ők is a végtelen 
óceán fölött fognak répülnj a dicső
ség és a halhatatlanság fe lé ., , .
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M U S O R ^
Szerda, január 13.

Budapest 23 kw, 550.5 ra: 9.15 ő.: 
Az 1. honvédgyalogezred zenekará
nak hangversenye. Karnagy Fricsay 
Richárd, 1. Marthon Géza: Diadalmi 
induló. 2, Szikla Adolf: Keringő az 
„Álom” c. balettből. 3. Nagypál Béla: 
Hungária, nyitány. 4. Hubay Jenő: 
Falu rossza, ábránd. 5. Barna Izsó: 
Casanova, baiettzene. 6. Szirmai: 
Balíerina, operettegyveleg. — Köz
ben: Hírek. — 11.10 6.: Nemzetközi 
yízjelzöszolgálat, — 12 ó.: Déli ha
rangszó az Egyetemi templomból, 
időjárásjelentés. — 12.05 ó.: Szmir- 
noff Szövgej „Volga” orosz balalaj- 
kazenekarának hangversenye. 1. 
Trifonoff: Honvágy, induló (zene
kar). 2. Csemetzky: Boldogság csak 
a szerelemben, keringő (zenekar). 3. 
Népdalok: a) Szikla a Volgán; b) 
Kovács (kórus). 4. Csajkovszki: 
Orosz tánc (Szasa Gorodinszky). 5. 
Glinka: Kórus az „Élet a cárért” c. 
operából (kórus és zenekar). 6. 
Makaroff: Nekem nincs már dalom, 
románc. (Pokorszky György.) 7. 
Csajkovszki: Románc (zenekar). 8, 
Drizo: Bajuski-baju, románc. (Ko- 
iogrivoff.) 9. Ukrajnai népdalok (ze
nekar és kórus). 10. Népdalok: a) 
Berezka; b) Holdsugár (zenekar és 
kórus). (Zongorán kísér Szasa Go
rodinszky. — Közijén: Hírek. — 1 
ó.: Pontos időjelzés, időjárás- és víz
állásjelentés. — 2.45 ő.: Hírek, élel
miszerárak, piaci árak, árfolyamhí- 
rek. — 3.30 ó.: Morse-tanfolyam. — 
4.10 ó.: „Emlékezés Deák Ferencre 
és Nedeczky Istvánra” . Irta: Feszty 
Árpádné. Felolvassa Feszty Nasa. — 
4.45 ó.: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés, hírek. — 5 ó.: „Napi 
jeremiádák”. Buda László dr. elő
adása. — 5.20 ó.: Hangverseny. Köz
reműködik: Kacsóh Magda (ének) és 
Sonkoly István (hegedű). Zongorán 
kísér Polgár Tibor. 1. Lalo: Spanyol 
szimfónia. (Sonkoly István.) 2. a) 
Kacsóh: I. Marianna; II. Mióta itt 
élek; III. Ma újra látom; b) Hevesi 
József: 1. Várom jöttöd; II. Amikor 
meglátlak. (Kacsóh Magda.) 3. a) 
Beethoven: Dervisek kara; b) Rach- 
maninqff: Elégia; c) Hubay: Zefir; 
d) Kreisler: Tambourin chinois.
(Sonkoly István.) 4. a) Huszka.: 
Hajtóvadászat, Virágdal; b) Thegze 
—Gerber: Dalok; c) Kacsóh: Pom-
péjj c. ojterából „Romok felett” . 
(Kacsóh Magda.) — 6.30 ő.: Olasz 
nyelvoktatás. (Gallerani Bonaventu- 
rá.) — 7 ó.: Magyari Imre és ci
gányzenekarénak hangversenye. — 
8.15*0.: Vígjátékelőadás a Stúdióból 
Odry Árpád rendezésében. — Utána: 
Pontos időjelzés, hírek, időjárésje- 
lentés. — Majd: A m. kir. Operaház 
tagjaiból' alakult zenekar hangverse
nye. Karnagy Berg Ottó. 1. Puccini: 
Manón Lescaut, ábránd. 2. Stra^ss 
Richárd: Rózsalovag, keringő. 3. Me- 
yerbeer: Fáklyatánc. 4. Csajkovszki: 
á) Barcarola; b) Chant sans páro
lás. 5. Bizet: Gyöngyhalászok, áb
ránd. 6. a) Cantu: Invocazione (vo
nószenekar) ; b) Ru'binsten: Melod'e;
c) Rimsky-Korsakow: A dongó,
scherzo. — Utána: Sovánka Nándor 
és cigányzenekarának muzsikája.

