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Ma sorsolnak Prágában
az asztali tenisz világ* 

bajnokságra
—  Saját tudósítónktól —-

A hétfőn Prágában megkezdődő 
asztali tenisz világbajnokság sorsolá
sát ma ejtik meg Prágában. A ma
gyar szövetséget többen fogják kép
viselni e fontos eseménynél. Bo~ 
dútíszky főtitkár levelet írt a cseh
szlovákoknak, hogy hívják meg 
sorsolásra a Nemzeti Sport prágai 
tudósítóját. Ott lesz természetesen 
Kelen is, azonkívül —  szokás szerint 
■— meghívást nyert a magyar követ
ség.

Nagy érdeklődéssel várják itthon a 
sorsolást a magyar versenyzők. A  
MOATSz az öt férfijátékost a követ 
kező sorrendben nevezte be: Barna, 
Szabados, Kelen, Bellák és Dávid. 
Ez annyit jelent, hogy a négy elsőt 
kiveszik a sorsolásnál, ők tehát most 
szurkolhatnak: a külföldieken kívül 
ki kapja a nyakába Dávidot is?

Több játékos kiutazása is függ a 
sorsolástól. A „saját költségeseid’ kö
zül sokan elhatározták, hogy —  ha 
rossz sorsolást kapnak —  inkább el 
sem utaznak a világbajnokságra.

Dagad a „Weisz-iigy“
Érdekeltségi kifogást 

emeltek a fellebbezési 
bizottság pénteki hatá

rozata ellen
—  Saját tudósítónktól —

A fellebbezési bizottságnak pén
teken a „Weisz-ügyben” hozott hatá
rozata nem nyugtatta meg az érde
kelteket. Az ítélet által megnyilvá
nult elégedetlenség mindjobban foko
zódik. A BSE, Postás és a Fér. Vas
utas nem nyugszik bele az ítéletbe, 
hanem panaszt emel ellene az elnök
ségnél. Előadja, hogy a bizottság 
egyik tagja, Lengyel Károly, mint a 
BKSzKRt tisztviselője, érdekelt volt 
e,z ügy tárgyalásánál, így nem is lett 
volna szabad azon résztvennie. Érte
sülésünk szerint az érdekeltségi ki
fogást az elnökség szerdai ülésén 
már tárgyalni fogja.

ö sszeállíto tták  a  c se h 
szlovákok ellen kiálló  

birkózócsapatunkat
—  Saját tudósítónktól —

Február 2-án Prágában csap 
össze Csehszlovákia és Magyaror
szág válogatott birkózócsapata. A  
magyar szövetség a mérkőzésre 
rendkívüli gonddal készült és a va
sárnap megtartott Budapest- 
bajnokságon tapasztaltak alapján 
a következőképpen állította össze a 
válogatott csapatot:

L ég : Imrei UTE, tartalék:
Gyarmati (Testvériség).

P ehely: Tasnádi MAC, tart.: 
Fehér Jenő FTC.

K önnyű: Kárpáti UTE, tart.: 
Beke UTE.

Kisközép: Hegedűs (B . Vas.), 
tart.: Kamarás HAC,

Nagyközép: Tunyoghy FTC,
tart.: Kamarás HAC.

Kisnehéz: Papp dr. M AC. (Tar
talékot nem jelölt ebben a súlycso
portban a szövetség.)

N ehéz: Badó FTC, tart.: Hor- 
Jing UTE.

Á  válogatottak és a tartalékok 
csütörtökön este együttes edzésre 
gyűlnek össze a szövetségi gya
korlóteremben. V

Könnyű szkitlet készpénzéit
keresek megvételre

Engel női kalapüzlei, Szondy-n. 5.

//Nagyon szeretném, 
ha az idén is örülhetnénk"

mondotta Horthy M ik lós korm ányzó  
tegnap H om onnay Tivadarnak, akit 

hosszabb m agánk iha llgatáson  fogadott
A  korm ányzó nagyon  fontosnak tartja 
az olim piai kiküldetés m egvalósítását

A  M U Sz elnöke az úszósport ügye i
ről tájékoztatta a korm ányzót

Tegnap délelőtt Homonnay Ti1 
vadar dr., a MUSz elnöke hosz- 
szabb magánkihallgatáson volt a 
kormányzónál. Ez a kihallgatás 
még az úszószövetség vezetőit is 
meglepte, annyira váratlan volt. 
v Homonnay Tivadar a kihallga

tásról a következőket mondotta 
lapunk munkatársának:

—  A  kormányzó úr őfÖméltósá
gánál történt kihallgatásom alkal
mával megköszöntem azt a kegyes
ségét, amellyel legutóbb i s ' az 
úszósport kiválóságait —  immár 
ismételten —  kitüntetésben része
sítette.

—  Öfőméltósága ez alkalommal 
igen melegen érdeklődött az úszó
sport kérdései iránt. Mikor lát
tam a kormányzó úr kitüntető ér
deklődését, bátor voltam szinte 
a legapróbb részletekig ismertetni 
az úszósport kérdéseit és várható 
nagy eseményeit.

Nagyon érdekelte, hogy mi
lyen sportesemények zajla. 
nak le az olimpia előtt az 
úszósportban az idén itthon.

E rre ismertettem az úszószövet
ség nagy nemzetközi programját, 
a Budapest— Berlin viadalt, majd 
pedig a jubiláns díszközgyűlés al
kalmával várható úszóeseménye
ket. őfőméltóságát nagyon m eg
lepte a gazdag program és örö
mének adott kifejezést, hogy

a külföldi szövetségek meny
nyire érdeklődnek a MUSz 

jubileuma iránt
és hogy erre az alkalomra olasz, 
osztrák, német és csehszlovák ver. 
senyzök érkeznek Budapestre, 
hogy résztvegyenek a nemzetközi 
vetélkedésben. Arról is beszámol
tam, hogy a díszközgyűlés etikai■ 
mával a nagy külföldi társszövet
ségek túlnyomó része képviseltetni 
fogja magát, ez szintén nagy örö
mére szolgált ő f Öméltóságának és 
hangsúlyozta, hogy mily nagy erő 
van ezekben a nemzetközi össze
köttetésekben.

— Saját tudósítónktól

-  Kilátásba is helyezte, hogy 
amennyiben kellő időben értesítést 
kap s időt tud szakítani rá, akkor 
megtekinti a nagy nemzetközi ver
senyeinket.

—  Különösen nagy érdeklő
dést mutatott az olimpiai 
részvétel ügye iránt és an
nak a reményének adott ki
fejezést, hogy a miniszterta
nács e tárgyban történt he
lyes állásfoglalása mellett is 
meg fogjuk találni a módját,

fo g y  győzelmi eséllyel bíró 
fiaink résztvegyenek az olim

pián.
Igen helyesnek tartja, hogy ennek 
érdekében széleskörű társadalmi 
szervezkedés indult meg,

szeretné, ha a megkezdett 
munkálkodás teljes ered

ménnyel járna.
_—  Mikor elbocsátott őfőméltó- 

sága, a következő szavakkal búcsú

zott:

„Nagyon szeretném, ha az 
idén ismét örülhetnénk ki
váló sportférfiaink világra- ’ 

szóló sikereinek.”
A  kormányzói kegy természete

sen nagy örömet okozott az úszó
szövetség vezetőségében s bár a 
kihallgatás alkalmával csak az 
úszóügyek kerültek szóba,

a kormányzó nyilatkozatai

nak van sok, az egész ma
gyar sportot és az olimpiai 

készületeket érdeklő része.
Biztatást, kitartást, lendületet, 

elszánást lehet belőle meríteni. 
Hiszen mi is csak azt akarjuk 
mind, amit ő : .

Nagyon szeretnénk, ha az idén 
ismét örülhetnénk . . .

Annak a legtisztább örömnek, 
amit a sportsikerek, a világraszóló 
eredmények nyújtanak.

A  S o m o g y  ellendöntetlent 
é r t  e l a z  E th n ik o s

A z eredm ény kialakulásában kom oly*része
van a b író n a k

S o m o g y — E th n ik o s  Is i (IsO )
G alam bos rú g ta  a k a p o sv á ria k  g ó l fát 

Z lrita lk ls  tt-esbő  tegyenlített ■
A  kaposvári csapat, végigkalan- 

dozva a görög vidéket, ismét 
fővárosban termett. A  csapat el
jutott az ország nyugati határára, 
hogy ennek az országrésznek egyik 
legjelentősebb városába, Pyrgosba 
is elvigye a magyar futball hírét 
és ott is megalapozza annak te
kintélyét. A  Somogy útja ezen a 
téren is teljes sikerrel járt. Soro
zatos győzelmeket ért el a külön
böző csapatokkal szemben, ame
lyek ellenfelei voltak s szombaton, 
a hetedik mérkőzésén is ontotta a 
gólokat.

A  nagyszerű körút után került 
sor az. első revánsmérkő,zésre. ■— 
Ezen a pyreusiak kedvence, az 
otthonában félelmetesnek ismert 
Ethnikos volt a magyar csapat el
lenfele. Érthető, hogy az Ethnikos 
igyekezett revánsot venni a So
mogy csapatán, hiszen a múltkori 
találkozás alkalmával váratlanul 
súlyos, hétgólos vereséget szenve
dett az új esztendő második nap
ján. A z egész görög spórttársa- 
dalom fejcsóválva fogadta ezt az 
eredményt és sokan voltak, akik 
csak a mérkőzés alatt megeredt és

—  Távirati jelentés. —

zuhogó esőnek, a felázott pályának 
tulajdonították a pyreusiak csőd
jét.

Most azután alaposan felkészült 
a hazai csapat a Somogy ellen. —  
Nemcsak az idő kedvezett jobban 
a görög játékosoknak, hanem a ve
zetőség olyan bíróról is gondosko
dott, aki érezhető segítségére 
volt az Ethnikosnak. A  múltkor 
Asprojerakas személyében kiváló, 
elfogulatlan játékvezető irányította 
a mérkőzés menetét,- most azonban 
Maropoulos nem tudott tárgyila
gos maradni.

A  Somogy így fs megőrizte ve
retlenségét, mindössze annyit ért 
el a jól felkészült Ethnikos vele 
szemben, hogy a magyar győzel
met meg tudta akadályozni s a 
mérkőzést büntetőből eredő góllal 
döntetlenné tette.

A  mérkőzésről alábbi jelenté
sünk számol be:

Athén, január 18.
Somogy—Ethnikos 1:1 (1:0).
A  pyreusi csapattal lejátszott 

reyánsmérközésünket n a g y érdek
lődés előzte m eg.. A z  élénk, forgal

mas kikötőváros közönsége szinti 
követelte csapatától, hogy a múlt 
kori súlyos vereségért revánsoi 
vegyen. A  bíró, Maropoulos is ern  
törekedett, mert elfogultan, pár 
tosan vezette a játékot, amelyre c 
következő csapattal állottunk feli

Szemző —  Vadász, Bankó 
—  Egri, Péter, Győrffy —  
Galambos, Körösi, Jakube, 

Pető, Tunyoghy.
Nagy lendülettel kezdjük a küz

delmet, de már az első percekben 
kitűnik hogy az ellenfél köröm■ 
szakadtig küzd a gólok ellen. A 
negyedórái heves harc után azon
ban

Jakube jól szökteti Gálám- 
bőst, aki meglép üldözőitől 
és védhetetlenül küldi a há

lóba a labdát. (1 :0 ) .
Hiába igyekszik a csapat, most a

MODIAHO



Kedd, 1932 január IS,

gólt nem követi a többi. A z ellen
fé l kem ényen és nagy akarattal 
játszik, nekünk pedig a bíró ellen 
is játszani kell.

A  szünet nem változtat a hely
zeten. A  csapatban már nincs 
meg az a frisseség , amire szükség 
lenne a győzelem nek az adott kö
rülmények közötti kivívására, de a 
já ték irányítását m égis a m ieink
nél látjuk. Sorra elakadnak a jó  
támadások, a 22. percben pedig a 
kiugró Jakubet, aki a győzelm et 
bebiztosíthatná, a védelem  elka
szálja. Kiáltó szabálytalanság a 
kapu előtt, amiért büntető járna , 
Maropoulos azonban nem hajlandó^ 
megadni a penaltyt. Más ítéletei 
is nyomják a csapatot, amely ver
gődik ezeknek az ítéleteknek a sú
lya alatt. S a bírói önkényt b e fe 
jezi a S9. percben ellenünk adott

tizenegyes, amelyből Ziri- 
taikis kiegyenlít. (1 :1 ) .

A ! író felhasználja az alkalmat és 
lefú jja  a m érkőzést, amelyből pe 
dig hat perc még hátra volt.

Szöllőssy.

M „ B u d a ! 1 1 “
m u ía ija  le g s z e m b e ö t lő b b e n  a  

s z é íw á ia s z té s  é s  a z  a n y a g i  
h e ly z e t  r o m lá s a  k ö v e tk e z té -  
te s t  © léállott v i s s z á s  h e ly z e te i

M fa la i  n é lk ü l?  g y ö k e r e k  
n é lk ü l s z ű k ö lk ö d ő  p r o f i  x kint minden játékbeli jé in la jdonsága ér©
i s  c s a k  v e rg ő d ik

— Saját tudósítónktól —

Ha
gt>3an

Fél csapatát elvesztett© a
BE AC

és most harcol
az elsőosztáíyóságért

—  Saját tudósítónktól —■

A z  őszi évad megkezdése előtt 
váratlan és nagyon kellemetlen 
meglepetés érte az egyetemi csapat 
vezetőségét. A  csapat pénzügyi 
tisztviselő játékosait eltiltották a 
BEAC-ban való szerepléstől. Hét 
játékos, a sokszoros válogatott 
Rajnai L , Izék, Nagy, Erdődy, Un 
zeitig, Koncicky és Borbély (utóbbi 
később megunta a tétlenséget és 
beszállt a csapatba) maradt ki ígj 
a BEAC csapatából. Tehát az

„E” betűsök legjobbjai vo
nultak ki a csapatból.

Ezeknek a pótlásáról kellett gon
doskodni a BEAC-vezetőségnek, de 
a fentiek helyére nem tudott teljes 
értékű embereket állítani. így az
tán nem tudott a csapat sikereket 
aratni az őszi'évadban, annál ke
vésbé, mivel eltiltás folytán két ki
válóságát, M estert és Fülöpöt is 
kénytelen volt az idény nagy részé 
ben nélkülözni.

Csak a harmadik fordulóban kap
csolódott be a BEAC a bajnoki 
küzdelembe és az első meccsen 
mindjárt győzelmet ért e>l: a III. 
kér. T V E -t verte l:0 -ra . Aztán 
BSE-től is elvesz egy pontót, most 
az FVSK-val kerül szembe, mely
től elszenvedi első vereségét (3 :4) 
Ezen a meccsen történtekből kifo
lyólag ítélték .Fülöpöt hosszabb 
kényszerpihenőre. Az Elektromos 
elleni vereség után (1 :2 ), a Pos
tás veri az E-betűsöket (3 :4 ). 
Majd botránnyal tarkított meccset 
vívnak az URAK-kal (2 :4 ), ekkor 
válik ki M ester á csapatból. 'A „le 
állított” Borbély segítségére siet a 
BEAOnak de a 33 FC ellen ő sem 
tud segíteni (0 :1 ). Második győ
zelmét aratja ezután a tizenegy a 
MÁVAG ellen (1 :0 ), majd három 
vereség következik soron: FTC:
1:4, Törekvés: .1:7, M TK : 0:2. 
Egy pontot sikerül elszedni az 
UTE-től is, a BSzKRT-tal szemben 
azonban már nem terem babér az 
egyetemistáknak (0 :3 ) .

A 13 mérkőzésen az alábbi 22 já
tékost szerepeltették az egyetemis
ták:

Szigeti 13, Ghymesay 13, 
Wigh 13, Marék 13, Szántó 
12, Bartók 11, Németh I. 11, 
Németh II. 8, Borbély 7, 
Horváth 6, Mester 6, Kertész 
5, Iványi 5, Szabó 4, Lengyel 
4, Fiilöp 3, Császár 3, Raj
nai II. 2, v. Benedek 1, 
Demkó 1, Jónás 1, Kotra- 

schek dr. 1.
A tavaszi idény folyamán azon 

bán remélhető, hogy a kemény 
küzdelemben megedződött fiatalok 
lelkesedése ki fogja vezetni az 
E-betűs csapatot a veszélyes zóná 
ból.

Nem szabad engedni
hogy szépségét a felesleges 

zavarják, mert a

<1
hajszálak

Morisson tej
révén ezektől 1 perc alatt fájdalom

nélkül megszabadulhat.

van alakulat, amely vilá- 
bizonyítja, hogy a szét

választás megoldása nem volt 
szerencsés, akkor a Budai „11” 
ezek közé tartozik. A  budai csa
patot elszakították attól a talaj
tól, amelyben anyaegyesülete_ ki
virágzott s teljesen a levegőben 
lógóvá tették. Mindössze az a 
néhány lelkes és áldozatkész 
sportember, aki kitartott eddig s 
kitart tovább is mellette, jelenti 
azt, hogy a mai ^udai „11” egye
nes leszármazottja a dicső múlt
tal dicsekvő „33” FC-nek. A két, 
külön életet élő egyesület, illetve 
alakulat azonban már jóformán 
semmiféle kapcsolatban sincs egy
mással, ami alaposan meglátszik 
a hivatásos csapaton is.

A budaiak tulajdonképpen már 
nem is budaiak. Hiszen játéko 
saik lényeges többsége más terű 
letekről verbuválódik s egészül 
ki évről-évre. Nincs pályájuk, 
amint az anyaegyesületnek sincs 
még, de a Budai „11” azzal sem 
tud többé ■ tüntetni budai volta 
mellett, hogy legalább Budán tre 
nirozzon. Az egyik lágymányosi 
kávéház bejárata fölött őrzi csak 
a kiírás jóformán azt, hogy 
Budai „ l l ” -nek csakugyan van 
valami köze meg Budához.

Mindezek híven jellemzik azt 
hogy a budai csapat tulajdonképper 
azok közé az alakulatok közé tar
tozik, amelyeknek társadalmi gyö
kere, alapja kevés, jóformán telje
sen elsorvadt, tehát azokat a fel
adatokat szolgálni, amelyekre az 
ilyen alakulat hivatva lenne, nem
igen tudja többé. A  Budai „11” a 
közelmúltban is tudott még né 
hány nagyszerű tehetséget a fut- 
ballba hozni. Amióta azonban 
Titkos, Sáros, Ligeti sorjában ki
vált a csapatból, nem látunk egyet
len olyan tehetséget sem, akit a 
csapat a budai fiatalságból termelt 
volna ki. A  csapat tagjai között 
mindinkább túlsúlyba jutnak azok 
a játékosok, akik különböző külvá
rosokból valók, —  a Kárpáti-testvé
rek, Schmidt, Czumpf, Sztancsik, 
Bachmann a BRSC neveltjei, Lyka 
pesterzsébeti, Fekete  zuglói —  a 
többiekét más csapatokból veszi át 
a budai együttes. Ezek közé tarto
zik Lantos, Tárnok, Schuszter és 
Polgár. Moharos jelzi, mint utolsó 
mohikán azt a kapcsolatot, amely 
a budpi hivatásos és amatőrfutr 
ballisták között évekkel ezelőtt még 
fennállott.

Ez a gyökértelenség bizonyos 
sorvadást is jelent Olyan értelem
ben, hogy a budaiak többé nemigen 
kerülhetnek abba a helyzetbe, amely 
módot és lehetőséget nyújt nekik 
a tehetségek kikeresésére és kifej
lesztésére. Csak akkor, —  ahogy az 
Polgár esetében történt —  ha más 
csapattól tudnak megfelelő pótlást 
kapni. A  budai sereg elmaradt 
nagyrészt a név mögül, amint egé
szen elmaradt most már az a ki
csiny, de néhány évvel ezelőtt mégis 
meglévő tábor, amely a budai 
fekete-fehérek rajongója volt.

Ezek a körülmények világosan 
mutatják, hogy a szétválasztás mai 
megoldása helytelen és nem szol
gálja a jövőt Nincs rá mód és le
hetőség, hogy a hivatásos alakula
tok komoly részt vegyenek a játé
kosok neveléséből és  biztosítsák a 
futball szükséges utánpótlását. A z  
amatőrök már olyan versenytársai 
ezen a téren az elszegényedett ala
kulatoknak, Hogy azok a tehetséges 
kezdőket megszerezni nem tudják, 
a jó játékosok átvételére pedig 
nincs anyagi lehetőségük. Nem le 
hét vitás, hogy ez a helyzet bizo
nyos sorvadást jelent s ez a sorva
dás nemcsak az olyan alakulatokat

sújtja, amilyen a Budai „11” , ha
nem kihat az egész hivatásos fut
ballra, hiszen az elmúlt években 
tanúi voltunk annak a folyamat
nak, amely az amatőröktől a kisebb 
profialakulatokon keresztül vitte 
többnyire a nagycsapatokba a te
hetséges játékosokat, akik később 
az egész magyar futball erősségeivé 
fejlődtek.

Amikor mindezt elmondjuk, nem 
akarjuk ezzel alátámasztani a Bu
dai „11” elmúltőszi szereplését. 
Hiszen az most is nagyjában olyan 
volt, mint á múlt években. A  csa
pat —  nagyon szűkre szabott élet
körülmények között élve —  ezelőtt 
sem tudott az első ligában előre 
törni s az elmúlt szezónban sem 
jutott el a táblázat komolyabb ré
szeibe. Az elmúlt években már-már 
hagyománnyá vált az, hogy a bu
daiak minden esztendőben ott ver

gődnek a kiesés ellen küzdők kö
zött s az idei kezdés sem biztatott 
sok jóval, sőt a folytatás sem je
lenti még azt, hogy a tavasz nem 
találja ott a csapatot a táblázat 
végén. Az első mérkőzésén szerzett 
ugyan pontot a csapat, de utána 
nagyon lassan tudott csak előre- 
jutni, míg hét pontjával eljutott a 
kilencedik helyig. Mindössze két 
pont választja csak el az utolsó 
Vasastól s bár igaz az, hogy az 
előtte álló Sabariának sincs több 
pontja, mint neki, mégis a helyzet 
az elmúlt éviekkel szemben bizo
nyos változást mutat. Ezelőtt 
ugyanis szinte megszokottá vált, 
hogy az utolsó helyeken a vidéki 
csapatok vívnak élet-halálharcot 
egymással és a budapesti kisebb 
erejű csapatokkal. Most azonban a 
vidékiek az ősz eredményeként 
egyelőre úgy állanak, Ingy ki
csúsznak ebből a kellemetlen harc
ból, ha helyzetüket tavasszal is tar
tani tudják. IJj színt és új harci 
lehetőséget hoz tehát a tavasz, ami
kor a táblázat utolsó negyedére 
szorult budapestiek és a jobb hely
zetben, levő vidékiek egymás legyő
zésével igyekeznek a sorrendet 
megváltoztatni.

Ebben a harcban vezető szerepe 
lesz a Budai „ l l ” -nek. Azért is, 
mert helyzete erre kényszeríti, de 
azért is, mert csapata az elmondot
ták ellenére is stílusos és jó fu t
ballra képes. Vannak benne ki Minő 
játékosok s a részek tekinti'yes 
erejű együttessé tudnak kovácso- 
lódni. Éppen ezért, ha a stílus 
mellé kellő erő és lendület szegő
dik, akkor a budaiak feltétlenül el
kerülik a kieső zónát, sőt könnyen 
jobb helyre is juthatnak a bajnok
ság végére.

Toulonse: Budai „11“—Club Ve-
portívo Espagnol (Bordeaux) 3:9 
(1:0).

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

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

Január 3;
vál.-Halle: Középnémetországi

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

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

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

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

(0:0).
Január 6.:

Stuttgart: Délnémetország—Profi- 
válogatott 5:0 (3:0).
,  Bergamo: Kispest— Atalanta 3:1
(1:0).

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

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

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

Pyrgos:
(1:0).

Pyrgos:
(4:0).

Somogy—Heracles 3:1

Január 8: 
Somogy—Heracles 5:0

V é g i g  u g y a n a z z a l  a  f e d e z e t -  

s o r r a I  s z e r e p ű i t e k  a  b u d a i a k

Csupán 14 játékost vonultattok tét 
A három fedezeten kívül a csapat 
többi tagja közül három jálékos 
küzdötte még végig a szezont

zet —  Kárpáti II., / . ,  Schuster■—  
végigküzdötte az őszi szezont. 
Rajtuk kívül ezt csak a kapus 
Lantos, a center Polgár és a mel
lette játszó Lyka  mondhatja el 
magáról.

A  budaiak első félévi „bizo
nyítványa”  a következő:

A budaiak évadzáró statisztiká
jában vajmi kevés vízszintes vo
nalat lehet találni. Ez azt jelenti, 
hogy hétről hétre igen _ keveset 
változtattak az összeállításukon. 
Sőt például a fedezetsort az egész 
őszi szezonon keresztül sem boly
gatták meg. Mind a három fede-

1. Lantos
2. Weber
3. Moharos
4. Kárpáti II.
5. Kárpáti I.
6. Schnszter
7. Schmidt
8. Sztancsik
9. Polgár

10. Lyka
11. Czumpf
12. Bachmann
13. Fekete
14. Tárnok
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Január 9:
Páris: Budai „11”— Red Star Olim- 

pique és Club Francai3 komb. 4:4 
(2:2).

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

Január 10.
Mannhelm: Profi válogatott—

Mannheim vál. 3:2 (3:2).
Berlin: Újpest—BSV „92” és Ten- 

nis Borussia komb. 4:1 (1:1).
Cassel: Ferencváros—Casseli válo

gatott 7:0 (3:0).
Rennes: Stade Rennais— Budai

„11” 3:2 (2:1).
Vicenza: Szeged FC— US Vicenza 

2:0 (1:0).
Lorient: III. kér. FC és Sabaria

komb.— SC Lorient 11:1 (5:0).

Agrinion: Somogy—Astir 10:1 (6:0).

Január 14.
Parma: Szeged FC—AS Panna 2:1

(1:0).
Január 16:

Lipcse: Újpest— Spielv. Leipzig 811
(0:1). ■ .

Páris: ín. kér., Sabaria komib.—-
Párisi komb. 5:1 (4:0).

Athén: Somogy—Asderispar. 5:<1
(1:0).

Január 17:
Drezda: Újpest— Dresdner SC 2:1

(1:1). ■ .
Sochaux: III. kér., Sabaria komb. 

— FC Sochaux 1:0 (0;0).
Athén:. Somogy—Bbnikos ld. (1:0).

Összesítés
Veretlenek:

10
11
11
11

10
11
11
8

4
5

Az idei téli túram ér
kőzések eddigi ered

m ényei

Athén:
(2:1).

Firenze:
(2:0).

December 13.: 
Csikók—Görögország 4:2

Boeskai— Fiorentina 5:2

Belgrád:
3:1 (1:0).

Nls: Csikók—Nisi 
tott 5:2 (2:0).

December 17.: 
Jugoslavia—Ferencváros

kerületi váloga-

December 19.: 
Hungária—Gradj anski 8:1Zágráb:

Ü:D.
December 29.:

Quimper: Kispest—Lorient 
válogatott 8:0 (5:0).

Lngano:
3:1 (2:0)

Zágráb:
(3:0).

Belgrád:
(8:1).

December 25.
Rennes: Kispest—Stade Rennais 8:2 

(3:0).
Saarbrüeken: Ferencváros—Saar-

brücken FV 05. 6:1 (8:0).
Bées: H ak o ah—Nemzeti 4:2 (3:1). 
Madrid: Madrid válog.—Hungária

3:0 (2:0),

kerületi 

Ferencváros—FC -Lngano 

Gradjanski—Hungária 5:2 

Profi válog.—Belgrád 3:2

Milano: Ambrosiana—Újpest 4:4
(3:0).

December 23.:
Mannheim: Mannheim válog.—Fe

rencváros 8:2 (2:1).
Bées: Slovan—Nemzeti 6:1 (4:1).

December 27.:
Amsterdam: Fecskék—Csikók 3:3

(2:0). , i
Bées: Rapid—Nemzeti 4:0 (3:0).
Marseille: Kispest—Olimpique 1:0

(0:0).
Loeamo: Szeged FC—Looarno FO

3:1 (1:1).
C&tania: Budai—SS Oatania 5:2

(4:1).
December 3#.:

Hága: Csikók—Fecskék 8:2 (3:0).
Nápoly: Bndai „11“—Vomero 4:1

(2:0).
December 3L:

Athén: Somogy—Atromitos-Goudl
komb. 5:0 (2:0).

* Január L:
Köln: Magyar profi vál.—Köln 3:2

(0:2).
Esslingen: Ferencváros—Sport-

freunde Esslingen 8:3 (4:1).
München: Hungária—Wackar 5:3 

(3:3). '
St. Baphael: Kispest—Cannes! ke

rületi egyesített csapat 6:2 (3:0).
Loeamo: Szeged FC—FC Locarno

3:3 (1:0).
Athén: Somogy—Apollón 5:1 (3:1).

Somogy 8 7 1 — 39 : 4
Kispest 6 6 — — 25 :t>
III. K., Sab. k. 4 4 — — 23: 3
Újpest 4 3 1 —• 10: 6 

5: 2Bocskai 1 1 — —1
Változó sikerrel szereplők:

Csikók 8 6 1 1 24:20
Ferencváros 8 5 1 2 34:15
Szeged FC 6 3 1 2 lb;l6
Budai ..11” 8 4 1 8 23:14
Hungária 5 2 —  

Siker nélkül:
3 lld.6

Nemzeti •3 ,------- 3 3:14

összesen: 60 41 5 14 211:115

U t i m é r k ő z é s e k ,  
a m e l y e k  s o r o n  k ö v e t 

k e z n e k

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

-FC Nimes.
Január 24.

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

Január 26.
Nlee: ü l. kér. és Sabaria komb.—

|ogc. Február 7.
Kairó: Magyar profiválogatott—

(Kairó.
Február 9, 12, 14.

Magyar profiválogatott—Egyiptom. 
Február 19,

Kairó: Magyarország—Egyiptom.

[ • ffreára ügyel, ha Fulgór bőről- 
válóvízzel 1 perc alatt borotválkozik, 
mert az semmiféle káros anyagot 

| nem tartalmaz.
A Hungária-játékosok szabadsága 

a mai nappal lejár. Holnap, szérdán 
már megkezdődik a komoly munka, 
valószínűleg gyaloglással.
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A mai egyiptomi értekezlet felőli 
ki Mariássy előterjesztései után 
g túrára készülő csapatot

Az Egyiptomban kiálló válogatott jobb fesz, mint 
az ősz csapatai voltak — A sok jelölt közül ne- 
néz kiválogatni m kirándulás tizenöt résztvevő™ 
jét^— Fokozatosan erősöd© edzéssel készülnek a 
játékosok az arabok ellen

Vasárnap az FTC—UTE—*MTK amatőr kombinált lesz o 
válogatott csapat ellenfele —. A jövő bét végén 
esetleg Athénben mérkőzik a csapat

A V ö rö s  Ö rdögök i s  h é . 
szem  w árják  m á r  

m b é c s ie k e t
A l e g f ő b b  v á lo g a to t t  ő s e g e t  iá t s x ik  

s  V ö r ö s  Ű r á ő g & k  m e s é b e n

—  Távirati jelentésünk —

Brüsszel, január 17.
Bécs válogatott csapata Parisban január 24-én lejátszandó mér* 

kőzése után a belga fővárosba utazik, hogy itt január 27-én a Heysftí 
Stadionban esti világítás mellett játsszék a belga Vörös Ördögök, a 
félhivatalos belga válogatott csapat ellen.

A  Vörös ördögök összeállítása a következő lesz:
Vandenberghe 

Daring CB
Nouwens Hoydonck

BC Malines Excelsior

—  Saját tudósítónktól —

Simons 
Antwerp FC

Hellemans 
FC Malinois

Dedercq  
Antwerp FC

M  egymásután hazatérő Hun
gária és Ferencváros esgyaiáa t ki
jelölte azokat a játékosokat, akik 
az. egyiptomi túrával kapcsolatban 
szóba jöhetnek. Ismeretes, hogy az 
egyesülten belül történt kijelölés 
alapján a következő játékosok álla
nak eddig készenlétben és készü
lődnek a tél utolsó, de legnagyobb 
és legérdekesebb kirándulására:

Ferencváros: Háda, Sárosi, Lá- 
ssár, Korányi, Táncos, Turay, Toldi.

Hungária,: Ujváry, Mándi, Kal
már, Barátky, Titkos, Híres.

A két egyesület vezetői csak Új
pest hazatérését várták, hogy vele 
együtt véglegesen meghatározzák 
egyrészt az, Egyiptomba induló já
tékosok végleges létszámát, megha
tározzák azok személyét, másrészt 
pedig kialakítsák azt a programot, 
ami a nagy feladatok megoldására 
készülő játékosgárda ke.Iö előkészí
téséhez szükséges. Ma délután ül 
össze a három egyesület képviselője 
tanácskozásra, melyen azonban az 
MLSz részéről Mariássy dr. szö
vetségi kapitány is megjelenik, 
hogy előterjesztéseit és észrevéte
leit megtegye a válogatott mérkő
zéssel kapcsolatos kívánságairól

Előreláthatólag tizenöt já
tékos vesz részt a túrán

Az eddigi egyiptomi túrák tanul
ságai azt mutatják, hogy a terve
zett mérkőzések lejátszására ti
zenöt-tizenhat játékost kell az útra 
elvinni. A mostani túrával kapcso
latban is az volt az eredeti terv, 
hogy ezt a létszámot viszik eí. 
Ilyenformán a három nagycsapat
nak egyformán öt játékosa vesz 
részt a kiránduláson, ami tökélete
sen biztosítja minden tekintetben a 
csapat erősségét s minden csapat
rész megfelelő tartalékkal rendel
kezik majd.

Ezeknek a játékosoknak a kijelö
lése lesz a mai értekezlet egyik 
legfontosabb feladata. Hír szerint 
Mariássy dr. szövetségi „kapitány 
előterjesztései nem keresik az egye
sületi paritás elveit, hanem arra 
irányulnak, hogy az Egyiptom 
ellen kiálló válogatott csapat való
ban a legjobb magyar csapat le
gyen, amit pillanatnyilag pályára 
küldhetünk. Ebből az elhatározás
ból, illetve hírből keletkezett, az a 
híresztelés is, hogy a kapitány óha
jára a Somogy centere, Jakv.be is 
csatlakozik az egyiptomi expedí
cióhoz, hogy ott a válogatott csa
pat támadósorát dirigálja az arabok 
elleni mérkőzésen.

Ez a hir azonban meglehetősen 
túloz. Jakabé beállítására az egyip. 
tomiak ellen éppen úgy nőm, kerül
het sor Turay és Kalmár mellett, 
mint ahogy nem juthatott be a ki
tűnő Csikó-center az őszi válogatott 
mérkőzések empatába sem. A  ti
zenöt játékos kijelölésénél minden 
bizonnyal a következők jöhetnek 
számításba:

Kapusi Aknai, Ujváry, Háda. 
Hátvéd! i Mándi, Dudás, Ko

rányi, Kővágó.
Fedezet: Borsányi, Sárosi, Lá

zár, Laky, Vig.
Csatár: Táncos, Avar, Turay, 

Kalmár. Híres. P. Szabó, Barátky, 
Titkos.

Világos, hogy a húsz játékos kö
zül ötnek itthon kell maradnia, hi
szen ekkora gárdára még akkor 
sem lenne szükség, ha jóval több 
mérkőzést játszana a társaság a 
Fáraók földjén. A helyzet az, hogy 
két kapus, három bekk, négy hali 
és hat csatár adhatja a tízenötös 
létszámot

A válogatás 
fontos szempontjai

Ha minden körülményt mérlege
lünk, akkor a következő megállapí
tásokra jutunk:

A három kapus mindegyike ki
tűnő játékos. Tudjuk, hogy Aknai 
is, Háda, is kitűnő formában van, 
viszont az ősz legkomolyabb válo
gatott mérkőzésein Aknai és Uj 
váry szerepelt.

Háda fiatalsága még a jövő 
értéke,

tehát valószínű, hogy ő marad ki a 
három jelölt közül.

A hátvédek posztján
a Mándi Dudás pár meg

tartása
látszik Iegészszerűbbnek. Arról 
folyhat csak a vita, hogy Kora 
nyi vagy Kővágó utazzék-e tar
taléknak. Kővágó mellett az 
egész  ̂ ősz folyamán emelkedő 
formája, Korányi mellett pedig 
többoldalúsága szól. Erre eset
leg szükség lehet, hiszen meges- 
hetik, hogy a halfsorban is tevé
keny szerep jut egyik-másik mér
kőzésen a tartalékoknak.

A  halfsor alakzata már meg
szokott Borsányi, Sárosi, 

Lázár formában.
Á tartalék megválasztásánál te
kintettel kell lenni arra, hogy 
olyan játékos legyen kéznél, aki 
különböző posztok betötésére al
kalmas. Ilyen játékos Kalmár és 
Barátky. S ha a csatársor kiala
kítását nézzük, akkor azt látjuk, 
hogy ez a két játékos előtérbe is 
kerül. Mert

Az egyik az, hogy az Időjárás 
esetleg keresztülhúzhatja a mér
kőzés megtartásnak lehetőségét, 
A másik pedig az, hogy túlságo
san nehéz lehet esetleg az ellen
fél, amire nincs még szüksége 
ennek az együttesnek. A cél 
ugyanis az összeszokás, hogy 
Egyiptomban egységes, jól ösz- 
szeforrt csapat léphessen pá
lyára a válogatott ellen.

Ehhez megfelelőbb tréning
társnak tartják az egyesületi ve
zetők is, de a szövetségi kapi
tány is az amatőrjeink közül ki
kerülő elenfelet. így született 
meg az a terv, hogy vasárnap 
délután fél 2 órakor a hungária- 
uti sporttelepen

Versyp Voorhof Capette Van Beeck Vandeneyde
\ FC Bruges Liersche Standard Antwerp FC Beerschofc

Tartalékok: Woestad  Berchem, Herremans Daring CB, Van
Brandt Berchem, Secrétin  Racing Moniegnée.

A  csapat -— egy helytől eltekintve —  ugyanaz, mint amelyik 
Svájc ellen 2 :l-re  győzött december 6-án Brüsszelben. Csak a bal- 
szélső helyére került új ember Vandeneyde személyében, aki Van 
Campenhoutnak lett utóda. Vandeneyde egyébként nem új ember, 
már többizben szerepelt a belga válogatott csapatban.