Csütörtök, január 14.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 6.: 

Gramofonhangverseny. — Közben: 
■Hírek. — 11-10 ó.: Nemzetközi víz- 
jelzőszolgálat. — 12 ó.: Dé’i ha
rangszó az Egyetemi templomból, 
időjárásjelentés. — 12.05 ó.: Czicza 
József és cigányzenekarénak hang
versenye. — Közben: Hírek.
—  2.45 ó.: Hírek. — 4 ó.:
Kubán Endre meséi. Felolvassa 
Beöthy Baba. — 4.45 ő.s Pontos
időjelzés, hírek. — 5 ó.:
üucker Ferenc előadása: ,A
termőtalaj” . — 5.30 ó.: A rádió 
házikvintettjének -hangversenye. — 
6.30 ó.: Angol nyelvoktatás. (J. W. 
Thompsoh.) — 7 6.: A Malcsiner
jazz-zcnekar hangversenye Wevgand 
Tibor énekszámaival. — 8 ó.: Ottlik 
György franclanyelvfi előadása 
„Revue mensuelle de politique rátér- 
nationaie” , —• 8.30 6.: Az európai
műsorcseresorozatban a jugoszláv 
rádióadóállomások műsorának köz 
vetítése. — 10-30 ó.: Pontos időjel 
zés, időjárásjelentés, hírek. — Majd 
cigány és tangózenekar.

Vasárnap esti 10 és hétfő
délelőtt féltizenegy óra között 
vonulnak át a montekarlói 
csillagfára Athénből indult 

résztvevői Budapesten
A KMAC mindent m egtett a z  átvonuló 8 ver

senyző fogadására
— Saját tudósítónktól —

Moster-u. 11. Ol&ck Albert, Újpesti 
rakpart 5. Csáky Andor, Bokréta-u. 
9. Bródy Gyula, Szentendrei-út S. 
Stocker József, Lónyai-n. 41. Gráczer 
Lajos dr., Érsekcsanád. Somogyi Já
nos, Dembinszky-n. 52. Kássonyl Ist
ván Hűvösvölgy, Sarolta-u. IVimmár 
Antal, Széilás-n. 16 b.

Az összes nyerteseket kérjük, hogy 
nyereményeikért fáradjanak fel szer
kesztőségünk titkárságába (naponta 
9—14 óra között). Az előfizetéssel ju- 
tsimazottaknak megindítjuk lapun
kat f. hó 15-étől kezdve.

A legközelebbi rejtvénypályázatunk 
e hő 20-áu jelenik meg

Pénteken délelőtt indul útnak 
az a nyolc automobilista, aki 
athéni rajttal vág neki a 3788 
km-es útvonalnak, hogy_az előírt 
időben fusson át a célon. Az 
Athénben nekigyürkőző 8 ver
senyző -— amennyiben az idő
járás nem esküszik^ ellenük —  
vasárnap este 10 óra és hétfő 
délelőtt fél 11 óra között vonul 
át Budapesten. A magyar fővá
rosban a KMAC helyiségeiben 
jelentkezni kötelesek. A  KMAC 
természetesen ismét mindent 
megtesz, hogy az átvonuló cs.il- 
lagturistákat mindenben ellát
hassa, benzin- és olajállomáso- 
kat szervez, büffét állít fel és 
állandó telefonösszeköttetést 'lé
tesít a Budapestet megelőző és 
követő ellenőrzőállomással. In

tézkedett továbbá a KMAC abban 
az irányban, hogy

a határállomáson külön 
ügyeletet állítsanak fel

és egy helyen végezzék el az 
útlevél- és vámformalitásokat, 
valamint felkérte a rendőrséget 
is arra, hogy az őrszemek a csil- 
lagtúra résztvevőinek a bécsi 
országúira vezető útvonalat je
lezzék az éjszakai órákban is.