A kijelölt csapat egyébként azonos a legjobb belga nemzeti váló  
gatottal.

az FTC— MTK— UTE kombi
nált csapata

lesz a túrára készülök ellenfele 
?..CMZeI„a ,naí?y°n is tekintélyes 
játékerőt képviselő amatőr együt
tessel mérkőzik a kijelölendő 
csapat. Az amatőrséget az ama- 
t °r . egyesületi vezetők állítják 
majd össze. Nincs kétség benne, 
hogy nemcsak a tréning szem
pontjait szolgálja majd nagysze
rűen ez a megoldás, de általános 
szempontból is érdeklődésre 
ték. számot a vasárnapi já-

C $ eU , lű tíM fté ü , B a tá U c^

f e s z ,  a  H u

h a v a s i
—  Saját tudósítónktól —

A görög m érkőzések terve 
és az utazás

a csatársor legjobb összeál
lítása aligha lehet más, 
mint a következő: Táncos,
Avar, Kalmár, Turay, Híres.

S ennek a sornak a tartaléka a 
szintén sokoldalú P. Szabó lehet, 
hogy ez esetben Barátkyt jelöljék 
halftartaléknak. A  kisebb jelen
tőségű, városi csapatok ellen le
játszandó mérkőzéseken jól va
riálható a csapatban Barátky, 
Kalmár, Korányi és P. Szabó, de 
a válogatott ellen minden való
színűség szerint a következő csa
pat: lép a pályára: Aknai — 
Mándi, Dudás —  Borsányi, Sá 
rosi, Lázár —  Táncos, Avar. 
Kalmár, Turay, Hires.

Ez a csapat az ősz eseményei 
alapján alakul így, nagy erős
sége lehet azonban az őszi sze
zonban kiállott csapatainkkal 
szemben az, hogy Táncos szemé
lyében kitűnő jobbszélső van, 
ami egyszeriben egységessé és 
összefüggővé teszi az egész sort. 
Nincs benne olyan erőszakosság, 
mint az olaszok elleni csatársor
ban, amelyben Titkos és Avar 
áthelyezése nagy ártalmára vált 
a csapat egységének.

Ha a csapat február elsején in
dul útra, amint az tervezve van, 
akkor még a következő hetet is itt
hon tölti és rendes tréningekkel 
készülhet, hogy formája teljében 
üljön vonatra. Felvetődött az a gon- 
dolat, amit elsősorban a szakszerű
ség sugall, hogy hamarább utazzon 
e! a csapat s

útközben, a 31-1 vasárnapon 
Athénben mérkőzzék.

Az egyiptomi csapatvasár
nap az amatőrök ellen  

iátszik
- A  játékosok kijelölésével a mai 

foglalkozik. A  végleges 
kijelölés után azt is meghatá- 
rozzak a resztvevők, hogy a hát- 
ralevo időt milyen előkészületek
kel töltse el a játékosgárda.

Az első terv az volt, hogy a 
kijelölt játékosokból álló csapat 
vasárnap valamelyik vezető oszt
rák csapattal mérkőzzék Buda
pesten. Ezt a tervet azonban 
máris elvetették az érdekeltek. 
Több ok szólott ugyanis ellene.

Ez a mérkőzés szerves és kitűnő 
kiegészítője lenne a csapat for
mába hozásának.

Fodor dr. érintkezésbe is lépett 
a görög í'utbaükörökkel s felaján
lotta a kombinált csapat egy vagy 
két mérkőzését, amit szombaton és 
vasárnap játszana le Athénben. Az 
athéniek azonban nagyon szük- 
keb.ű ajánlatot tettek, mert abban 
a hitben élnek, hogy az átutazó 
csapatnak feltétlenül szüksége van 
a mérkőzésekre. Ez a feltevés pe
dig téves, mert igaz, hogy szak- 
szempontból is, az út megtétele 
szempontjából is jobb lenne az 
athéni mérkőzés, mint a budanesti. 
de a 31-{ vasárnapot úgy is ki ‘lehet 
használni, hogy a csapat itthon 
mérkőzik, most már valamivel erő
sebb ellenféllel

A helyzet tehát az, hogy a görög 
mérkőzések mettegee lekötése után 
mar 26-án útra kelne az egyiptomi 
túraexpedíció, hogy az athéni mér- 
kozései után február negyedikén 
hajózzon be Fyreusban. . Ha azon
ban Athénben nem mérkőzik a tű- 
házó sereg, akkor csak elsején in- 
aul' el Budapestről s negyedikén 
hajóra száüm , hatodikén érkezik 
meg Egyiptom ba, ahol a következő 
napon, vasárnap várja az első 
ellenfél a Nílus partján, minden 
valószínűség szerint Kairó válo
gatottja,

Bízur‘k benne, hogy a gondos és
körültekintő e’őkászítés meghozza a 
teljes siker*!

A Hungária-játékosok legtöbbje 
még szabadságát, élvezi, ez azonban 
nem zárja’ ki azt, hogy a szurkolók 
már most ne „diskuráljanak” arról 
hogy hogyan is lenne jó tavasszal

— Pénzünk nincs —  mondogat
ják — , de as mégis lehetetlen, 
hogy a Hungária lemondjon arról, 
hogy egyenlő ellenfele legyen, a F e
rencvárosnak és Újpestnek!

És amikor ezt mondják, arról 
sem hallgatnak, hogy ők pénz nél
kül is tudják a módját annak, hogy 
hogyan lehetne a meglévő anyagból 
feljavítani a csapatot.

—■ A  legnagyobb hiba,, hogy já
tékosainkat a vezetőség nem azon a 
posztom használja ki, ahol a leg
megfelelőbb játékot tudnák produ
kálni.

így az egyik.
A  halfsorban van a hiba —  

veti oda félvállról a másik.
É3 lassan-lassan mindtöbben kap

csolódnak bele a vitába, melynek 
végén ki is alakul a vélemény, ami
ben osztozik az egyik vezetőséghez 
közelálló is. Ez:

-  Tavasszal Cseh, Kom póti, Ba-

DJ SZENZÁCIÓ:

rátky-trió alkossa a Hungária half
sor át!

Ahogyan mi a „közelálló” szere*

Mindennap
hangulatos 
aolOK
az

,4.0*'

*6*
A

zongoránál
Sereim lászlő

<F>l Polgár! árak.
Sportemberek te álkozáholye.

pét ismerjük, legalább is valószínű* 
hogy a kék-fehárek fedezetsorát ta
vasszal a. fenti három játékosból 
fogják összeállítani.

Csak erős vila alán állították
össze a becsi válogatót! csapatot

— Telefonjelentésünk

GRETA
INSPIRÁCIÓ

Melro-Goldwyii-Majfer film

FÓRUM RflDIUS
filmszínház Metró filmpalota

A T. Előre megerősödik Toriszai I 
.,33” FC, Gajda, Háberhauer és Dé-1 
kány II, FLK játékosok leigazolásá
val.

Minden vasárnap délelőtt

SKIPPY
apró emberek óriási íilmje 

FfixzerepISk: Jaekte Cooper és Boltért üoogaa

Becs, január 18. 
Ma közzétették a Paris— Brüsszat 

túrára induló bécsi válogatott hiva. 
talos összeállítását, ami teljese* 
megegyezik az  általam tegnap kö
zölt és a Nemzeti Sport hétfői szá
mában megjelent csapattal tehát: 
Hiden -— Rainer, Blum  —  Braun, 
Hoffm m m , Luef —  Zischek, 
Qschweidl, Sindelar, Schaü, Vogeh 
Tartalékok: Platzer, Janda, Sesta.

Kiszivárgott hírek szerint á  
szövetségben erős vita folyt Ebers- 
taler dr. elnök és M d sl  szövetségi 
kapitány között Az elnök azt 
akarta, hogy hagyják ki a nemzeti 
válogatott játékosokat, arra való 
tekintettel, hogy a csapat Becs vá
ros neve alatt fog szerepelni. 
Eb&rstaler dr, tehát voltaképpen a 
második garnitúrát akarta elkül
deni a fontos túrára. Végül győzött 
a szövetségi kapitány álláspontja 
és a legjobb osztrák csapat utazik • 
francia és a belga fővárosba.

A csapat csütörtökön délután in
dul és pénteken este érkezik Pá« 
fisba. Ezúttal második osztályon 
teszik meg az utat a® osztrák játé
kosok.

A párisi mérkőzés bírója Ra* 
bouin lesz.

Howorka Ottó.

Kalmár egészséges. Kalmár telje
sen kiheverte Zágrábban szerzett sú
lyosabb vállsérülését és saját klje* 

írezte magátlentése szerint régen ér_„,„ 
olyan 'fit kcmdicióban, mint amilyen
ben jelenleg van.

■ r - ,



Kedd, 1982 január 19.

A hollandok tudni sem a k a r
nak a skót stílusról,
nekik csak az  angol
jáíékm odor kell

Sdzők! Ne nyilatkozzatok Hollandiában, mert 
betörik a f©'eteket!

— Sajat tudósítónktól —

Mint ismeretes, a harmadik- 
számú Fecske-csapat éppen a Csi
kók első hollandiai játékának elő
estéjén játszott a zürichi Grass- 
hoppers, Kürschner Dóii együttese 
ellen. A mérkőzés után az amster- 
dami De Telegraaf nyilatkozatot 
kért Kürschnertöl. Az interjú így 
jelent meg:

—  Milyennek találja a hol
landok játékát?

A Grasshoppers magyar trénere 
komoly ráncokba szedi homlokát, 
kissé kivár a válaszadással, majd 
nagy meggyőződéssel mondja:

—  Túlságosan elsietett ez a já
tékmód..

—  Talán felületes, pontatlan?
—  Nem, ezt nem mondtam. A  

hollandus játékosok technikailag 
elsőrangúan képzettek. Úgy lát
szik azonban, hogy a l<gt'óbb sikert 
gyorsaságukkal érték el, etért van 
az, hogy stílusuk nem a, meggondold 
ta,bb, nyugodüibb, az erővel taka
rékoskodó játék alapján épült fel. 
Ha az ilyen „sietős”  játékmodorban 
minden sikerül, akkor az eredmény 
gyönyörű, ha, azonban nem m egy  
minden, mint a karil&acsagás, akkor 
az eredmény már kevésbé kellemes. 
M i kevesebb kockázatot viselünk és 
a pás szólást úgy végezzük, hogy 
semmiesetre se legyen erősebb, 
mint amennyire szükséges. Ez a 
rövid adogatással do’gozó játék
stílus a skótok műhelyéből került 
ki, a jövő meg fogja mutálni, hogy 
ez a stílus van-e olyan jó, mint 
amilyennek az angolok a maguk 
stílusát gondolják.

Saját játéksairól nem akart 
Kürschner nyilatkozni, csak annyit 
mondott, hogy Schneider Pepi kö
zépfedezet a Grasshoppers fiatalsá

gának vezetője. A holland közönség
viselkedésétől egészen oda van.

—  Svájcban bizony kifütyülné a 
közönség a csapatát és leszidná, ha 
0 :2  arányban kilcapna az ellenfél
től. Itt boldogok lehetnek, hogy 
ilyesmi ősze ágába sem jut a közön
ségnek.”

Ezt a nyilatkozatot az  egész hol
land sajtó átvette és meglehetősen 
éles szavakkal kommentálja. „Kelet 
prófétájáé’, „Kelet tudósa” , ezekkel 
a címekkel illetik Kürschnert, 
akinek oktatásait nem hajlandók 
megszívlelni. A hollandusok azt 
mondják, hogy Svájc csak tartsa 
meg magának a kiszámított, nyu
godt passz okát, ők csak megmarad
nak „elsietett” játékmodoruk mel
lett. Csípősen megjegyzik azt is, 
hogy Svájc válogatott csapata nyolc 
mérkőzéséből hetet elvesztett és 
csak egy lett döntetlen, míg a hol
landok „elsietett” stílusukkal leg
utóbb a dánokat, meg a franciákat 
is legyőzték.

Nyilvánvaló, hogy ebben a nyi- 
latkozat-ügyben az angol és a skót 
stílus tudományos vitája ütközött 
ki. A z  is bizonyos, hogy a holland 
kritikusok nem fogják eldönteni 
ezt a nagy problémát, aminthogy 
Kürschner Dóri is nyilván csak 
hosszú esztendők tapasztalatai alap
ján - kialakult meggyőződésének 
akart kifejezést adni nyilatkozata 
során. Éppen ezért nem szolgált rá 
azokra a holland lapvéieményekre, 
amelyek szinte visszautasították 
Kürschner okfejtését, mondván, 
hogy nekik bizony beszélhet, ők 
óva intik a holland futballt a skót 
rendszertől.

K. L

máris gólhelyzetben van s a ki
futó kapus fölött beemeli a lab
dát 7 :0 . Saját bevallása szerint 
a felső lécre akarta emelni a lab
dát, az oda is ment, de onnan be
pattant. Sőt a 4. percben újra 
egyedül áll a kapu torkában a 
kapussal szemben s lehetetlen 
gólt nem szerezni. 8 :0 . Aztán jön 
a „csak” szép játék. Közben az 
Artis centere Vadász mellett kéz
zel maga elé üti a labdát, Bajai 
bíró nevetve mondja: „Hadd sza
ladjon, talán sikerül neki a gól.”  
S Markónak sikerült. 8 :1 . Nagy 
az öröm a görögöknél. De nem 
sokáig. A  18. percben Jakube 
Egri elé teszi a labdát aki szép 
szabályos gólt rúg, de Bajai már 
sokalja a nyolcat s ofszájdot ítél. 
Gyönyörű az iskolajáték, nagy a 
popopo-zás a publikum körében. 
Állandóan az Artis 16-osa előtt 
folyik a játék, Péter a 16-osrój 
megvágja a labdát s az a felső 
kapufáról bepattan. 9 :1 . Most 
kapufakultusz jön, a fiúk abban 
vetélkednek, hogy ki találja el a 
kapufát A  39. percben ráfizet
nek erre, mert bár 11 kapufa
találat volt, most rossz az irány
zók s Jakube kiugratásával Kö
rösi ugyan eltalálja a kapufát, 
de a labda bepattan a hálóba. 
10 :1 . További öt kapufa születik, 
közben Jakube a 40. és 42. perc
ben két újabb rossz irányzókkal 
két gólt lő, a bíró azonban of- 
száfdot ítél.

Bár az ellenfél hozzánk gyenge 
volt, mégis látszik Alföldy kezé
nek munkája. A Somogy olyan 
formát játszott ki, hogy komoly 
szándék mellett igen könnyen 
20— 25 gólt rúghatott volna. A 
szép játéknak meg volt az a hát
ránya, hogy a városka másik 
csapata, amelynek a szintén ma
gyar Singer Samu a trénere, 
nem mert ellenünk hétfőn kiállni. 
Csanatunk ritkán látható szép 
játéka mellett minden egyes tagja 
pomoás formát mutatott.

Miután Agrinionban így több 
játék nem született, hétfőn délben 
vonatra, majd hajóra szállva, es
tére visszaérkeztünk Patrasba, 
ahonnan egész éjjeli sima haióká
zás után reggelre Athén kikötő
jébe, Pireusba érkeztünk.

Szöllőssy Ferenc.

M á s o d ik  félidőben már csak 
a k a p u f á k a t  célozta a so

mogyi c s a t á r s o r  Agrinionban
A  magyar edző a görög csap at kapujában  

A bité is magyar volt
Somogyi túralevél

Agrinion, január 11.
Vasárnapra több meghívásunk 

Is volt, így válogathattunk: a déli 
fekvésű Kalamata, a szomszédos 
Amelias, az Athén felé útbaeső 
Patras és az északi Agrinion kö
zött. Kalamatába azért nem men
tünk, mert nagyon délre fekszik, 
Amelíasban viszont kevésbé lát
tuk biztosítva a pénzt, Patras 
driblizgetett, így Agriniont ré
szesítettük előnyben, már csak 
azért is, mert ott Alföldy Géza 
személyében magyar edző van. __

így szombaton reggel elbúcsúz
tunk pyrgosi ismerőseinktől és 
délután 2 órakor Patrasba érkez
tünk. Itt külön vitánk volt a pat- 
rasi vezetőkkel, mert ragaszkod
tak ottani játékunkhoz, mi azon
ban Patrasban megszállva, vasár
nap reggel Alföldy társaságában 
elhajőkáztunk Krioneribe, ahon
nan vonaton folytatva utunkat 
délután 1 órakor megérkeztünk 
Agrinionba. Már a szomszédos 
állomásokon is sokan vártak ben
nünket, de Agrinionban szinte 
beláthatatlan tömeg lelkes Kito
lással üdvözölte a gárdát és kí
sérte be az Emporikon-szállodába. 
Az étkezdét magyar és görög 
zászlókkal díszítették fel, az asz
talon J s t e  hozol Jomagjárok”  
feliratú nyomtatott lapok jelezték 
a szeretetteljes fogadtatást. Köny- nyű étkezés után . azonnal a pá
lyára mentünk, ahol újra magyar 
zászlót lengetett a szél és a zene
kar magyar dalokat játszott.

Hatalmas tömeg előtt folyt le 
& zászlócsere, utána a csapatok 
üdvözölték egymást, majd & So
mogy a közönséget és Bajai Jó
zsef bíráskodása mellett meg
kezdtük a meccset enyhe széltől 
támogatva, tűző nanpal szemben, 
% következő összeállításban:

Szemző —  Vo.dász, Dankő ■ 
Pető, Péter, G y ö r ffy  —- Egri, 
Körösi, Jakube, Csizi, Tunyoghy. 
Az ellenfél kapuját maga a tré
ner, Alföldy Géza védte. Tapoga
tózó játék után a Somogy nagy 
fölénybe kerül, Alföldy a helyén 
van, mégsem tudja megakadá
lyozni, hogy a 14. percben, ami
kor Jakube egészen a jobbössze
kötőbe játsza magát s bead, a be
húzódott Körösi közelről be ne 
tegye az első gólt. 1 :0 . Most már 
sorjában jönnek a gólok állandó 
fölényünk és iskolajátékunk mel
lett. A  19. percben Tunyoghy tói 
jön beadás, egész hali sorunk is a 
kapu előtt áll, Pető kapja a lab
dát s bevágja. 2 :0 .  Kezdés után 
kapja Szemző az első labdát, az 
is hazaadás. A  24. percben Tu
nyoghy fut le, bead, Jakube a 
bekkek közt fejjel a sarokba to
vábbít. 3 : 0 .  A 32. percben Jakube 
tör ki a a 16-osrőJ bombagólt rúg 
a sarokba. 1 :0 . A  következő perc
ben Egri ad be, Csizi Jákobéhoz 
tolja, a Csikó-center drlblis és 
kész a sarkos gól. 5 : 0 .  A 42. perc
ben Győrffy behozza a labdát a 
11-esig, ott megszúrja s kész a 
szép sarkos góllal a féltucat. 6 :0 .

Szünetben megállapodunk ab 
bán, hogy a magyar trénerre való 
tekintettel kevesebbet rugunk, 
inkább a szép játékra, törekszünk 
s ha lehet, egy gól erejéig ered
ményessé tesszük az Artist is. 
Hogy szándékunk utóbbi része 
sikerült, azt az eredmény mu
tatja, de hogy mi mégis még 
négy gólt rúgtunk, hát ez —  
hogy is mondjam —  akaratunk 
ellenére történt Isten látja lel 
künket nem nagyon akartunk 
gólt rúgni".