A Budapesten átvonuló 8 ver
senyző közül néhány ismert név 
viselője is akad, igy a francia 
Boillot, a világhírű^ sebességi 
versenyző, aki miniatűr Peugeot- 
kocsin vesz részt a versenyen, 
de nem lesz idegen a már ná
lunk is járt Riiey (RileyV, vala
mint a Fiat-vezető Moccia sem.

A  vigasz- 
verseny

még mindig nem dőlt el. így ismét' 
el kell ha.asztaliunk az eredményhir- 
detést, de szerdán feltétlenül dűlőre | 
visszük a dolgot.

ASZTALI c,
TENISZ

& „hű bajtársiak filmje újra elénk varázsolja 
a Halállégio világát

m
Asztali-teniszverseny Baján. Szer 

dán délután, nagyszámú és előkelő 
közönség előtt zajlott le Baján a 
Bácska SE és a Bajai SE közötti 
verseny. A csapatversenyt hatalmas 
fölénnyel a BSE Vancsura, Cser
mák, Körösi) nyerte 18:0 arányban a 
Bácska Hinterreiter, Hechtl, Ki\cs- 
kovics csapata ellen. További ered
mények: Férfipáros: Vancsura, Cser
mák BSE—Hinterreiter, Krieskovics 
(Bácska) 2:0. Vegyespáros: Körösi,
Juhász Júlia BSE—Hechtl, Katanics 
Teri (Bádfcka) ,2:0. Női egyes: Kata- 
nie-s Teri (Bácska)—Juhász Júlia 
BSE 2:0. A pontversenyt végül is a 
BSE nyerte 22:2 arányban. A ver 
seiiy után még több bemutató mér
kőzés zajlott lo. A BSE gárdája 
vidéki viszonylatban egészen ko
moly játékerőt képvisel.

— Saját tudósítónktól —

Az az igazi film, amely  ̂gyorsan 
pergő cselekményt, lüktető életet ad 
elénk, amely annyi ‘helyre elvisz ben
nünket, amennyire csak lehet. Az 
amerikaiak szeretik gyártani _ az 
ilyen szobafalszagtól, műteremíztől 
mentes „plen air”  filmeket s sokszor 
beigazolódott már, hogy nekik van 
igazuk.

Anáak idején mint csendes filmet 
megcsodáltuk „A halállégiót’’ (Beau 
Gest). Percivaí C. Wren „Kék csil- 
lag”-át, a katonaíró szaharai triló
giájának első részét. Némán ment a 
Beau Sabrier is „Fekete sejk” cím
mel. Most már mint hangos film ke
rül elénk a trilógiának harmadik 
része: „Az. ideál csókja.”  (Beau
Ideál). Ez a film is, mint minden 
elénk tárja a vérbeli film minden 
kellékét. Cselekvést ad, tehát életet 
lehel ez a film.

Kezdődik az idegenlégió borzalmai
val . . .  A tömlöcbe vetett büntető 
csapat haldoklásával s amikor az 
egyik haldokló ajkán pihegve elszáll 
a „Hű baj társ” jelszó,--akkor kap 
észbe a másik s felelevenedik a bol
dog, gondtalan gyerekkor. . .  De nincs 
megállás. A történet visszatér a 
tömlöehöz. . .  és megy az élet to
vább .".. szabadulás . . .  ütközet. . .  
az idegenlégió diadala és a csók
mentes befejezés adja a vázat, melyet | 
az élet igazságával tölt meg a szerző 

Küzdelem, harc, verejték. . .  A 1

hamisítatlan élet. Mintha valami régi 
jó csendes film maradt volna itt s 
tévedt volna a revük, kaszárnya
viccek, művirágszerelmek limonádé
operett korszakába. S mindezek tete
jébe nemcsak a fegyverek robaja, a 
bilincsek csörgése, a sivatagi vihar 
hangja kelt illúziót, de élvezni lehet 
még a beszédet is! Ez pedig elsősor
ban annak köszönhető, hogy a fel
iratok ügyesen előbb következnek, 
mint a megfelelő szavak s igy a néző 
sokszor akkor, amikor beszélnek, 
már tudja, hogy mit mondanak ango
lul, tehát nem bosszanlcodik, hogy 
utólag kezdi csak érteni az arc
játékot.

A szereplők jól megválasztottak. 
Ralph Forbest már ismerjük sok 
filmből, melyek élén „A halállégió” 
áll. ő  és Lester Vail viszik elsősor
ban sikerre ezt a filmet a szereplők 
közül. Közben azonban nem kisebb 
segítőtársaik vannak, mint Don 
Alvarado, Loretta Young, a kissé 
megöregedett, de még' mindig kitűnő 
Iréné Rich, valamint Paul Mc Al- 
lister.

Egy német kritikus híres mondá
sa ez:

„A  filmek legtöbbször olyanok, 
mint a gyerekek: sokat ígérnek, de 
keveset váltanak be.”

Ez az amerikai film látszólag nem 
ígért sokat, de viszont annál többet 
adott!

Rejtvénysport- _
eredménye

Győztes: Borbás László, üjpest.
A f. hó 6-ún közölt rejtvényeink 

helyes megfejtése a következő: 
Keresztrejtvény: Vízszintes: Hízik, 

sportláp—Onella, ítéletet—rím, u, 
stop, Orth—t, pé, hát, ak, eőa—null 
három, adu, r—elé, adó, Aar,. Spa— 
enf, asso, al, lu—, Smith, profivád— 
aa, Cesarini, ét—v, Kutast ászok— 
ad, t, b, Nép tun, á—1, megrág, Ohta, 
1—leim, n, elejt, am—mattábra, oigá, 
— vizkék, Franklin.

ön felelni fog! L Kimet. 2. 1 pere 
57 mp. 3. 15. 4. 1 perc 06.4. 5. 10. 6.
1912-ben. 7. 244 cm. 8. Igen. 9. 45 per
cig. 10. Jules.

Cserebere: (kosár, hites, kantár,
birka, anyag, szálfa, hatos, határ,

_ _ _ _ _ _ _ oia'eüeli és
[ s ia b íB i. serlese^, íománr.-

ipfinlrtábhanClfCjífCn l&ijUluMuHum* 1
Morzsányinál f f .  le t ..  

Eskii-fi! 5.

tatár, Huszka) STAINFORTH.
A kitűzött díjakat a következők 

nyerték:
I. díj. 1 pár korcsolya: Borbás

László Újpest, Egy. Izzó.
II. díj. Kétszemélyes ródli: Klau-

ber György Budapest, Teréz-kör- 
út 52.

III. díj, 10 pengős Morisson-cso- 
mag: Petrussa Aladár Kispest..

IV—VL díj. A Nemzeti Sport egy 
egy havi előfizetése: Aszódi Béla
Kecskemét, Bercsenyi-u. 10. Somi Ko 
váts János Magyaróvár, Városkapu
tér 9. Christián László testn. tanár 
Békéscsaba.

v i i—XX. díj A Nemzeti Sport 
1929. vagy 1930. évfolyamának egy- 
egy kötete. Radó Pálné, Kazinczy-u. 
g Apfel Lajos, Rotteűbiller-u. 62. 
Ferdinándy Erzsébet, Bethlen-tér 3. 
Weiss Géza, Aradi-u. 32. Naky La
jos, Nagymező-u. 20. Pilássy György,