Szemző helyett ErdSs áll be 
yédeni. Alig kezdünk, Jakube

Háromszoros bajnokság után 
— négy ponttal lem aradt 
ősszel a TSC,

de be fogja hozni az ETO-t, — mondja Tratfner 
intéző/ — mert Tatabánya tavaszi csapat

— Saját tudósítónktól —

A M OVE-bajnokság  
á llása
I. osztályt

1 . VIII. SE
2. T. Kőre SC
3. USzSE
4. OTE
5. ESC
6. ALE
7. KPSE
8. V. kér.
9. GsICAC

10. Szt. LFC
11. FKSC
12. PTBSC
13. BTSB

12 10 
12 8

FC

ie
12
12
12
12
12
12
12 3
12
12
12 —

2 —  34:10 22 
2 2 39:10 18 
4 1 32:14 18 

— 5 24:22 14 
4 16:15 14
4 19:14 13
5 15:18 13
5 31:20 11
6 23:31 10 
6 19:39 9
8 15:29 8
9 14:31 5 

11 8:36 1

A külföldön élő magyar edzők . . . 
Ezek a derék pionírok, akikel az itt
honi elhelyezkedés közismert nehéz
sége hajtott ki Európa, sót egyéb 
világrészek országútjaira, de akiket 
idegenben is a magyar e:zme szere
teti fűt, tüzel Legutóbb Kispest 
kű földön túrázó csapata érezte ezek
nek a sziveknek melegét. Franciaor
szágban VUágjáró-Woggenhubcr Fe
renc törte-verte magát, saját költsé
gén kísérte a csapatot, hatszáz kilo
métert utazott, hogy Marseillebe is 
elkísérhesse a kispesti fiúkat, ott
hagyta szent estére a feleségéi és 
egyéves kislányát, hogy tapasztala
tait, tudását az idegenben küzdő ma
gyar futballisták szolgálatába állít
sa. És Olaszországban Viola, a bér- 
gumói edző és a régi kispesti Faltér 
vette körül sx-retettél a magyar fut
ballistákat, akik szép győzelmekkel 
hálálták meg külföldön élő honfitár
saik gondot sxerefetét. A  magyar 
sport társadalma is szeretettel fogja 
emlékezetébe vésni idegen országok
ban dolgozó futballista véreink áldó- 
zatos ragaszkodását, lelkes együttér 
zését.

Díszközgyűlés a KÖLASz-ban. A
Középmagyarországi LASz február 
4-én, csütörtökön délután 5 érakor 
a Szövetségi Ház nagy tanácstermé
ben rendkívüli díszközgyűlést tart 
A közgyűlésen Kovács Mihályt, az 
ügyvezető társelnököt ünnepük abból 
az alkalomból, hogy már tíz éve el
nökségi tagja az alszövetségnek.

A Bicskei TC hosszú szünet után 
újra munkába kezd. Az e hónapban 
tartandó közgyűlés elé egész tömeg 
hasznos indítvány kerül, gzó lesz a 
futballcsapatnak a bajnokságba való 
benevezéséről, a pálya teljes rendbe- 
bozásárél, kerítés, új kapuk és fedett 
állóhely építéséről.

Tatabánya, Január 17.
A s utóbbi években  

a „NyugaUnagyar- 
orsság bajnoka“ cím  
egész-n  összenőtt a 
Tatabanyai Sport 
Club nevével. 1928—
29- ben, 29—30-ban,
30— 31-ben a tatabá
nyai gárdát díszítet

te a büszke d m  s Nyugat bajnoka 
mindig megállotta helyét az országos 
bajnokságért folyó harcban is. Emlé
kezetes még m uliévi bravúrja, mikor 
is a nyár folyamán a Törekvés csak 
a második mérkőzésen tudta maga 
alá gyűrni Tatabánya lelkes s nagy
tudású seregét s akkor is jórészt■ 
súlyos bírói tévedés révén.

5 mát
A TSC négy pont hátrány
nyal húzódik meg a győri 

ETO mögött.
Jogos tehát a kérdés, mi van Tata

bányával
Az. ETO javult-e fel annyira, hogy 

a TSC csak mögötte haladhat, vagy 
Tatabánya romlott le, vagy talán 
csak átmeneti bajok voltak ősszel a 
TSC körül?

Ezekről a kérdésekről beszélget’ 
tünk Trattner Jánossal, a TSC agilis 
intézőjével:

Uram, én elismerem, hogy as 
ETO ősszel nagyon jó  volt — kezdte 
a beszélgetést Trattner —, de a leg
jobb  csapatával s tizenegy egészsé
ges játékossal kiálló TSC-t jobbnak 
tartom a győrieknél.

A  gyenge őszi szereplés okát 
tisztán a fáradtságban látom.

Csapatunk a múlt esztendőben már 
februárban elkezdte a játékot s meg 
szakítás nélkül mérkőzött egyik  va 
sárnap úgy, mint a másikon augusz
tus végéig, s minden pihenő nélkül 
vágott neki az őszi fordulónak. Külö
nösen az országos amatőr döntök 
vettek  ki igen sokat a fiúkból.

— A  fáradtság októberben a tető
ponthoz ért s egymásután jöttek  a 
gyászosabbnál gyászosabb eredmé
nyek. Az ETO e  lenl t:3, a DAC el
leni 2,:2, a II. kér. SC elleni 2:2, 
majd befejezésül a P. Kinizsi elleni 
2:3.

öt hét alatt hat pontot adott 
le a gárda, előtte és ntána 

egyet sem.
— Ez a veszteség elég vöd  ahhoz, 

hogy az igen jó  formában levő s v é 
g ig  egyenletesen játszó ETO akkora 
előn yre tegyen szert, hogy behozni 
már lehetetlen volt. Pedig, hogy a 
ssezón végére megint formában volt 
a TSC, azt igazolja a Somogy 
elleni S:2-es fölényes győzelm e.

— A  kétségbeesés távol áll tőlünk. 
Ne feledjük el, hogy

a TSC mindig tavaszi csapat 
volt

s meggyőződésem , hogy sikerülni 
fo g  a néhány pont hátrányt behozni 
s újból, most már negyedízben is 
m egszerezni Nyugalmagyárország 
bajnokságát. Ha ez a vágyunk te je- 
Sül, akkor ismét bele fogunk szólni 
az országos amalőrbajnokság kérdé
sébe is. Ami nem sikerült tavaly, ta 
Ián sikerülni fog  az idén, ha csak 
eg y  súlyos bírói tévedés ismét el 
nem  veszi tö ünk az országos amatőr 
bajnok büszke címét. Mi minden
esetre  felkészülünk a tavaszi forduló
ra  s

dőljön majd el a pályán, ki 
Jobb, a TSC, vagy az ETOt

A beszélgetés további folyamán 
több érdekes adatot tudtunk meg a 
tatabányai csapatról.

A  TSC 11 játékossal küzdötte végig 
as őszi fordulóban lejátszott 10 baj
noki és két Magyar Kupa mérkőzést.

Mind a 12 mérkőzésen részt- 
vett: Mahos, Nagy, Jáhn,

Mente és Székely.
II meccset játszott: Keleti.
10 meccset: Petrovics és Jánosi.
9 meccset: Kovács és UrfSán.
8 meccset: Risóczky.
7 meccset: Zsíros.
6 meccset: Német.
8 meccset: Kohut.
A csapat bajnoki gólaránya 29:18,

míg a két Magyar Kupa mérkőzést 
Is beleszámítva, 86:22-es gólaránnyal 
zárták az őszi szezont a tatabá
nyaiak.

A góllövő lista
igy alakul: Székely 14. Keleti 6, Né 
met, Urbán 4-4. Jáhn 2, Zsíros 2-2, 
Kovács, Jánosi 1—1

— Csapatunk az 1939—31-es bajnok
ságban egész évben alig kapo’ t több 
gó lt , mint az elmúlt őszi fordulóban  
_  folytatta tovább Trattner, — Ez

elsősorban fedezetsorunk gyengébb 
teljesítményének tulajdonítható. A  
sort állandóan változtatni voltunk 
kénytelenek, egyetlen fix pontja volt 
csak: Jáhn. A csatársorban ped'g a 
baloldallal volt állandóan baj. Zsíros 
kiválása utón sem Urbán, sem Né
met, sem. Kohut nem tudott bele
ül szkedni igazán a csapatba.

— Tavaszra azonban legjobb ti
zenegyünkkel tudunk majd kiállni a 
akkor ismét a régi, az igazi TSC je 
lenik meg a pályán.

H. L.

1 bérse nagy epsiileí elca szerveikeM a töliek
Spor-beli és gazdasági 

okok
— Saját tudósítónktól —

Ma este értekezletet tartanak a 
középegy,etek, akik alatt ezúttal a 
bajnokság 4— 12. helyezettjét kell 
érteni. Tegnapra hívták össze ere
detileg az értekezletet, de csak 
hét egyesület képviselője jelent 
meg, márpedig a fontos tárgy
pontokra való tekintettel az össze
hívók kívánatosnak tartották a 
teljes létszámot.

Az értekezletre meghívták a 
három nagyegyesületet is, de 
tény, hogy a középegyletek a há
rom nagyegyesület kikapcsolásá
val óhajtatíak szervezkedni. Arról 
van szó, hogy a középegyesületek 
pontos gazdasági programot akar
nak kidolgozni s „szabályozni 
akarják viszonyukat a három 
nagy egyesülettel szemben” .

Ebben a kissé homályosan hang
zó programpontban foglaltatik a 
középegyletek mozgolódásának 
magva, amelyet a küszöbön álló 
egyiptomi túra érlelt meg szer
vezkedéssé. A  középegyesületek 
kifogásolják ugyanis, hogy a há
rom nagyegyesület csapata Egyip. 
tómban hivatalos magyar váloga
tott csapatként szerepel, holott a 
téli mérkőzések azt mutatták, 
hogy néhány középegyesületi já
tékos is érdemessé tette már ma
gát a nemzeti válogatottban való 
szereplésre.

A sportbeli szempontokon kívül 
gazdasági szempontokból is vizs
gálják az egyiptom i ügyet a kö
zépegyesületek, hiszen a nagyok 
távollétében itthon nem lehet 
semmiféle komoly mérkőzést ját
szani, amely közönséget vonzana s 
a kisebbeket ezért Egyiptom sem 
kárpótolja, hiszen az egyiptomi 
jövedelem a nagyoké.

Ezekből a kérdésekből akar ki
indulni a mai értekezlet, de lehet
séges, hogy ezekből kiindulva a 
jövőre is kiható szervezkedés alap
ját vetik meg ma este. A  értekez
let összehívói hangsúlyozzák, hogy 
a szervezkedés a világért sem in
dul a nagyegyesületek ellen, ame
lyeknek múltbeli érdemeivel és 
mai jelentőségükkel teljesen tisz
tában van minden középegyesület 
is, de számos középegyesület úgy 
látja, hogy a szerepek nem, oszol
nak meg eléggo ogyonletesen s 
olvkor a kisebbek érdekei nem ta
lálnak a fórumon eléggé hathatós 
kénviseletre.

így szól a középegyesületek kö
réből származó értesülésünk, vi
szont a nagyegyesületek beavatott
jai körében már „forradalomról”  
suttognak. Ma este mindenesetre 
kiderül, hogy mi van a forradalmi 
hírek inogott.

A TLK három _űj játékossal erő
síti meg együttesét. Mutter, az At
tila volt kapusa, Hirgel (B. Vasutas) 
és Peterka (Székesfehérvári ARAK) 
kérte az átigazolását a terézváro
siakhoz.

Az osztrák futball újabb vesztesé
ge. A vegyes rendszerre áttért svájci 
futball hatalmas érvágást ejtett az 
elmúlt félév alatt az osztrák futball 
játékosgárdáján. A  bécsi egyletek 
már tiltakozó akcióra is készültek, 
de később belenyugodtak a változat
lanba. A svájci futball legújabb hó
dítása az Admira válogatott közép
fedezete, Hummenberger, aki az FC 
Zürich játékosa lesz, amelyikben a 
Hungária Vargája is játszik. Az FG 
Zürich már hivatalosan is megkér
dezte az Admirát, hogy mennyi vált
ságdíjat kíván Hummenbergerért.
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R e ín e r  S á n d o r  v á z o l ja  
ö  m a g a  1 4  p o n t já t ,  m e ly  a l 
k a lm a s  le n n e  a  m a g y a r  fu t 

b ő i h a n y a t lo t t  s z ín v o n a lá 
n a k  e m e lé s é r e

— Saját tudósítónktól —

Egykor a Vasasok teljhatalmú 
vedére volt Rem er Sándor, akkor, 
amikor a Vasas komolyan számí
tott a határokon innen és túl is. 
Azután jó pár évig búcsút mon
dott a sportnak, hogy legutóbb 
visszatérjen a futballéletbe, miután 
a III. kér. rája bízta csapatának 
sportbeli irányítását.

Sportpolitikai kérdésekbe nem 
szól bele

Keíner Sándor,
aki valamikor egyik legharciasabb 
szónoka volt a futballparlament 
nek, de magánvéleményét nem 
rejti véka alá. S ez a magánvéle
mény érdekes, hiszen Reiner nem 
élt benne az új utakra tért magyar 
futball hétköznapjaiban s így ki
tünően össze tudja hasonlítani 
mai állapotokat a régiekkel, jól 
meg tudja látni a mai rend hibáit 
s erényeit a múltakéval szemben. 
Inkább hibákat lát. így beszél:

—- Kérem , a régi Vasasnak fél- 
tucat, sőt több csapata játszott 
egy-egy vasárnap, de volt is ott 
anyag. Akkor volt bőven után
pótlás. Most viszont semmi sincs. 
Pedig aki vasárnap délelőtt nem 
resteli a fáradságot s kimegy a 
kisklubok mérkőzéseire, az meg
győződhetik róla, hogy a magyar 
tehetségek termése nem lett sze
gényebb. Rengeteg tehetséges gye
rek játszik a kiscsapatokban, de 
ma

mesterségesen elzárták a* 
utat a feltörni akaró tehet

ségek elől.
Szörnyű mulasztások történtek itt 
éveken át s a magyar futball ezt 
nyögi, ezért van baj a klasszissal, 
mert 3— k- év utánpótlása hiány
zik. Hogy mit kellene itt tenni? 
Legelőször is ezt a mulasztást kel
lene helyrepótolni. Még pedig 
gyorsan. Mert a lassú fejlődés, az 
evolúció talán félévtized alatt el
vezet bennünket úgyis a helyes 
megoldásig, de közben elsorvad a 
magyar klasszis s ha csak a ma
gunk kárán tanulunk, sok-sok év 
munkája vezethet majd vissza a I 
nemrég még tartott magas szín
vonalra.

(—  R og y pótolná a mulass 
tást?)

—  Befejezném a mai bajnoksá
got s a következő év indulása 
előtt a budapesti és vidéki I. liga
egyletek, valamint a II. liga első 
négy helyezettjének játékosállo
mányát érinthetetlennek nyilvá
nítva, minden más játékosra 
négyhetes szabad átigazolási időt 
állapítanék meg. Hadd sűrűsödjék 

klasszis a vezető egyletekben,

9. Vállalati csapatokat a hiva
tásos egyesületekkel egy kategó
riába kell sorozni, mert egészen 
mindegy, hogy a menyasszony 
apanázst (állást) kap-e, vagy 
készpénzhozományt (állítólag oly
kor meg is kapott profifizetést.)

10. önálló pályapolitikát! Aki
nek nincs pályája, az béreljen, 
de mérkőzéseit ott játsza le. 
Nincs pálya választó jog eladása.

11. A mérkőzések jövedelmé
ben mindkét felet részesíteném, 
az olasz rendszer (a vendég 15 
százalékot kap) szcmmeltartásá- 
vai.

12. Igazolás csak hathőnapon- 
kint legyen! Nincs kölcsönzés!

13. Szövetségi megbízottak fel- 
adatava tetessek a vidéki egyle
tek ügyvitelének, vezetésének el- 
lenőrzése, tanácsokkal való ellá
tása, mert a futballsport kára, 
ha ezek a rosszul, kevés tapasz
talattal irányított egyletek elke. 
rülhető okok miatt összeomlanak.

14. Csak a vidékkel együtt sza
bad bajnokságot rendezni. . Hi
szen hogy mást ne mondjak, a 
Fürth-tel és a NürnberggeJ 
együtt játszik a délnémet bajnok
ságért a 13.000 lakosú Schwein-

hadd jöjjenek napvilágra a hát
térben, az árnyékban kuksoló te
hetségek. Ez az intézkedés roha
mos javulást hozna a profiegye
sületek játékerejében, de ezért 
ellenszolgáltatásokat is követelnék 
tőlük. Kimondanám, hogy minden 
egyesület köteles tartalék- és ifjú
sági csapatot tartani, utóbbit ter
mészetesen amatőr alapon.

(—  E z a dolog íg y  nem egész 
világos, illetve kissé nehéznek lát
szik a dolog megvalósítása az 
amatőr egyletek, amatőr ó szö vet
ségek vcdószínű éles ellenzése 
miatt.)

—  Ha rám bíznák, nem lenne, 
aki ellenezzen. Mire az a sok szö
vetség, sok elnökség? Egy szövet
ség legyen, egy elnökség, egyszerű 
ügyvitel. Ez a mai nagy széttagolt
ság igazán pénzpazarlás. De gyor
san elmondok még néhány prog
rampontot:

1. OTT-adó eltörlése.
2. A diákok teljesen szabad 

igazolása.
3. Minden hatósági díjnak a 

minimumra való redukálása.
4. 10 százalék pályabér.
5. 30 filléres diákjegy.
6. 50 filléres jegy a munka-, 

illetve állásnélkülieknek.
7. A túraügy központi szerve

zése, minden egyesület érdeké
nek egyforma mértékkel való 
mérése.

8. Cégcsapatok játékosai ne 
játszhassanak a bajnokságért és 
viszont.

£?,rt ®??paía is ^  a 4-ik helyen 
all. Nálunk is vétek volna le
mondani például miskolci közön
ségről és játékosanyagról.

—  Csak úgy kapásból soroltam 
fel ezeket a gondolatokat. A lényeg 
mindenesetre a színvonal gyors és 
tálán forradalmi ízű feljavítása 
volna. Ez a lépés talán anti- 
demokratikusnak látszik a kicsi
nyekkel szemben, de arról van itt 
szó, hogy sürgős-e nekünk a ma 
gyár futball visszahanyatlott. szín 
vonalúnak felemelése, avagy rá 
érünk várni éveket. Ma a nagyok 
kivételével el van zárva minden 
más egyesület elől az él felé vezető 
út. Még ha akadna is mecénás, aki 
százezreket áldozna klubjáért. Ma 
olyan egyesület, mint a III. kér. 
kénytelen 13 tagú játékoskerettel 
bonyolítani le esetleg 50 mérkőzést 
egy évben, anélkül, hogy frissíteni 
tudna. Az én elgondolásommal a 
nehéz gazdasági helyzet dacára is 
javítani lehetne a helyzeten, hiszen 
Becsben sem megy jól az emberek
nek, de ott minden egyesületnek 
lehet reménye a bajnokságra, mert 
a klubokon belül mód van a nevelő
munkára, van kiuhszeliem, van 
egységes stílusa egy-egy csapat
nak, amiről nálunk nem lehet szó, 
nálunk nem a stí.ushos igazodik a 
játékosanyag, hanem a kéznél levő 
játékosok formálják ki azt a vala
mit, amit. csak elvétve lehet stílus- 
nak nevezni. Csinálják csak meg! 
Meglátják, hogy lenn© itt még 
élet.

( —  R e ki csinálja m eg?)
—  Az már igazán nem az én 

dolgom.

Ufred U&zaécU&zett
B á n y a i  a e m  m a m á é  H é m e i a m a á g S o a  —  d m d m

Vidám hangulatban várták a 
pályaudvaron tegnaptól máig (fél 
tizenkettőtől fél egyig) az újpes
tiek a Németországban diadalmas 
csapatot. A vidámságra csak a. csa
pat eredményei adtak okot; a vonat 
alaposan megkeserítette a várako
zók kedyét. Először csak „enyhe” 
háromnegyedőrás késést jeleztek. 
Türelmes várakozás után pontosan 
éjfélkor isméi megjelent vészesen a 
portás. Odaballagott a táblához, 
sokan nem mertek cdanézni, tipelő 
csoportok alakultak, hogy mennyi 
lesz az újabb késés, de csakhamar 
felderültek az arcok. A portás csak 
a táblán levő dátumot javította ki: 
elmúlt egy nap. . .

Végre negyed 1 után beharan
gozták a vonatot. A várakozók a 
vonat első kocsijait nézegették, de 
csakhamar felharsant a kiáltás

—  Saját tudósítónktól —

(bizonyára rutinos vái akozótői):
—- A  végén vannak!
Tényleg, mire odarohant, addig 

a társaság már le is szállt a vonat
ról. A  rokoni kapcsolatok hamar 
felújultak, mindenkit várt valaki. 
Azaz, Bányait senki sem. A  „V/un- 
dertráner” tényleg váratlanul szállt 
le a lépcsőn.

—- A zt hittük, hogy előadást fog  
tartani a középnémeteknolc! —  
mondta Kis Zoltán, az UTE főtit
kára.

—  Igen, így gondoltuk először, 
de azután kiderült, hogy dolgom 
van. Egyiptom i túra, meg a többi. 
Hazajöttem  —  válaszolja.

A játékosok egysnkint és páro
sával sietnek haza, csak Láng fel. 
dér áll még a perronon, körülvéve 
Kistől, Arányitól és a hungarista 
vörü3 Takácstól. Langfelder útleve

leket. ad át TaJcács'nak, T ú r a ...
Az út felöl kérdezősködünk 

Láng f  elder töl.
—  Kitűnöm  sikerült minden te

kintetben. Most, éjjel nem. is tu
dom elmondani, mennyi elismerést 
ámítunk. A  lipcsei lapok azt írták, 
hogy Újpest nemcsak játékával, 
hanem sportszerűségével is meg
hódított mindenkit. „Ilyen csapa
tot, mint Újpest, mindig nagy 
örömmii látunk vendégül” . A z út?  
A szokott volt. Jó hangulatban 
símán.

—  Legközelebbi tervek?
—  Holnap fogunk megbeszélést

tartani az egyiptomi túra ügyében. 
H ogy ki m egy el tőlünk biztosan? 
Nem  tudom.__ E z is holnap dől el,

■—  Holnap?
—  M a ! Hopp, itt van tg y  kis

tó,xi!

Ő K  H Á R M A NA l'Autonál már megint 
unatkoztak...

Mire nem képes egy sportláp Farsang
havában

—- Saját tudósítónktól —»

Javaslat a PLASz-ban; 
csak négyszer lekés
sen igazolni

—- Saját tudósítónktól —

Herzog Edvin, a Sabaria fővá
rosi képviselője, érdekes javas
latot készül benyújtani a profi
szövetségbe. Javaslatát annak a 
tételnek a szellemében teszi meg, 
hogy a sportszerűségnek ártanak 
a profijátékoeok gyakori klub
cseréi, a kölcsönzések stb. Ezért 
azt fogj* javasolni, hogy csak 
bizonyos időpontokban lehessen 
profijátékost igazolni és pedig 
évenként négyszer. Az időpontok 
a következők lennének;

Február 1— 15.
Június 1— 15.
Szeptember 1— 15. 
December 1— 15.

Az érdekes javaslat minden bi
zonnyal nagy vitát vált ki majd
a profiszövetségben.

A  pársi l’Auto nemrégiben össze
állított egy rangsort a világ legna
gyobb sportteljesítményeiből, össze
hasonlítva benne Nurmi egyórás vi
lágrekordját, Wcissmüfer 100 méte
res úszását, Campbell autórekordját, 
stb. Ezt az összeállítást, ami önké
nyes volta mellett sem vo'.t híjával az 
érdekességnek, mi is közöltük.

A l’Auto-ban azonban, úgy látszik, 
vérszemet kaptak és most új játékot 
találtak ki. Az elmű t év eredményei 
alapján minden sportágban összeállí
tottak egy rangsort, felsorolva min
denütt azt a tíz versenyzőt, akit ők 
legjobbnak tartanak.
_ Na, ebben azután találunk fantasz

tikumokat csőstül. Ha valaki bosz- 
szankodni akar és az elfogultságnak 
és hozzá nem értésnek a nagyképű
séggel vegyes megnyilatkozására kí
váncsi, böngéssze át az alant követ 
kező összeállításokat, ame'yckct el 
rettentő például közlünk. (Az autó 
és motorsport listájával autőrova 
tunlcban foglalkozunk.) Az, hogy va
laki elég szakértőnek tartja magát 
ahhoz, hogy az országúti kerékpáro
sokat a pályamenőkkcl, a nőket a 
férfiakkal, kardvívókat a tői-özők’ 
a táviatokat a magasugróklcal, a mű
korcsolyázókat a sífutókkal összeha
sonlítsa, az még csak hagyjam De, 
hogy valaki annyira e'fogult legyen 
a _ francia versenyzőkkel szemben, 
mint az ezekből a listákból kitűnik 
és annyira kevéssé ismerje a kii:föl 
diókét, az már sok egy kicsit a jóból. 
Hogy csak egészen rapszódikus pél
dákat ragadjunk ki, a vívók közül 
hiányzik Petschauer, az atlétáknál 
hiányzik Nurmi (2 mérföldes világ
rekordja évében), de benn van az 
1931-ben semmit sem nyújtott kana
dai Williams, a női atléták közül 
nincs benn Stella Walsh, a téli spor
toknál Utterström —  de ' benn van 
Jaeneeke, akinél jobb hokkizók tu
catjával szaladgálnak Kanadában. A 
világ- és Európa-bajnck magyar pá
rok helyett Brunet— Joly szerepel az 
előkelő harmadik helyen. Az amerikai 
úszógárdát egyedül Helen Madison 
képviseli, stb., stb.

De hát lássuk azokat a listákat:

Kerékpár:
L Guerra olasz, 2. Michard francia, 

3. Fáik Bansen  dán, 4. Mcgne iram 
cia, 8. Oppermann ausztráliai, 6. 
Sawall német, 7 Bulla osztrák, 8. 
Gh isseit belga, 9. Scheerens belga, 10. 
Leturneur  francia.

Vívás:
L Lem oine francia, 2. Pillér ma

gyar, 8. Suchard francia, 4. Schmelz 
francia, 5. Ducret francia, í. Marsi 
olasz, 7. Pignotti olasz, 9. Helen Ma- 
Ver német, 10. Casmir német.

Box:
1. Schmeling német, 2. Sharkcy 

USA, 3. W alker USA, 4. BouriVard 
USA, 8. Canzoneri USA, 6. Kid Clta- 
colad  Kuba, 7. Buat francia, 8. Young 
P erez  francia 9. Broton USA, 30. Lo- 
ca tilli  olasz.

Atlétika:
1. Ladoumcgue francia, 2. 

finn. 3. Wykoff USA, 4. 
USA. 5. Williams kanadai, 
»• n finn, 7. Nambu japán, 
USA, 9

Járvinen 
Eastman 
6. Lchti- 
8. Bcard

Morzsányinál 17. ter.,
Iskö-úl 5.

Spií* USA, 10. Graber USA.
Evezés:

1. Peárce kanadai, 2. Brocklebank 
angol, 3. Edwards angol. — Kormá
nyos négyes: Anioné dl Roma. — 
Nyolcas: Londm  R. C. — Páros kor
mányossal: C. A. TAone. — Páros kor
mányos nélkül: Oxford. — Négyes 
kormányos nélkül: Blenne. — Double 
scull: Baxler Rudcr C.ub.

Női atlétika,:
L Heublein német (súly), 2. Schu

mann holland (100 m), 3. Didrikson 
USA (hajítás), 4. Clark djlafrikni 
(ICO ni), 5. Lunn angol (középtáv), 6. 
Draumii ler német (gerely), 7. Jacob
son svéd (gát), 8. Dollinger német 
(középtáv), 9. W arnicr francia (ge
rely), 10. Lorcntz német (100 m).

Birkózás (szabadstílusú):
1. D glane francia, 2. Mindet 

svájci, 3. K yburz  svájci, 4, Burky  
svájci, 5. Földeák német, 6. P lllnen 
finn, 7. Pihlajamaki finn, 8. W c t r- 
gren  svéd, 9. Chasson francia, 10. Pa
comé francia.

Súlyemelés:
1. Rlgoulot francia, 2. Hostin fran

cia, 3. Nosselr egyiptomi, 4. Hussein 
egyiptomi, 5. Mohamed Anvar egyip
tomi, 6. Achmed A nvar  egyiptomi, 7. 
Haas osztrák, 8. Janisch  osztrák, 9. 
Ismayr német, 10. Riess német.

Tenisz:
1. CocAeUfranoia, 2. Helen Moddy- 

W ills USA, 3. Tildén USA, 4. Vines 
USA,

mostanában nem túU 
pontosak. A  holtsze
zont megérzi a sa
rokasztal is, ahol, ha 
egyik-másik meg is 
érkezik időre, a má
sik kettőre sokszor 
az unalomig várni 

kell. Ezúttal Lila Leó volt a pontos 
és már éppen harmadszor fogott 
neki a drezdai győzelemről szóló 
beszámoló olvasásának, amikor 
megérkezett két másik asztaltársa 
is. Volt is mit hallani szegények
nek.

Lila Leó (hangosan): Na,
hogy végre előkerülnek! Hol 
jártak ennyi ideig? Csak nem 
voltak túrán?

Zöld Ferenc (már elfelejtette 
a mannheimi vereséget): Na és 
ha ott lettünk volna...?

Lila Leó: Akkor érteném*
hogy nem mernek az ember sze
me elé kerülni.

Zöld Ferenc: De nagyra van
azzal, hogy nagy nehezen legyőz
ték a lipcsei vásárpénztár pénz- 
beszedőinek önképző és futball- 
egyletét.

Lila Leó (elképed): Magamé? 
beszélni? Maga? Aki a mann
heimi szappanozógyerekek tarta
lékos csapatától is kikapott...

Zöld Ferenc: Pardon!...
Lila Leó: Na jő, jó, tudom,

tudom. A kasseli imakönyvsarok- 
aranyozókat viszont olyan fö
lénnyel győzték le, hogy a Fe
rencváros dicső neve a jövőben 
aranybetűkkel fog állani a kas
seli imakönyvekben.

Zöld Ferenc (áttér más té
mára) : Most nem is emlékszem 
hirtelen: Hány ponttal is veze
tünk a bajnokságban?

Lila Leó (ez a téma neki sem 
tetszik)-: Értesültem, hogy Kle- 
rnent Sándort levelező tagjává 
választja a Német Birodalmi- - - -  -  --------- , 1 „  vaiaszna a nem

,?■ l ü j  • S S 1™ * * *  T te a tó g .francia, 7. Austin  angol, 8. W ood  
USA, 9. Schiclds USA, 10. Kozeluch  
csehszlovák.

Téli sportok:
1. Sonja Henie norvég (műkor 

esslya), 2. Thunberg finn (gyorskor
csolya), 3. B runet-Joly  francia (pá
ros műkorcsolya), S. Ruud  norvég 
(síugró), 6. Grafström  svéd (műkor
csolya), 7. SchSfer osztrák (műkor
csolya), 8. Schneider német (si), 9, 
W atson  kanadai (jéghókki), 30. Jae 
necke  német (jéghókki).

Úszás:
1. Tarts francia, 3. Bárány ma

gyar, 3. Ma,kinő japán, 4. Székely ma- 
gyár, 5. L. Spcnce kanadai, 6. Rcin- 
gold  finn, 7. W ilten berg  német, 8. 
Helen Madison USA, 9. Godard fran
cia, 10. W olstenholm e angol.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A franciák is bevezetik a profesz-
szionizmust a futballban. Amint Pá
riából jelentik, a francia szövetség 
tanácsa évek óta tartó tanulmányo
zás és szabályalkotás után úgy dön
tött, hogy bevezeti a hivatásos rend
szert, mégpedig a középeurópai nem
zeteknél bevezetett mintára. Az űj 
rendszerre való áttérés minden való
színűség szerint az 1931— 32. ba inoki 
idény befejezése után fog bekövet
kezni.

Zöld Ferenc (nem érti).
Lila Leó (magyaráz): Túra 

közben ugyanis olyan városokat 
fedezett fel Németországban, 
amelyek nincsenek is rajta a tér
képen.

Kék Hugó (ijedten közbeszól, 
mielőtt rákerülne a sor): De
uraim, uraim, hol van az annyira 
fontos hármas egység! Amire 
most sokkal nagyobb szükség 
van, mint a múltban.

Zöld és Lila (csodálkozva néz
Kekre).

Kék Hugó (magyaráz): Uraim! 
Nehány nap múlva kezdődik az 
egyiptomi túra, ahol vállvetve 
kell küzdenünk a magyar színe
kért s ahol a három nagy csapat 
egyformán osztozik & tehervise
lésben és a sikerben™

Zöld Ferenc és Lila Leó (kar
ban): Elég baj ez!

Kék Hugó (csodálkozik): Ma
gukat nem hatja meg az összefo
gásnak ez a szép példája? A 
nagyszerű feladat?

A másik kettő (hümmög): Bár 
a Hungária lenne olyan nagy
szerű, mint a feladat.

Kék Hugó: Na azért őt jő  já 
tékosunk még csak akad.

Lila Leó (számol a kezén és 
négynél megáll)*.



Kék Hágó: Mit számol? Hagy 
csak négy jó játékosunk van?

Lila Leó; Á, dehogy! Azt, 
hogy hány gólt kapott a nagy
szerű Hungária a haliéi barlang- 
vasutasoktól...

Kék Hugó (méregbe jö n ); 
Csak bosszantsanak, bejelentem 
igényemet a még oda nem ítélt 
16-ik helyre is !

Lila Leó: Haha! Az a hely a 
miénk!

Zöld Ferenc; Nana! Talán a 
miénk.. ?

Zöld, Lila és Kék (egymásra 
néz, majd rövid gondolkozás 
után karban): 16 osztva 3-al
egyenlő öt és marad egy. Mi le
gyen ezzel az eggyel, hogy egyi
künké se legyen és mindegyi
künké is? (Újabb gondolkozás 
után egyszerre kiáltanak fe l:)  
Vigyük el a szövetségi kapitányt! ]

Kék Hugó: De mi lesz a túra
után ?

Zöld Ferenc (nyugodtan:) 
Össze fogunk veszni.

Lila Leó és Kék Hugó (kar
ban:) Honnan tudja maga ezt 
előre?

Zöld Ferenc: Maguk nem hal
lották a kombinált túrák legfőbb 
tapasztalatát?

Lila és Kék (kíváncsian): 
Nem. Hogy szói?

Zöld Ferenc: Nem less  több
kombinált túra.

Lila és Kék: Eltiltotta őket a
szövetség ?

ZöLd Ferenc: Nem kell ide el
tiltás. Eégi igazság, hogy ha 
meg .akarod ismerni a barátai
dat, akkor menj velük utazni. A  
csapatok szót fogadtak, elmen
tek és, megismerték egymást. És 
elegük volt egymásból.

* •O t  a p ró  tö r té n e t  e g y  ú jo n c  e g y e 
s ü le t  rövid , f é lé v e s  m ú ltjá b ó l

Klubhelyiség a pincében — A Keletinél szer
zett kapus — Nincs villamospénz, otthon 
marad a fél csapat — A kölcsönkért labda, 
melyből adósság lesz —- A bírődíj és a zálogház

— Salát tudósítónktól —

Pénztelenség ide, pénztelenség 
oda, az erős akarat legyőz min
dent. Az elmúlt ősz elején néhány 
futballrajongó összeállt az egyik 
kültelken, hogy csapatot alakít
son. A szép tervet hamarosan 
megvalósították, beneveztek a 
MOVE-ba és az évad eleje óta 
ott szerepel a csapat. Most ennek 
az alig féléves szereplésnek né
hány apró történetét soroljuk itt 
fel.

Az egyesület megalakulása 
gyorsan ment, mert hisz minden 
újdonsült csapatnál nagy a neki
buzdulás. így történhetett, hogy 
az e.sö gyűlésen már a kluo- 
helyiség megtárgyalására került 
a sor. A kényes kérdés körül sok 
vita folyt s már-már úgy- látszott, 
hogy ezen a ponton nem lesz 
megegyezés, de végül is az egyik 
szervezőnek volt egy indítványa: 
A vendéglős oda.adja nekünk in
gyen  a pincéjét, legyen  a-z a klub- 
helyiségünk!

Az indítványt általános helyes
lés fogadta és az egyesületnek 
azóta ott a tanyája.

.... Csak az a baj, hogy hideg
—  mondják, —  de azért jó , meri 
nem kerül semm ibe.

összeadják. Az összejött ősz- 
szeg azonban nem tett ki egy 
pengőt sem. Az intéző mit tehe
tett magában, gondolkozott egy 
darabig, aztán ránézett az órá
jára és fogta magát s elment a 
zálogházba.

így aztán meglett a bíródij, 
ha másképp nem, egy zálogcédula 
ellenében.

A  Kassal Munkás Sport 
Egylet ez évben ünnepli 

tízéves fennállásának 
jubileumát

— Saját tudósítónktól —

A Kassal Munkás SE 1923. évben 
alakult meg és az első időkben Kas
sai Vasas néven szerepelt. A szim
patikus munkásldub első elnöke a 
régi kassai sportember, Horkay End
re, titkára Varga János volt. A  
KMSE agilis vezetői sok akadállyal 
küzdöttek meg az első időkben, de 
mindazt sikerült legyűzyniök és a 
KMSE név jó hangzású lett minde
nütt. Az első időkben igazi munkás 
fegyelmezettséggel dolgozott a klub 
felvirágoztatása érdekében Toporcsák 
István, Vranai István, Móricz Mi
hály, Ilykó Ferenc, Jaczkő Ferenc, 
Bartós Jakab, Hudák József, Adam- 
kovits István,

A pécsi alosztály 
tavaszi sorsolása

— Saját tudósítónktól —

A DnyLASz a pécsi alosztály ta
vaszi mérkőzéseit nsost sorsolta ki. 
A sorsolás eredménye:

Február 28. PÁC— DVAC, PSC—  
PEAC, PPAC— PVSK, KRSC— 
NTE, D. VOGE— SzAK (őszi).

Március 6. PEAC— KRSC, DVAC 
—PVSK, KTSE— NTE, SzAK— D. 
VOGE.

Március 18. PEAC— DPAC, PSC—  
DVAC, PVSK— PÁC, KRSC— SzAK, 
NTE— D. VOGE.

Március 20 . PSC— NTE, DPAC— 
PÁC, SzAK— PEAC, D, VOGE—  

'KTSE
Április 3. PEAC— PÁC, PSC— 

KTSE, KRSC— DVAC, NTE— 
DPAC.

Április 4. PVSK— SzAK.
Április 10. PVSK— PEAC, KTSE 

—DPAC, NTE— DVAC, SzAK— 
PÁC, D. VOGE— PSC.
•Április 24. PÁC— KRSC, PSC—  

SzAK, DPAC—D. VOGE, KTSE— 
DVAC, NTE— PEAC.

Május 1. PSC—PVSK, DVAC— 
D. VOGE, DPAC— KRSC, KTSE— 
SzAK.

Május 8. PÁC— KTSE, DVAC—  
DPAC, KRSC— PSC, NTE— PVSK, 
D. VOGE— PEAC.

Május 22. PÁC— D. VOGE, PVSK 
—KRSC, DVAC— SzAK, DPAC— 
PSC, KTSE— PEAC.