A MESz beadványa. A Magyar 
Evezős Szövetség az új évben ismét 
beadvánnyal fordult a HÉV-hez és 
mindazokhoz a közlekedési válla'a- 
takhoz, amelyek a múlt évben utazási 
kedvezményeket nyújtottak az eve
zősöknek. A MESz minden helyről 
megkapta azt a biztató Ígéretet, 
hogy a multévi kedvezményeket min
den körülmények között megadják az 
idén is, de. lehet, hogy a MESz tag
jai számára fokozottabb igényűévé 
tel esetén még a tavalyiakon túlmenő 
kedvezményeket is biztosítanak. A 
Budapesti Csónakházak és Evezőseik 
Egyesületének ügyvezető ale’nöke, 
Gaupp József személyesen járt el 
egyesületének megbízásából a HÉV 
igazgatóságánál, ahol tárgyalásokat 
folytatott az Óbuda Főtértől a Ró
mai fürdőig, illetőleg a Nánási-úton 
végig a Hungária-fürdőig és az ottani 
csónakházakig való autóbuszközleke
dés biztosítására. Az egyesület bead
ványában arra kérte a HÉV igazga
tóságát, hogy abban az esetben, ha 
ez a kérdés nehézségekbe ütköznék, 
akkor a multévi járatokat bővítsék 
ki és tegyék olcsóbbá. A HÉV kilá
tásba helyezte azt is, hogy az utazó 
közönségnek Római-fürdőtől Buda
pestig való szállítását azzal köny- 
nyíti meg, hogy Aquincum-állomás- 
nál külön lezárt kocsik várják az 
autóbuszon érkezőket.

C E E E ®
Mai műsor

OPERAI! AZ: (tél 8) A mosoly országa. 
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Jégcsap

(D).
KAMARASZINHAZ: (háromn. 8) A há

rom testőr (K 17—18).
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Traviata 
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Kényes válópör. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A torockól 

menyasszony.
MAGYAR SZÍNHÁZ: (8> Rád bízom a 

feleségem
KIRALVSZÍNH4Z: tS) A „Fehér ló". 
FÖV. OPERETTSZINHaZ: (8) Maya 
ANDRASSYlíTl SZÍNHÁZ: (3) As igazi 

asszony.
BETHLENTBR1 SZÍNPAD: (8, 9) A dró 

tostót
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) i Jo- 

netro.
KOMÉDIA ORFEUM: Ifél 9) Rótt és

Tábori.STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9) 
Steinhardt-
k I  ̂ t rOolf I . . .  A lllA l.n h

F ilm sz ín h á z a k  m ű so ra
RELVlHOSI drányta  j l  fo

29. (Előadás: 5. negyed 8. yiejsyeil . .
fél ifi. Három ablak kelet fele * Kém- 
történeU -  Három piros rozsa (A 
szerelem és önfeláldozás regenyej

BODÜGHAP <VIII Joz«ef kőrút f . í  
S8—4—76.): Előadás: fél o. negyed 8,
10. Vas.: 2-től. A koncert (Olga Cse
llova és Waltér Jansson vi.g.:átéka.) -  
Cowboy banditák. (Richárd Arién.! — 
Bimbó, mint postás ~  Birado

BUDAI APOI.1.0 Ili 'Ssöuíi tor 1 SS 
-5-00.C  Előadás: féi 5. ?. fél Hl Vas. 
fél 3. háromn 5 negyed «. háromn 10.
A 4 renegát (Noab Beery. Warner 
Baxter. Myrna Loy; idegen légió teli 
történet.) -  Leinybfiség (vtdatn 
regény). -  Híradó.

I CAPITOL (V I» Baross tél Jegyrende
lés: 34—8—37 (Előállás- 4, 8. k. 10 Vas.
8 kor is. Borncoi maharadzsa (film
történeti Charles Biekíord, llose Hű- 
bárt). -  Tusi és WiUi (trükkfilm). — 
Híradó.

I CHICAGO V I !  . István ú» ÍB T ■ 83—1 
75.1: Előadás: 5. fél 8. II) Ünnep, vas.. 
3-tól. Radioriporter. (Hollywood sztár
jaival — németül beszél.) — Sitan és 
Pan lakást keres. — Ab utolsó kaland
— Magyar híradó.