Jüwiús 5. PÁC— NTE, DVAC— 
PEAC, KRSC— KTSE, SzAK— 
DPAC, D. VOGE— PVSK.

Június 12. PAG— PSC, PVSK— 
KTSE, KRSC— D. VOGE, SzAK— 
NTE.-

Szövetségi napok: április 17 és

A kassai kerület tisztújító közgyű
lése. A CsAF-MLSz kassai kerülete 
vasárnap tartotta meg évi tisztújító 
közgyűlését, amelyen a klubok ki
küldöttei teljes számban megjelen
tek. A közgyűlésen Guttmann Ernő 
elnökölt. Az évi jelentést Kőszegi 
Vilmos előadó olvasta fel. Az új 
tisztikart a következőkben választot
ták meg: Elnök: dr. Szcpessi Miksa 
KAO (régi jeles sportember, ismert' 
újságíró). Társelnök: Guttmann Er
nő e. k. Előadó: Kőszegi Vilmos
KAC. Kerületi kapitány: Kovács
András KMSE. Pénztárnok: Klein
Béla (Kassai Törekvés). Ellenőr: 
Metzner Nándor KSC és Zeman Jenő 
ETVE. Jegyző: Czinner Gyula (Kas
sai Törekvés). — A kerület új tiszti
karában az összes klubok képviselőit 
megtaláljuk. Ez reményt nyújt arra, 
hogy a jővő szezóuban a kassai ke
rület működése zavartalan lesz.

A VI. kér. FC szerdán kezdi meg 
edzőgyakorlatait. Tavaszra az ifjú
sági Leloviccsal megerősíti csapatát 
a Mfedezet helyén.

A MOVE LL 21-én este ejti meg 
a tavaszi évad sorsolásait. Ekkor 
rendkívüli bizottsági ülések ie lesz
ek .

Ez már a második meccs va
sárnapján történt. A csapat fel- 
kerekedett, hogy Kispestre men
jen játszani. A  Keletinél azonban 
észrevették, hogy csak tízen van
nak. A kapus hiányzott!

—  M it csináljunk m ost? —  
adták át kétségbeesetten egymás
nak a szót.

De a szerencse, hiába, sokszor 
a legjobbkor jön. Az egyik játé
kos a megállónál ráismert egy 
kapus barátjára.

—  Te Jancsi —  kezdte —  nem  
jönnél ki Kispestre, bajnoki mécs
esünk van és nincs kapusunk!

—  De hisz nem vagyok . leiga
zolva.

—  N em  baj, majd az intézőnk 
elintézi!

És úgy is lett. A z  intéző elin
tézte. A  csapat 3:2-re győzött. A  
dologban az volt a legjobb, hogy 
az igazoltatlan kapusnak köszön
hették, hogy megnyerték a mécs
esét,. «

Egy más alkalommal már sú
lyosabb volt az eset, Nagyon 
messze játszottak és a játékosok 
közül csak hárman jöttek el.

Hát a többiek hol marad
tak? —  kérdezte az intéző.

—  N em  jöttek, el, meri egyik
nek sem volt villamosra pénze —  
volt a válasz.

Az intéző már nem sokat töp
renghetett, összehívta a szurkoló
kat és azok közül levetkőztetett 
nyolcat.

—  Mindenki tanulja meg az 
adatait —  adta ki a parancsot —  
hogy baj ne legyen!

A z  igazolással aztán nem is 
volt baj, de a meccsel már igen. 
Elvesztették 5 :l-re .

■i *

Az óhegyiúti pályán játszottak 
egy kőbányai csapat ellen. Az első 
félidőben ők adták a labdát, de 
már az első , negyedórában szét
rugdalták a bőrt. így az ellenfél
nek a labdájával kellett tovább 
játszaniok. Az ellenfél azonban 
hasonlóan szegény lehetett, mert 
azoké is kipukkadt. M it csinál
hattak? Szereztek a közeli pályá
ról egy kölcsönlabdát. Ezzel már 
végig is játszhatták volna a 
meccset, ha . . .  ha a második fél
időben nem lopják el.

De ellopták és a piros-kék in- 
gesek azóta fél labda erejéig adó
sak!

&

Az egyik kedden beállított az 
intéző a klubhelyiségbe, hogy a 
meccset nem tudja bejelenteni, 
mert nincs bíródíjra pénz.

A  játékosok áldozatkészeknek 
mutatkoztak, azt mondták, hogy

Újabban Kovács András, a szövet
ség kapitánya, a régi jeles sportem
ber fejt ki Hudák, Toporcsák és 
Adamkovitssal az clda'án nagy te
vékenységet a KMSE-ben.

A  KMSE tízéves fennállása alatt 
a sport majd minden ágában ismert
té tette nevét Keletszlovenszkó sport
jában. A megtartott kerékpár, téli, 
atlétikai, birkózó, stb. versenyeken 
sokszor szerepeltek a KMSE tagjai 
sikeresen. A  futballszakosztályuk 
nagyszerű múltra tekinthet vjssza. 
Legeredményesebb évük az 1928 volt, 
amikor a KMSE kiváló legénysége 
megnyerte a kerületi bajnokságot és 
Szlovenszkó bajnokságában a hízel
gő második helyezést érte el. Az 
1928. évi teljesítményük a klub tör
ténetében páratlan eredményű volt. 
A KMSE együttese az 1923. év fo
lyamán lejátszott 27 mérkőzésből 22 
meccset megnyert, 2 meccse döntet
len maradi és csak 8 mérkőzésből 
került ki vesztesként. Hogy ezt a 
remek teljesítményt tudással vívta 
ki, bizonyítja az is, hogy a bajnoki 
cím mellett a kerület legfairabb csa
pata címet is kiérdemelte. Az első 
csapat mellett nagyszerűen szerepelt 
az ifjúsági együttes is.

Azóta a KMSE — ha nem is tudta 
elérni 1928-beli ragyogó eredmé
nyeit —  de nagy kitartással, oda
adással dolgozik a kassai munkás
sport felvirágoztatása érdekében és 
különösen futballban jelentékeny sze
repet játszik. Csapatainak 1931. ■ évi 
mérlege a következő: Az első csapat 
a lejátszott 33 mérkőzésből meg
nyert 5-öt, döntetlen maradt 7 mér
kőzése és vesztett 11 meccset. Adtak 
83, kaptak 37 gólt. Az I. B) csapat 
játszott 9, az ifjúsági legénység 5 
mérkőzést. Az első csapat gólrugói 
voltak: Szittyay, Barharics, Bslázs- 
házy 9—9, Oíexa, Szabó, Giesze, Ja- 
kubik 3— 3, Baráth, Toníkó, Hejmej, 
Szittyay Károly, Varacskay, Milialik
2— 2, Pajor, Machala és Friedrich 
1— 1. A KMSE játékosai közül 
Szittyay János és Szaniszló Gyula
3—  3-szor, Tomkó Imre és Barbaries 
1— 1-szer öltötték magukra a kerü
let válogatott mezét. A  KMSE-nek 
az év folyamán 9 vidék} túrája volt.

A  KMSE első deeenniumának ered
mény-grafikonja nagyon változatos 
volt; a szép sikereket vereségek, 
megpróbáltatások is kísérték, de 
mindezeket a nehézségeket, súlyos 
akadályokat a KMSE le tudta győz
ni, szép szerepet játszik Kassa sport
jában, amj a legszebb bizonyíték 
életképességének, maradandóságának 
és annak, hogy Kassa, valamint Ke
letszlovenszkó sportéletében leküz
dötte a maga helyet, pozícióját. Is
merve a fegyelmezett munkásklub 
agilitását, tettrekészségét, az első tiz 
éves jubileum után még szebb jövő
nek néznek elébe.

G. F.

A Vasas is. Neuwelt Pál, s Vasa
sok alelnöke újságolta a szövetség- 
ben: Mi is túrára megyünk! A kér
désekre így adta elő a „túraprogra
mot” : Február 7: Béke-utca, Amatőr 
Vasas. Február 14: Bihari-út, Törek
vés. Túra-túra. Van, aki Egyiptomba 
megy, van, aki a Bihari-útra.
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A vigasz
Az MTK asztali-teniszcsapatá- 

nak tavalyi jugoszláviai túrája 
plőtt M echlovits Zoltán számba- 
vette a négyes csapathoz a játé
kosokat. Rajta kívül Barna és 
Boros-Borgida volt tréningben a 
jobbak közül. Ez csak három . . .  
Negyediknek tehát Habost sze
melte ki. Kabos addig alig járt 
le a klubba, M echlovits a döntés 
után azonban hamarosan munká
ba fogta. Az egyheti előkészület 
nem volt elég és Kabos mindjárt 
az első túraállomáson kikapott. 
Egyedül a pestiek közüL

Ez a vereség megpecséltete 
sorsát. Csak őt húzták a többiek, 
neki kellett cipelnie a nagy cso
magokat és M echlovits egy város
ban sem mulasztotta, el megje
gyezni :

—  Kabos, jó l nézd m eg ezt a 
várost! Többé úgysem  hozunk el 
ide!

A  fiú csak tűrte megadással 
ezeket, de az egyik városkában 
elfogyott a türelme. A  rendező 
egyesület mozgósította a varos

vezetőit is, akik teljes létszámba® 
megjelentek a magyar versenyzők 
fogadására a pályaudvaron. Üd
vözlés után M echlovits bemutatta 
az előkelőségeknek Barnát és  Bo
rii-?*. —- de Habosról, aki ott állt 
oldalt a csomagokkal, megfeled
kezett. Nagyon elkeserítette e% 
Habost, a szállodában is panasz
kodott, hogy nem mutatták be a 
polgármesternek. Rögtön el akart 
utazni. Mindenesetre egy kicsit 
sétálni ment előbb és nagy meg
lepetésre, örömtől sugárzó arccal 
jött vissza.

—  M iért örülsz, P ista ? —  kér
dezték.

—  P im fekkel nem állok szóba , 
—  válaszolta gőgösen.

Azért megmutatta a kezében 
levő újságot: a versenyt beharan
gozó ciltkben egyedül Kabos 
fényképe jelent m e g .. .

A Cs. MOVE csütörtökön meg
kezdi szabadtér) gyakorlatait.

A Nyomdász TE megkezdte sza
badtéri gyakorlatait, vasárnap már 
kétkapus játék kerül sorra.

Pihentek tegnap az MLSz intéző
bizottságai. Részint, mert minden 
munkájukat elvégezték az előző he
tekben, részint, mert rájuk is ráfér 
egy kis téli pihenő.

A legjobb m agyar játékosok  
szinte h iánytalanul leadták  
nevezésüket a fedettpálya  

teniszbajnokságra
A férfimezőny tökéletes, a hölgy bajnokság 16 
jelentkezője közöl hiányzik Schréoerné neve 

Tegnap este megejtették a sorsolást
— Saját tudósítónktól —

Tegnap este volt a X . magyar
fedettpálya  bajnoki teniszverseny  
nevezési zárlata. A feöettpá.yabaj- 
nokság

férfiegyes
száma Takáts Imre emlékét örö
kíti meg s a kegyelet, amit a tra
gikus hirtelenséggel elhunyt Ta
káts Imre iránt játékostársai 
éreznek, impozáns mértékben nyil
vánult meg az emlékverseny neve
zési listájában is. Amióta Kehrling 
távolmaradt a fedettpáiyabajnck- 
ságoktól, alig két-három valóban 
eIsőklasszÍ3Ú játékost láthattunk 
csak a férfibajnokság mezőnyében. 
Most —  ahogy a sorsolás sorrend
jében végignézzük a mezőnyt —  
Kehrling, P étery dr., Drjetomszky, 
Leinor, Zichy gr., Aschner Pál, 
Straub Elek, Kirchmayr, Gabrovitz 
nevét látjuk ott s tudjuk hogy ez 
a névsor a magyar tenisz élgárdá
ját jelenti. A  felsoroltakon kívül 
Bánó György és Straub János ki
váló tréningformája révén méltóan 
csat’akozik a legjobbak sorába. A  
férfiegyes bajnokságra összesen 
22 nevezés érkezett.

A női egyes
bajnoki mezőnyt Baumgartea Mag
da személyében a legjobb magyar 
hölgyjátékoe vezeti. Hiányzik 
azonban Schrédem é neve, aki úgy 
látszik. keveset játszott ahhoz, 
hogy az elindulásra vállalkozhatott 
volna. Paksyné, Sárkány Lily, Ti-

hanyiné, B randenburgné, D em kó
E szter  azonban igen erőssé teszi a 
hölgyek társaságát is. Ebben a, 
számban J6-an indulnak.

Igen érdekesek lesznek a páros 
versenyek, melyeknek kü.ön pikan
tériájuk is akad.

A  férfipáros
10 párja közt. ugyanis a „Kehrling- 
párt”  nem találjuk ott. Ott van 
azonban a Gabrovitz— Aschner Pál 
kettős, mellyel szemben a Zichy gr, 
— Drjetomszky pár hivatott megvé
deni a kék-sárgák férfipáros hege
móniáját. A  Straub fivérek és a 
Kirchmayr— P étery  pár nehezíti 
majd a két legesélyesebb kettős 
döntő felé vezető útját

A vegyespárosban
Kehrling is indul. Sárkány Lilyvet 
játszik, de azért azt, hogy indulá
sukkal a vegyespáros sorsa már el; 
is dőlt volna, mégsem mondhatjuk. 
A mezőny a'járói ugyanis a Gabro
vitz— Baumgarten Magda pár nyo
mul majd felfelé e jelent igen ve
szélyes ellenfelet. A N em es gr.—  
Piret br.-né, a Straub E.-— Paksyné, 
a Bánó Gy.— Brandenburgné, a 
Straub J.— TiJumyiné és a Zichy 
gr.— Demkó pár szintén ^egészen 
elsőrangú, nagy játékerőt képvi
selő párosnak számít. A  vegyes- 
párosra 12 nevezés érkezett.

A  bajnoki verseny pénteken dél
után indul meg s vasárnap este 
fejeződik be.

Profi m svéd királyi Ezt a „szen
zációs“  h irt közli — p rsze csak 
tréfából — a „Párisi Hírlap". A  Pá
risi H írlap ugyanis megállapítja, 
hogy V. Gusztáv, a svédek 75 esz
tendő s királya, egyizben Stockholm
ban, nyilvános verseny keretében a 
professzionista A. Bürke ellen já t
szott párost, ig y  tehát a fennálló 
am atörszabályok értelmében profivá  
kellene nyilván ítan i

Csak két egyesület játékosai jogo
sultak indulni a fedettpálya bajnok
ságon. A  teniszszövetség határozat
ban mondta ki, hogy azoknak az 
egyesületeknek játékosait, melyek a 
szövetséggel szemben fizetési hátra
lékban Vannak, nem engedi elindulni 
a fedettpálya bajnoki versenyén. Ezt 
a határozatot a szövetség keresztül 
is fogja vinni s így sok egyesültnek 
sürgősen bele kell nyúlni a pénztár

cájába. A bajnoki versenyen érdé. 
kelt egyesületek közül csak a MAC 
és a BLKE ál! tisztán, a többi —  
FTC, BBTE, UTE, BEAC, BSC, 
MTK, Rózsadombi LTC és Unió —  
hátralékban van. Ezeknek az utóbbi 
egyesületeknek játékosait csak akkor 
engedi indulni a versenyrendezőség, 
ha egyesületük tartozását péntekig 
rendezi a szövetséggel.

S t Paulban a Tildén Tenie Com- 
pany amerikai túrája során tegnap 
a helyi közönség előtt mutatta be tu
dását, Tildén ismét kemény 5 szetea 
küzdelemben tudta csak legyőzni a 
tehetséges Nüssleint (4:6, 4-6 6-4. 
6:3, 8:6). ’ ’ %

Szerdán este fedettpálya felavató* 
tart a BSzKRT. mely sporttelepének 
tornatermében rendezett be teniszpá
lyát A felavatón Kehrling, Pétery 
dr. s esetleg Gabrovitz is részt vesz,
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Egy pár egyenes szó
(b a leg yen es jo b b eg yen es ,  mély!)

a csapatba inokiról
Bírói gondok ,  Tokaji és tokaji, 
Cuki csépel és egyebek

— Saját tudósítónktól —

Haj-rá Fradi! Haj-rá Fradi! 
szólt és harsogott a híres B) kö
zép bíztatása szombaton az ököl
vívó csapatbajnokságon. Hiába, a 
vérbeli sportember nem bír meg
lenni izgalom nélkül Ha nincs fut
ball, akkor elmegy az ökölvívó 
mérkőzésre, különösen, ha kedvenc 
egyesülete mérkőzik. A nagy hang 
mind kárba veszett, a Fradi bizony, 
kikapott, hogy miért? Nem azért, 
mert rosszabb volt, hanem csak 
azért, mert a bírák rosszabbnak 
látták.

—  Igazságtalanság volt Szelep- 
esényit mélyütés miatt annyiszor fi 
gyelmeztetni —  ugrott az egyik bí
rónak, neki egy zöld-fehér szurkoló.

—  Lehet, hogy tévedtem  —  vála
szolta a megtámadott — , de egé
szen ki vagyok már. E gyebet sem  
csinálok, mint pontozok, vezetek, 
pontozok, vezetek. Alig páran m e
rünk vezetésre vállalkozni! A  bí
rd* nagy többség fél, hogy rossz 
pontot szerez, meg ellenségeket, te
hát inkább nézi csak a mérkőzést 
N e csodálkozzon, ha ilyen körülmé
nyek között a bíró is téved.

Ebben pedig a bírónak volt igaza. 
*

A versenyzők között egészen fur
csa és sportszerűtlen felfogás kezd 
lábra kapni. Abban a pillanatban, 
amint az ellenfél felütései az öv 
alatti rész közelébe érnek, azonnal 
szenvedő arcot vágnak, összezsugo
rodnak és a mély ütés minden 
szimptomáját megjátszák. Legtöbb
ször rosszul. Ez a színjáték csak 
eddig tart, amíg a birő számolni 
nem kezd. Még háromig sem jut el 
a bíró, máris frissen és makk- 
egészségesen folytatják a küzdel
met. Mintha csak. azt mondanák:

.— óh , pardon, nem tudtam, bíró 
bácsi, hogy magát nem lehet be
csapni! —  Ez ellen a módszer ellen 
mindenkinek a legnagyobb eréllyel 
tiltakoznia kell. Csalással nem le
het, nem szabad nyerni! A  sport
szerű küzdelmeket egyforma fegy
verekkel vívják meg!

*

A  vasárnapi mérkőzéseket virá
gos, jókedvű borszakértők is végig
nézték. Valahol Kőbányán kezdték 
el és véletlenül keveredtek oda a 
sportutcai kis vendéglőbe, ahonnan 
már csak egy lépés a tornacsarnok.

—  Jő a Tokaji! —  állapítja meg 
a BSE egyik híve a tribünön, 
nagy örömmel. —  Láttad volna azt 
a jobbkezesét az első menetben  
A zt hittem, leviszi Fogast —  me
séli hagy lelkendezve a későn jövő 
szomszédjának.

—  Bizony jó a tokaji —  vág bele 
az idegen. —  M ég hozzá olcsó is, 
leszállították az árát.

Majd kis vártatva felkiált:
—  Adjál neki egy háromputto- 

tvyosaí!
#. »

Cuki —  de genere Csiszár ■ 
gyilkos kedvében volt

—• Hogyne lennék zabos — dőr- 
mögi — , amikor a Dagadt —  értsd 
Kéri —  nem jön el a mérlegelésre. 
Nézze meg most a csapatot. M eg
lássa szégyenszemre kikapunk.

Hát nem kaptak ki. Cuki oly len
dülettel ment neki ellenfeléinek, 
hogy szegény Horváth inkább táv
futónak tűnt fel, mint ökölvívónak. 
Mikor aztán Csiszár nagynéhezen 
az egyik sarokban utolérte, irtóza
tosan kezdte csépelni. Ez még an
gyalföldi barátainak is sok volt és 
az egyik ijedten kiabált be:

—• N e üsd agyon Cuki. Statá 
rium van. Vigyázz!

*

A  mérkőzések után külön viíla- 
jnosok viszik be a közönséget a vá

rosba. Vasárnap azonban, mire az 
utolsó néző kijött, a villamosoknak 
már se hírük, se hamvuk nem volt! 
Lehet különben, hogy egyáltalában 
nem is álltak ott külön kocsik. 
Méltatlankodva fakadt ki egy 
utas-j elölt:

—  Micsoda dolog ez? Hát nem 
áll a közönség rendelkezésére villa
mos?

—  Áll —  de a remisben! —  szó
lal meg valaki a sötétben.

Miután nem vagyunk Texasban, 
csak a remisbe robogó villamos elé 
akarták fektetni.

Mennyibe keriil, hogy valaki válO'
gatott ökölvívói A  sportolók között 
a legnagyobb irigységnek örvende
nek azok a szerencsések, akik a c í
meres magyar mezt húzhatják ma
gukra. A z itthoni, megkülönböztetett 
bánásmód mellé külföldi utazások 
sora, hír, dicsőség és minden sok 
egyéb, ami csak ezzel jár, mind, 
mind, ellenérték nélkül hull a válo
gatott versenyző lába elé. Ma Bécs- 
ben, holnap Stockholmban, a harma 
dik nap pedig Barcelonában áll a 
kötelek közé. Istanem, m ily gyönyö
rűséges is igy az élet! Hiszen mindez 
nem kerül a versenyzőnek semmibe 
sem, minden kiadását m egtérítik a 
versenyt rendező vendéglátók! íg y  
van ez az elméletben, a valóságban 
azonban másképp fest a helyzet. 
Gyakorlati példával illusztráljuk ezt. 
A  magyar válogatott csapatnak 
egyik oszlopos tagja az Európa-baj- 
nők Énekes. Ebben az esztendőben 
tízszer állt a szövetségnek, illetve a 
válogatott csapatnak és egyesületé
nek rendelkezésére. Mindannyiszor 
természetesen hivatalából szabadsá
got kellett kérnie, amit meg is ka
pott. (Énekes a MÁV-nál tölt be fon 
tos pozíciót. Ha nem tévedünk, díj 
tálán minőségű segélydijas keskeny- 
vágányú állomási altisztjelölt.)
A  szabadságot mindannyiszor m eg
kapta, mint azt mondottuk, de vala 
hányszor hazaérkezett, a hivatal szé
pen kicirkalmazott mondatokkal érte
sítette, hogy fizetéséből 30 pengőt, 
80 pengőt, vagy 26 pengőt — attól 
függően, mennyit volt távol — le
vonnak. Néha egyszerre, néha részle
tekben. A  múlt esztendőben ez a le
vont összeg pontosan 201 pengő 93 fü 
lért tett ki. íme, ilyen  a válogatott
ság másik oldala.

Osztrák versenyzők is résztvesznek 
a német ökölvívó bajnokságon. A  
nemzetközinek kiírt német ökölvívó 
bajnokságokon az osztrák szövetség 
az eddigi tervek alapján Jaro, Zehet 
mayer, Lazek és Havlicek csapattal 
vesz részt. A végleges döntést ebben 
a kérdésben a februárban eldöntésre 
kerülő osztrák bajnokságok után 
mondják ki.

Bp. Vasutas—Salgótarjáni SE 7:3.
A Bp. Vasutas vasárnap a Salgótar
jáni SE versenyzőivel mérkőzött 
Salgótarjánban az acélgyári iskola 
tornatermében. A versenyen mintegy 
400 főnyi közönség jelent meg. Az 
SSE-versenyzők igen jó technikával 
rendelkeznek, de a nagyszerűen dől 
gozó vasutas ökölvívók ellen még 
nem tudtak boldogulni. A  Bp. Vasu
tasnál Bene és Ványi tűnt ki, mig 
az SSE versenyzői között Varró és 
Süveges mutatott' nagyszerű formát 
Részletes eredmények: Nagy Bp,
Vasutas—Kurdi SSE döntetlen, Bene 
Bp. Vasutas győz k. o. Holes SSE 
ellen, Ványi Bp. Vasutas győz Vaué 
SSE ellen, Budai Bp. Vasutas győz 
Konka SSE ellen, Süveges SSE győz 
Lónárd Bp. Vasutas ellen. Bokody 1. 
Bp. Vasutas győz Bárány Bp. Vasu
tas ellen, A  két klubtárs bemutató
nak szánt mérkőzése komoly küzde
lem volt és Bokodynak igen jó for
mát kellett kifutnia, hogy az SSE 
tiszteletdíját Bárány előtt elvigye.

Új nehézsúlyú professzionista ököl
vívó jelentkezett a szakosztályi elő
adónál, Heltay Hugónál Az új pro
fesszionista nem más, mint a válo
gatott - Váry, a MAO volt kiváló 
ökölvívója. Igazolványát még nem 
váltotta ki, de előreláthatólag már 
a közeli napokban hivatalosan is be 
jelenti a professzionisták közé 'roló 
, lépésé .̂ , -

Amerika és Németország válogatott 
ökölvívói már az olimpiai mérkőzé
sek előtt is találkoznak. A német 
szövetség ugyanis megállapodott az 
amerikaiakkal, hogy július 22. és jú
lius 25-e közötti időben az olimpiára 
utazó német ökölvívók Chicagóban 
az amerikai válogatottakkal mérkőz
nek.

A Szegedi Testgyakorlók Köre feb
ruár 7-én meghívásos ökölvívó mér
kőzést rendez. Ezen a versenyen Bu
dapestről a Törekvés, MAC, ISO, a 
vidékről pedig a Hódmezővásárhelyi 
TVE ökölvívói vesznek részt.

Kelemen, a MÁV volt jóképességű 
versenyzője egy esztendei párisi tar
tózkodás után visszatért Magyaror
szágba, Miután a versenyzéstől or
vosi rendeletre tartózkodni köteles, 
mint oktató igyekszik .elhelyezkedni 
valamilyen egyesületnél.

Új vidéki ökölvívó egyesületek. A 
szövetségben a múlt héten két új vi
déki egyesület jelentkezett felvételre. 
Az egyik a Dombóvári Vasutas SE, 
a másik pedig a Szegedi Textilmü
vek Törekvés SE. Mind a kettőt a 
rendes tagok sorába iktatták.

A stuttgarti Emst Giihring és az 
olasz Primo Camera közötti ökölvívó- 
mérkőzés, melynek megtartásáról 
már lemondtak, mégis megvalósul. 
Hans Breitenstrater, Gühring veze
tője az olasz által követelt összeget 
letétbe helyezte, így a mérkőzést feb
ruár 5-én a berlini sportpalotában 
megtartják.

Elbcríeldben január 30-án bonyo
lítják le a kölni Wi-lly Metzner és a 
barmeni Hellmuth Hinz között a né
met bantamsúlyú ökölvívó bajnoki 
mérkőzést.

Stockholmban a éhemnitzi Bad- 
stübner kiütéssel győzött a finn 
Gourewitch felett.

A pehelysúlyú ökölvívó Enrőpa- 
bajnokság január 27-én Barcelonában 
kerül lebonyolításra Jose Giranes 
spanyol bajnok és kihívója, a berlini 
Paul Noack között. A  küzdelmet ere
detileg Kölnben, vagy Berlinben 
akarták lebonyolítani,, azonban az 
arra vonatkozó tárgyalások ered
ménytelenül végződtek. A mérkőzés 
15 menetes lesz.

A M U Sz uto lsó  ta n á csü lé sé n  
— ném i v ita  u tán  — k e re sz tü l

mentek a z  a la p s z a b á ly 
m ó d o s ítá so k : le sz  te h á t

eírEoki tanács/ fellebbezési bizottság
— Saját tudósítónktól —

A MUSz tegnap este tartotta aj 
közgyűlés előtt utolsó tanácsülését,] 
amelyen Homonnay Tivadar elnökölt j 
és csaknem teljes létszámmal jelen- j 
tek meg a tisztikar és tanács tágjai, J 
amit mi sem bizonyít jobban, mint-! 
hogy az egyik alapszabály módosító- i 
sánál a többséget 24 szavazat jelen- • 
tette. j

Először az elnöld tanács intézmé- ; 
nyére vonatkozó alapszabálymodosí- \ 
tás került sorra, A tanács hatásköré
vel szemben Kiss Zoltánnak és dr. 
Tichy Henriknek volt ellenvéleménye, 
a tanács azonban változtatás nélkül 
elfogadta az élőadói indítványt.

Nagyobb vita fejlődött ki a felleb
bezési bizottságra vonatkozó előadói 
javaslatnál. Ezt Kéler Tibor referál
ta. A MUSz a jövőben a fegyelmi 
bizottság hatáskörébe tartozó ügyek
re fellebbezési bizbttságot kíván 
életbeléptéim, amelynek az elnökön, 
az előadón s a hivatalból tag főtitká
ron és ügyészen kívül hat tagja van. 
E tagokat a tanács választja. A hi
vatalos javaslattal egyesítették az 
FTC hasonló tárgyú, részletekben 
különböző indítványát.

A fellebbezési bizottság elfogult- 
sági szakaszainál, majd pedig a hi
vatalból való tagok megállapításánál 
nagyobb vita fejlődött ki, amelyben 
különösen Kisfalvi dr. vitte a vezér
szólamot.

Komjádi Béla azzal kelt a javas
lat védelmére, hogy „e bizottságra 
csak másodsorban és lehetőleg csak 
hét év múlva van szükség” . Ha nem 
válik be az első évben, akkor a szer
zett tapasztalatok alapján lehet mó
dosítani. Kéler közölte, hogy a sza
bályzat megszerkesztésénél az MLSz 
hasonló intézményét vették alapul.

ÚSZÁS
Változatlanul megy át a ivö 
évre az ezévi liszttar, csak 
a vizipálókapilány lesz áj: 

Keserű Ferenc
—  Saját tudósítónktól —

Tegnap este ülésezett a jelölőbizott
ság, amely az összes tisztségekre és 
tagágokra megegyezett. A hivatalos 
listát a tanács határozata értelmében 
csak csütörtökön közük.

Értesülésünk szerint a tisztikarban 
semmi változás nem lesz. Pusztán 
csak az ügyvezetői teendőkben eljáró 
Komjádi helyébe Keserű Ferencet 
jelölték vízipólókapitánynak.

Megállapították az elnöki tanács 
öt tagját is. A már közölt előzetes 
listán itt sem volt változás.

Ingyen Szabálykönyv. A MUSz 
irodája ma délután 6 és 7 óra kö
zött kiadja az ingyen szabályköny
veket az arra jelentkező középisko
láknak. n

Jubiláns érmet veret a MUSz, 
amelyet csak ebben az évben, 25 
éves fennállása emlékére adnak ki 
díjazásként. Az érem terve ellen bi
zonyos kifogásokat emeltek, a MUSz 
tehát a kultuszminisztérium művé
szeti ügyosztályához küldte fel felül
bírálás végett; A  kultuszminiszté
rium megállapította, hogy a terv 
művészi értékű és kivitelre alkalmas, 
bizonyos változtatások után.

Rangsor? Az egyik reggeli lap
ban az olimpiai kiküldetésekkel kap
csolatban rangsor jelent meg, amely 
a kiküldandőket esélyük szerint állí
totta össze s ezt a rangsort a MUSz 
elnökségének véleményeképpen kö
zölte. A  MUSz tanácsülésén tegnap 
Komjádi kijelentette, hogy semmiféle 
rangsort a MUSz nem kíván össze
állítani e ilyen értelemben informá
ciókat sem adott. Donáth megállapí
totta, hogy januárban nem is lehetne 
megtenni, as esélyek felől a kora
nyári legutolsó formák döntőiek.

Eleanor Hóim a 150 yardos hát- 
úszásban az ausztráliai Mealy 1:55.2 
mp-es világrekordját csaknem 2 má
sodperccel, 1:53.4 mp-re javította 
meg.

A 15 éves Clare Dennis Sidneyben, 
január 17-én a 200 rn-es mellúszás
ban a világrekordot 3:08.6 mp-re ja
vította. (Előző világrekord: Lőtte
Mühtes Hildesheim 3:11.2 mp, illetve 
Marjorie Hintán Anglia 3:10,6 mp.)

Végül is ZU szónyi többséggel keresz
tül ment az előadói javaslat.

Az FTC indítványai során kívánta 
még a jelölőbizottság alapszabályba, 
iktatását olyképpen, hogy annak tag
jai a munkastatisztika élén álló tíz 
egylet megbízottai legyenek ( ! ) ,  a 
listát a közgyűlés előtt nyolc nappal 
közzétenni legyen köteles. A felolva
sás után Bárány Kálmán dr. az FTC 
nevében bejelentette, hogy az indít
vány első részét visszavonja, csak a 
közzétételre való rész elfogadását 
kívánja. Végül is az lett belőle, hogy 
a tanács erre az évre elhatározta, 
hogy három nappal a közgyűlés előtt 
kiadja a hivatalos jelölő listát, A jö
vőre nem határoz, hátha a jövő évi 
tanácsnak „más lesz a gusztusa".

Ugyancsak az FTC indítványai 
között szerepelt az is, hogy az intéző- 
bizottságnak a jövőben az ügyész ifl 
hivatalból legyen tagja.

Ez ellen elsőnek Komjádi szólalt 
fel:

—  Nekem az intézőbizottságban 
nem jog kell, hanem igazság. Rövid 
ülések, sok sport. Már pedig, ha ott 
van egy jogász, cűikor se a vízipőló-, 
se az úszókapitány nem jut hamaro
san hozzá a maga munkájához, min
dig ülésre jár.

A javaslatot elvetették.
Komjádi javasolta, hogy a SzUE- 

nak nehéz helyzetére való tekintet
tel —  nem kapott segélyt —  enged
jék el az uszodaépítésre kapott köl
csön első részletét, 4000 pengőt, köte
lezzék azonban a SzUE-t, hogy a 
szegedi egyesületeknek 1000 pengő 
értékűen versenyzői szabadjegyet en
gedélyezzen.

Kisebb jelentőségű ügyek után az 
1931. évi tanács befejezte működését.

A KISOK jéghokklbajnoksá- 
gért ma délután kezdődik 

a küzdelem
Tizenhét csapat I. és II. osztályú  

bajnokságért m érkőzik
—  Saját tudósítónktól —

Tegnap délután volt a KISOK 
jéghokkibajnokságának nevezési ha
tárideje és a mérkőzések sorsolása.

A  bajnokságra rekordnevexés  ̂ ér
kezett, amennyiben tizenhat fővárosi 
iskola 17 csapatot jelentett be a küz
delmekre. Olyan szám ez, amely azt 
mutátja, hogy a jéghokki is a diákok 
sportjává lett s csak azért nincs még 
több iskola a résztvevők között, mert 
a pálya és a felszerelés hiánya még 
mindig elég nagy akadálya annak, 
hogy ez az egészséges sport kellő 
mértékben fejlődhessen.

A Budapest bajnokságáért kiálló 
csapatokat I. és II, osztályba sorolta 
Bély Miklós, a KISOK téli sport
szakosztályvezetője. A nyolc legjobb 
csapat az I. osztályú, a fennmaradó 
kilenc csapat pedig a II. osztályú 
bajnokságért fog küzdeni 4-es, illetve
3-as csoportokban.

A z I. osztály 1. csoportjába,: a VII. 
Madách g., II. Hunfalvy fk., IV. 
Eötvös r., VII. Ág. h. ev. g.,

a 2. csoportjába: az V. Berzsenyi 
rg., VII. Izraelita rg., VIII. Zrínyi 
rg. és a IV. Kegyesrendi g. A) csa
pata került.

A II. osztály 1. csoportjában:  a
VII. Szent István rg., a VIII. Gya
korló g. és a IX. Fáy rg.,

a 2. csoportban: I. Verbőczi rg.,,
IV. Kegyesrendi g. B) és VIII. Ben
cés g.,

a 3. csoportban pedig: az V. Ke- 
resk. Akadémia, VII. Kölcsey rg. és a
VI. Kemény reál csapata fog küz
deni.

A bajnoki mérkőzések ma délután 
a következő sorsolás szerint indul
nak:

BKE-páXyám. délután fél 3-től: IV. 
Eötvös r.— VII, Ág. h. ev. g. Negyed
4-től: V. Berzsenyi rg.—VII. Izraeli
ta. rg

BBTE-pályán délután fél 3-től: H. 
Hunfalvy fk.— VIL Madách g.
Negyed 4-től: IV. Kegyesrendi g. B) 
—VIII. Bencés g.

ÜZENETEK
G. i. Budapest. Javaslata azért

nem célravezető, mert az indítványo
zott akcióval nem lehet külföldi va
lutát előteremteni, márpedig olimpiai 
versenyzőink kijutásához erre van 
szükség.

Jósika Jenő báré. Köszönjük so
rait, melyeket megfelelő módon fel
használunk. A  helyzet már javul!

Ki cseréli! Egyik olvasónk — 
Gránitz Dávid (Újpest, Irányi Dá- 
niel-u. 3.) —  1930. évi Nemzeti
Sport évkönyvét 1928-as évkönyvre 
cserélné el. Néki nagyon fontos volna 
az 1928-as évkönyv, melyet más 
úton nem tud megszerezni. Aki a 
cserére hajlandó yolna, forduljon a 
fenti címen hozzá.

Tapolcai IAC. Egyesületet elvből 
nem ajánlunk. Szíveskedjék a Budai- 
pesti LASz-rhoz fordulni (Budapest, 
V, Alkotmány-u. 3. IV.), ott teljes 
felvilápsítást nyerhet kérdéseim.

REPÜLÉS
Lapunk múlt vasárnapi számában

cikket közöltünk, mely mint egy hoz
zánk érkezett levélből kitűnik, talán 
félreértésre adhatott alkalmat A köz
lemény címe az volt hogy „Kik a 
legnépszerűbb repülők?" Tehát az 
ott szereplő lista, nem az egyes repü
lők kiválóságának, hanem a népszerű
ségének sorrendjét Mapítja meg, Mai 
nyilván két különböző dolog. Rá keH 
világítanunk arra a tényre is, hogy a 
„repülő” szó nem csak pflőtót jektet 
a szakemberek nyelvhasználatban, 
hanem a pilóta és a megfigyelő közös 
elnevezése*
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to tt  g e r e l y  v e t ő in k  á t l a g á n
V árszeg i íúldobta a 61 m étert és a  m ásodik  
helyre  került ~  Harmincé gyest dobták tol az  
5P m étert — A z 1931. év  legjobb eredm ényei

—  Tizennyolcadik közlemény ——

Az európai gerelyvetők tavaly 
megindult javulása az idén is 
folytatódott. Matti Járvinen 
ugyan, az 1930-ban négyszer is 
világrekordot javító fiatal finn. 
dobó ^elmaradt előző évi eredmé
nyeitől, ennek oka azonban nyil
ván az, hogy Szepes Bélához ha 
sonlóan ő sem erőltette a mun
kát az olimpiát megelőző eszten
dőben. A  többiek azonban annál 
jobban belefeküdtek és a finnek
nek sohasem volt annyi 60-on 
felüli dobójuk, mint az idén. Mi 
bizony ezektől az arányoktól 
messze maradtunk, de a javulás 
itt is megindult és ha Szepes egy 
kicsit erélyesebben kezelte vol
na a dolgot, néhány jó emberünk 
visszavonulása és számos kedve
zőtlen körülmény ellenére is az 
átlag szép javulását jelenthet
nénk. így azonban kisebb 
esésről számolhatunk be.