CUKSO IV .. Váci uloo 9 T : 87 4 02.5 
Előadás: 4, 6, 8. 10 Hangos Híradók.
— Emil és a detektívek. (Fősz.: Frits 
Etasp, Kiite Haaek) -  A növényvilág 
csodál (hangos kultúrfilm).. — Az ido= 
jós (h- kultúrfilm).

I DP.CSI VI., Teréz Sörül 28' T.; 2! -3—
4.'). 25 -9—52, 14 -8 05.1 Előad.: 4. h. 8,
10 Vas., ünnep.- 2 kot is. Hangos hír
adók. -  Molnár Ferenc világhírű szín
műve- Liliom. (Charles Farell. Kosé 
Hobart, Estello Tay'or.)

El-.n ,V., Liprtt liórnt lö 1 ; 16 ) 31 >5 
Előadás: 4, 7. 10. (Folyt.) Egy kis bal
lépés (zenés vígj., Renato _ MiitlerL — 
Katonák a strandon (vígj.; * r»a  
Schultz. Hans Junkermnnn).

I-ESZEK (V ili. József kőrút 10 I <&-» 
0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8. bá
ró run. 10. Vas. fél 3-tól folyt. Vas. d. 
e.: líurleszkmatlné. — Csákó és hegedű. 
(Szerelem a kék Duna mentén. 14 fv.)
— Miki, mint úrlovas -  Bostoni güri* 
Jazzband.

FOltl'M FILMSZÍNHÁZ 'Kossuth Lajos- 
□tea 18 T. 895-43. 897 -07 1: 5. negyed 8, 
•*19 V a«. sZum b. iitiuep 4 «. 8. 19.
Éxfeleség. (Norma Shearer filmje a mai 
házasság problémájáról ) -  Híradók.

IMPEKIAL iV11., Derabiuszky utoa és 
Aréna út sarok T : 32 8 9(1.1: Előadás!
5- től, vas.: fői 3-tól folyt. Trader Horn 
vllágfilm: Harry Carrey). -- Fllppy »  
fegybázban. — Hangos híradó

JÓZSEFVÁROSI Kálvária !é» 6. T . 34-
6 -  44.): Előadás: fél 5-től, vas 2-tol
folyt. Halálzuhatag (dráma 9 íelv., 
Louis Trenker). -  Bohóc és táncosnő 
(filmoperett; Nagy Kató).' -  öfclsego 
a vigée (vígj ; Salamont Béla)

KAMARA VII., üohánv a 42 44 TeS.s
44-0-271 Előállás- G 8, 10 Vas és 
ünnepnap: 4 kor is. Hangos híradók
-  Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja : Liliom (Charles Farell, Kosé Ho
bart, Esteile Taylor )

LMIOVIKA IN CMOi dl 101, Előadási 
fél 5. 7. „gyn 10 Vas 2 lő! folvt. 
X. 27. — A  titokzatos asszony. (Mar* 
lene Dietrleh kómtörténete.) — öt 
Dixon (filmtörténet; 9 fv.).

M-P tá v iu l 16 1 «  i, <8 liétk.i
5-től. vas és ünnep:,ap: 3 tol folyt.
Jönnek az indiánok. (24 fejezet az ame
rikaiak küzdelmeiről; Tlm Mis Coy.)
— Kolin és Kelly MCxicóban. — 
Anyóskölesönzö intézet.

DUM A V ili.. Jnzsel »,,rut és Kölcsey 
utca sarok T . 30 1 35 i Western
Elcetrie-leadőgépen. Előad.t 4, 6, 8, 10. 
Vras.: 2-kor Is. Híradó. — Az ideál 
csókja. (Beau ideál; a „Kék csillag11 
trilógiából.) — Egy sír a világ végen. 
(Pliisov kapitány csodálatos és tra
gikus repülése Tűzföldre.l 

ORION (IV Eskü-tér 5 T.i 82 I 02.1: 
Előadás: fél 6. fél 8. fél 10. Vas.: fél 
4-kor is. A borneói maharadzsa. — 
Liszt Ferenc (zenekép). — Híradó.