Az átlag váltakozása az elmúlt

Kedd, 1932 január 10.

években:
A z első öt A z első tíz

á t l a g a
1924. 54.48
1925. 57.03 52.36.6
1926. 57.91.8 55.03.2
1927. 58.68.4 55.71
1928. 59.85.4 56.23.4
1929. 59.11 57.10
1930. 60.55 58.15
1931. 6038.6 57.78

Az 1931. év legjobb eredményei:
62.72 Szepes Béla MAC 
61.16 Várszegi József TFSC 
60.77 Takács Miklós Postás
58.68 Boross József TFSC 
58.60 Szekrényessy István MTK 
57.95 Budavári Márton BBTE
54.72 Balázs Béla PÁC
54.69 Mandelik Vilmos UTE 
54.26 Bácsalmási Mihály PEAC . 
54.25 Bácsalmási Péter TFSC 
53.98 Balázs István MAC 
53.92 Riedl László DAC
53.87 Kecskeméti Gábor KTSOK 
53.30 Gyulay László BBTE
52.88 Bodossy Mihály PEAC
52.85 Farkas Pál TFSG
52.80 Papp Pál MAC
52.20 Horváth Szabolcs MVSC 
51.87 Horváth Jenő BEAC
51.85 Tiboldi Béla TFSC
51.70 Mátrai Béla PEAC 
51.00 Csibi László DTE
50.80 Tóth Pál MAFC
50.70 Fülöp Lajos ARAK 
50.69 Kinizsi Pál TFSC 
50.62 Halmai Ferenc TFSC 
50.60 Butzig János CsAK 
50.55 Szántó József BEAC 
50.47 Marvalits Kálmán 
50.40 Görbe Gyula KISOK
1930-ban Szepes Béla 66.40-et 

dobott és sok nehéz versenyt ví
vott, amelyek során néhány ve
reség is érte. Az elmúlt télen 
megnősült és 1931-ben csak 
olyan versenyeken indult, ame
lyeken feltétlenül szükség volt

dig a 61 métert is túldobta. És 
ez nem volt kicsúszott eredmény, 
mert még három versenyen érte 
eh vagy közelítette meg az 59 
métert. _ Stílusán még lehet és 
kell is javítani, az alap azonban, 
a gyors és éles kidobás olyan jó, 
hogy nemcsak Szepes utódját, 
hanem hamarosan riválisát .is 
látjuk benne. Nemzetközi sikere 
az osztrák Umfahrer felett ara
tott kétszeri győzelem.
, .  A  tavalyi második Takács Mik 
lós néhány centiméterrel vissza 
esett. Őt tavasszal operálták és 
mire valóban formába jött volna, 
kellemetlen furunkulusokat ka
pott, amelyek hosszú ideig aka
dályozták a rendes munkában. A 
jövő még előtte áll.

Boross József éve sem volt za 
vartalan. Tavasszal kitünően in
dult, de azután jött egy beteg
ség és csak nehezen tért magá
hoz. Budavárit családi gyásza 
sújtotta le, Szekrényessy pedig 
sehogy sem talált magára és né
hány nagy dobásánál kilépett. 
Őt változatlanul nagy tehetség
nek tartjuk. Szépen javult a 
pécsi és a MAC-Balázs, a két 
Bácsalmási, az ifjúságiak közül 
pedig Kecskeméti, Gyulay és fő
ként a még jövőre is ifjúsági 
Papp Pál, akiből Szepes-kaliberű 
dobó lehet.

A  tavalyi szép listából sokan

Texas
— Csodálom, hogy nem Jutha

tunk ki az olimpiára. Pedig van a 
magyar sportnak k in cse . . .

—  Milyen kincse?
•—  Anekdotakincse!

hideg — nincs 
verseny Amerikában

—  Távirati jelentésünk —

N«wyork, jan. 18, 
Az egész Amerikában beállott 

enyhe időjárás folytán az Észak
amerikai Egyesült Államok olina* 
piai bizottsága a tervezett olim
piai próbaversenyeket bobban és 
gyorskoresolyázásban nem tart* 
háttá meg. Az olimpiai bizottság 
úgy határozott, hogy 13 gyors- 
korcsolyázót nevez a világbaj
noki versenyekre és pár nap 
múlva a bobválogatottat szintén 
próbaverseny nélkül jelöli ki 
Laké Piacidban a 220.000 dollár 
költséggel épített jégarénát 10 
nemzet képviselőinek jelenlété
ben a napokban avatták fel.

S z é p  d o l o g  a z  a  s í - s p o r f . .

halló, te vagy az,—  Halló,
M ary1

—  (Álmos hang:) Igém, de ott
ki?

—  Te m ég ennyire alszol? Itt  
Clééhr (még több é-vel és rács 
csalva).

—  (Még mindig álmosan:) M it 
akarsz ilyen hajnalban, még csak 
fél 10?

(Hadarva:) Te, ezt él kell 
mondanom sürgősen. Én is még 
ágyban vagyok, de ezért megsza
kítottam az alvást. Tegnap fenn  
voltunk a Mátrában, Hatan autó
val, síztünk, remek volt. Te, hogy 
az a Gyuri milyen cuki gyerek.

—- Jó volt a hó?
—• (Ahogy az iskolában a föld

rajzban megtanulta:) Gyönyörű 
volt. Hófehéren vakítva csillogott. 
Fenséges hófehér lepel (stb., 
stb.)

Jó, jó, de mi az, amit el 
akarsz mondani?

—  Ja, igen. Hát tudod, délre 
felértünk Mátraházára, ott meg
ebédeltünk és este h 
tünk vissza, örült muri volt. Ren
geteget táncoltunk, azért vagyok 
most úgy. összetörve.

—  (Természetes hangon:) Síz
tetek is?

—  Nem  sokat. Tudod, drágám,

Budai hegyek: Tegnap délutáni 6 órától havazik. Sízésre al
kalmas 10 centiméteres hó van.

Galyatető: 30 cm porhó.
Kékes: 25 cm,

Bükk-„Bánkut” : 30 cm.
Dobogókő: 15 cm.

Ausztriában:
Semmering: 10 cm. Rax, Schneeberg: 75 cm. Zell am See

(Schmittenhöhe): 10— 50 cm. Innsbruck: 130 cm. Kanzelhöhe: 
50— 60 cm. Arlberg: 30— 70 cm. Hahnenkamm: 80 cm. Arthur- 
haus: 130 cm. Kühtai: 150 cm. Obergurgl: 120 cm. Feuerkogel: 
115 cm.

Svájcban;
Adelboden: 15— 80 cm. Árosa: 80— 130 cm. Davos: 70- 

cm. Gstaad: 20— 90 cm. Klosters: 60— 130 cm. Mürren: 40 
Pontresina: 30— 100 cm. St. Moritz: 40— 70 cm. Zermatt: 20- 
cm.

-120
cm.
-50

Szombaton és vasárnap 
TroppaubanJátszik 

a BKE Jéghokkicsapafa
—  Saját tudósítónktól —

Tegnap délelőtt a Troppauer EV  
táviratilag két mérkőzésre hívta 
meg a BKE jéghokkicsapatát s 
egyben jelezte, hogy este telefo 
non hívja fel a BKE-t a részletek 
megbeszélésére.

Este negyed 8 óra tájban tény
leg jelentkeztek is a troppauiak s 
hamarosan megállapodtak a két 
mérkőzés dolgában: a BKE pénte
ken reggel vonatra ül, estére meg
érkezik Troppauba, ahol szombat- 

nLUMj.ru., vll „i-ey-, vasárnap nagyszabású gyorskor- 
este hétkor indul-1 csolyázóverseny is lesz. A BKE 

”  'szombaton délután és vasárnap 
délben játszik a Troppauer EV  
ellen, melyet eddig csak egyetlen
egyszer sikerült megvernie. (Ak
kor is a BKE „fiatal” csapata 
játszott.)

A  korcsolyázóegyletben tegnap

szereplésére. A  bajnokságon, a 
legfontosabb válogatott viadalo
kon, berlini egyesületének pont
versenyén kívül mindössze egy 
müncheni nemzetközi versenyen 
vett részt. Egészen minimális 
előkészületek után, messze a leg
jobb versenykondiciójától is le 
győzte a német rekorder Wei- 
mannt, az olasz Dominuttit és 
Spezzalit, a lengyel rekorder 
Mykrutot stb. és egész éven át 
veretlen maradt. Közben stílus 
tanulmányokat folytatott és az ő 
mindenképpen kompetens ítélete 
szerint sikerült teljesen elsajá
títani Járvinen stílusát. Ez és 
küzdőképességének a fenti győ
zelmekkel is igazolt csorbítatlan 
volta jogossá teszi azt a re
ményt, hogy Los Angelesben rá
dupláz amsterdami sikerére, 
amikor a második helyet sikerült 
kiverekednie.

Szepes az elmúlt évben keveset 
indult. Eredményei: 62.00, 61.30, 
59.47, 61.44, 62.72, 61,40, 59.18. 
—  Átlaga 61.08 m (tavaly 62.90).

A második helyre a tavaly 
még Ifjúsági Várszegi (Wen- 
nesz) került, olyan imponáló fej
lődéssel, ami a jövő nagy ígére
tévé >avatja. Tavaly 54.15 volt a 
tegjobb eredménye, az idén pe-

eltfintek. így elsősorban a test
nevelő tanárnak Szombathelyre 
került Szakmáryt reklamáljuk. 
Valahogy veszedelmesnek látjuk 
a jó versenyzőknek a Testneve
lési Főiskolára tódulását, ha a 
főiskola elvégzése után minden 
aktív szerepléstől visszavonul 
nak. Itt tenni kellene valamit, 
mert az atlétikának nem érdeke, 
hogy legjobb versenyzői 22— 23 
éves korukban visszavonuljanak. 

Szakmaryn kívül is hiányoznak,
. Íg y  Pullmann, Fazekas, Soós, 

Kiss,  ̂ Erdős stb., de mégis 31-en 
dobták túl az 50 métert, míg ta
valy csak 28-an. Az átlag azon
ban romlott, mert a tavalyi 
60.55-teI szemben az első öt most 
60.38.6-ot, az első tíz pedig 58.15 
helyett 57.78-at ért el.

Az eddigi legjobb magyar 
eredmények:
66.70 Szepes Béla MAC 1929.
61.31 Takács Miklós Postás 1930 
61.20 Csejthey Lajos dr. BEAC 1921. 
61.16 Várszegi József TFSC 1931 
60.75 Ghillány Antal MAC 1928.
60.30 Budavári Márton BBTE 1930.
60.08 Gyurkó László FTC 1927.
59.71 Kóczán Mór FTC 1914.
59.37 T. Szabó Emánuel MAC 1928. 
58.82 Bácsi Péter HTVE 1925.
58.68 Boross Dezső TFSC 1931.
58.60 Szekrényessy István MTK 1931
56.09 Szakmáry József TFSC 1930.
55.61 Horváth Jenő BEAC 1930.
55.57 Pullmann Ödön SzMÁV 1930.
55.10 Somfai Elemér MAC 1929.
55.05 Mandelik Vilmos UTE 1930.

mire felértünk, már ebédidő volt.I . "
E g y félórácskát táncoltunk. Gyurii 18 f u t t á k  azt a

kát ki kellett próbálni és kérlek 
úgy belejöttünk, hogy ebédután 
folytattuk. Csak mikor alkonyo
don, jutott eszünkbe, hogy leg
alább egy kicsit meg is kell hen- 
tergözni a hóban.

(Gúnyosan:) Persze, ti még 
csak hentergőztök.

Ugyan kérlek, nem olyan ve
szélyes. Legalább látszik, hogy az 
ember sízett. Pedig sajnáltam az 
új síruhámat, egy kicsit meggyű- 
rődött.

Már megint új síruhád van? 
Már megint . . . E z a máso

dik az idén. Űj sítalpakat is vet
tem, tudod, a másik kicsit világos 
volt ehhez a ruhához. (Mind job
ban belejön, végül csaknem extá
zisbán:) Gyönyörű, sárga alapon 
barna, kék csíkok. Hozzá

Marx Bethlen I. gr..

Barna dr. —  Jeney, Weiner, 
Blazejovsky, csere: Margó, 

Révay gr., Lator dr.
Ez az összeállítás még módo

sulhat. Ha ugyanis Miklós II. is 
elmegy a csapattal, akkor Révay 
gróf kimarad az együttesből. Le
het, hogy a védelmet is meg kell 
változtatni, mert Bethlen  I. gróf 
jelenleg beteg és láza van. Ha nem 
utazhatna, akkor Lator dr. • és 
Weiner felváltva fog hátvédet 
játszani, a csatársorba pedig még 
egy újabb játétopg kerül. Ennek 
kiléte még bizonytalan.

A BKE csapata pénteken reg
gel 7 óra 15 perckor ugyanazzal a 
vonattal utazik el, amelyikkel a 
műkorcsolyázók indultak útnak 
Breslau, illetőleg London felé. 
(A z  egész túra megvalósulásának 
egy feltétele van: az, hogy pénte
ken még nulla alatt legyen Trop
pauban a hőmérő. Reméljük, hogy 
így lesz.)

A  ro v íd e h b  iá v o k o n  ja v u ln a k  
a  n ő i g y o r s k o r c s o ly á z ó  

v ilá g r e k o r d o k
—■ Saját tudósítónktól —

1931 nyarán határozta el a Nem
zetközi Korcsolyázó Szövetség (az 
IE V ), hogy hitelesíti a női gyors- 
korcsolyázó rekordokat is. A  hatá
rozathozatal lengyei javaslatra tör
tént, így hát természetes volt, hogy 

. . az IE V  felhívására egyedül a len-
n-cn, egybe! gyei szövetség küldte be női rekord-

sálsapka. De fiam, azt látni kell.! Listáját, lévén a lengyel az egyetlen 
Keskeny csíkokból áll az egész és I szövetség Európában, mely női re- 
kérlek, nem kötve van, hanem kordokat már addig is nyilvántar- 
varrva, —  egyszerűen szenzi. tott. Az IEV öt távon hitelesít női 

(Irigységtől elcsukló han- rekordot s az öt táv első világre- 
gon:) Kérlek, én ezt az összeáüí-1 kordja kivétel "nélkül a lengyel 
tást már tavaly láttam St. M oritz-1 Sof ja  Nehringowa

fcélkül
nevéhez fűző

fűződik (részben) még

• Beállították 
a 220 yardos világrekordot

— ' Távirati jelentésünk __

Sidney, jan. 18. 
Az ausztráliai atlétikai baj

nokságok során- Cári tón a 220 
yardos távot 20.6 mp-es idő alatt 
futotta és eredményével beállí
totta az amerikai Loke által 
1926-ban felállított világrekor
dot.

bán. A z  idén már senki sémi dött 
hordja. ma is.

M it? H ogy ez tavalyi divat.J A z  Öt rekord:
M ost már iátom, hát most 1 500 m : 62 mp, 1931 Varsó
aztán végleg bebizonyítottad, hogy! 1000 m : 2 :16 .1  mp, 1929 Varsó
milyen álnoíc vagy, mindig gondol- 1 1500 m : 3 :28  mp, 1929 Varsó 
tam, de most aztán belelt a mér-1 3000 m : 6:52.8  mp, 1931 Varsó
ték. Már hogy ez tavalyi divat. I 5000 m : 11:80.5  mp, 1931 Varsó
(Magánkívül:) Látni sem akar-1 A"  TWV 
lak többé. íg y  csalódni. (Nem 
teszi le a kagylót.)

Na jó, jó , fiam, azért ne .  . -------
izgasd magad annyira. Gondolom,! nem foglalkoztak. Németország, 
még nem  mondtál el mindent. I de még inkább Ausztria azonnal 

■ (Nyugodt hangon:) Hát per- neki látott és a jé g  feketetrikós 
Isze, hogy nem. Várj csak, aztán... gyorskorcsolyázói közé rövidesen 

Nézd. fiam, én is síztem- teg-i beálltak a lányok is. 
nap a Kékesen és ugyanolyan I Becsben^ a múlt év végén tartót- 
fámát vagyok, mint te. M ost alizd-j ták az első olyan gyorskorcsolyázó 
.-.,„7, /, rííihm. -mnis t versenyt, melyen női számok is vol

tak. A z első bécsi női gyorsverseny

A z  IE V  világrekordhitelesítése 
természetesen élénk visszhangra ta
lált azokban az országokban, ahöl 
azelőtt női gyorskorcsolyázással

, mint te. M ost aiua- 1 *«•* « « «  sjorattarcsoiyaz*
junk mind a ketten. Délben majái versenyt, melyen női számok is vol 
a zserbóban találkozunk, akkor! tak. Az első bécsi női gyorsversen: 
nyugodtan megtárgyalhatunk m in-! mindjárt vlagrekordot is hozott. 
j w  | Liselotte Landbeck, a

Használt lutócipőket veszek-.
VIL Thököly-út 17. st. —  Bútorüzlet |

dent.
—  Nagyszerű, szívem, akkor jó- 

cakát. Hál nem gyönyörű dolog a 
sízés? ,

(Meggyőződéssel:) Isteni. J6- 
cákát.

H. A.

--------------  ---------------, a nagytehet-
ségi bécsi hölgyműkorcsolyázó volt 
az első, akinek osztályrészül jutott, 
hogy „világrekordot döntsön1’- A z  
új világrekord:

500 m : 60.2 mp, 1931 feécs.
A  legközelebbi világrekorddöntés

a davosi Európa-bajnoksággal kap
csolatos női versenyen  történt. Itt 
összecsapott a régi és oM ú j világ
rekord tulajdonosa s kettőjük küz
delméből kiderült, hogy Landbeck a 
gyorsabb, Nehringowa az állóképe
sebb. Davosban három ú j  világre
kord született. Az első kettő Land- 
becké.

500 m : 58.7 mp, 1932 Davos 
1000 m : 2:08 .8  mp, 1932 Davos 
Az 150Ö méteres Nehringowáé: 
1500 m :-8 :10 .1  mp, 1932 Davos. 
Ez a három legújabb női gyors- 

korcsolyázó világrekord. A két 
hosszútávé egyelőre változatlan.

Kíváncsian várjuk a magyar höl
gyek próbálkozásait. Az eddig tré
ningbe állt hölgyek közül Wittmann 
Teri látszott leggyorsabbnak. Most 
azonban Levitzky Piri is beszáll” 
a gyorsak közé s aligha csalódunk, 
ha az első magyar hői gyorskorcso
lyázó rekordot tőle várjuk. A  mi 
hölgyeink teljesítményét egyelőre 
nem szabad majd a világrekordok
hoz viszonyítani, . de néhányéves 
gyakorlás után bizonyára mi is 
beleszólnak a világrekordlista ala
kulásába. Mindenesetre a nőknél ez 
ma még könnyebben mehet, mint a 
férfiaknál.

Megveri-e Vinson Sonját? Ez a
kérdés izgatja az amerikai műkorcso
lyázó köröket. Maribei Vinson, a Ki
tűnő amerikai hölgyműkorcsolyázó 
két éve a londoni világbajnokságon 
már igen nagy#síkort aratót", mert 
váratlanul a második helyre került. 
Azóta igen nagyot fejlődött, úgy 
hogy Amerikában, igen sokan bíznak 
benne.