I PALACK FILMSZÍNH ÁZ Erz»ei>et kör 
1 út 8 Telefon 365 23 ' El ad i 4 6. i 

10 Hyppolil, a lakáj (Magyar han-

gos film. Irta: Zágou és Nóti Játsza: 
sortos. Uóth Kabos »tb.) — Hangos 
híradók

PATRIA (V ili., N épszliházu 13 1 .: 43 
6—73.1: Előadás: fél 5. negyod 8. há
romn. 10. Vas. fél 3-tól folyt. Csalni 
és hegedű. (Szerelem a kék Duna men
tén. 14 felv.) — Miki, mint úrlovas. — 
— Bostoni girl jazzbaud.

(Nagymező n Sí— 
24 1 220 08 ?93

50) 2 fi tg folyt.
. azután o. 8 10.

— J Vas és ünnep 1—4 
in  r i :»  i i in i i 'A in u fn iv t .  azután 6. S» 

19. Ex-feleség (Nor
ma Rhearer film je ( — Flippy. — Hír
adók

ROXV (VII., Rákhoz ftt 82 T.: J 43 8 -
24.1- Előadás 4 tői vas 2 tő| folyt 
Budapesten előszűri Csákó és hegedd 
hangos filmoperett; ti fej., Alexander 
Oray. Alice Day). — A 4 renegát 
(hangos dráma; Noah Beery, Warner 
Baxter). -  Hangos híradó.

ROTÁL APÓI.1.0 Erzsébet koréit 43 T.i 
J 429 46. 419 02.1 F.lfiadásott: 5. >48, 
fél 10 Szomb . vas. 4. fi. s. 16 Vas 
d e fél 11 Lakner Bácsi c-erm ek 
színháza Ka, ettsisasszony <Bol-
váry Stolz. Kod Buda liiiuopeiettj* 
Fősz Halmay Tibor. Dolly Haas Dug 
táv Frőhlich' -  Magyar Vt|sChlradó

TATRA IX . Üllőt IIt (B I Előadás HS. 
7, negyed 10 Vas. 9-tól folyt. Horto
bágy. (Magyar beszéddel és da'okkal; 
Verebes, Mindszenthy 1 — Stan és Pan 

síró örökösök (kacagtató vígjáték).

n  .kaduiiiiisztracif i soiisztoiékiánan

I, f p a Uirégirnda Rratialava 
Hosszú-n 13.

#>
Felelős szerkesztő és kiadó 

Dr Vadas Gyula 
Helyettes szerkeszt^: 

Hoppé László

Nyomatott a stádium Sajthvátlalat Ht 
körforgógépetn Felelő* üzemvezető-

Győri Aladár

(Teréz kőrút 60 T i  197- 
67 - 68.1 - Előad .5, M.8. 'ítO, 
Szoinh . vas., (innen 4 6. 
8, 10 Emil és a delektl- 
vek. (Vígi 8 felv i A nö
vények szerelmi élete — 
Kutyaiskola. (KuUórfll- 
mok.) -  Hangos híradó.

I’OHVIN Vili József kórnt ée üllői út 
sarok T 38 9 SS '39 3 84 E'ő 
adá*: fél 6. fél 8. fél 10 Vasár- 
és ünnepnap fél 4 órakor Is. Emil és a 
detektívek. (Vígj. 8 fotv.l -  A növé
nyek szereim' élete Kultúrfilm.i — 
Hangos hir&.ó

I ’ÍANIA Rákóczi út íi T 460 43 és
460- 46.1: Előadás: 5. negyed 8, fél 10. 
Vasár és ünnep: 4, 6. 8, 10 Táncol a 
kongresszus (Hittan Harvey, WUIy 
Frltsch. L.11 Dagover. Conrad Veidt.l —




