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A magyar 
olympíai játékok. 

Kulturnemzetek sportbéli tett-
erejének leghatalmasabb megnyi-
latkozásával az olympiai küzdel-
mek során találkozunk. Ennék 
harcában koncentrálódik minden 
erő, amely a diadalmas sikert elő-
segíti, amely egyúttal a legna-
gyobb elismerés kivivására is pro-
tegál, a négy évenkint megismét-
lődő olympiai játékok rendezése. 
Ezért harcolnak odaadó igyeke-
zettel a kul tumemzetek és amint a 
korábbi példák muta t j ák , az 
olympiai játékok rendezésének 
megszerzése nemcsak sportbéli 
készség kétségtelen bizonyításá-
val járt, de elengedhetetlen fölté-
tel volt a kész Stadion is. Különö-
sen a lefolyt olympiai játékoknál 
tapasztal juk ezt. Anglia, amely a 
leggazdagabb sportpályákban, már 
korán kolosszális amfi teát rummal 
fogadta az olympikusokat , Svédor-
szág intim Stadionja is hosszú 
idővel megelőzte az olympiai já-
tékokat, most pedig a németek 
példája ejt bámulatba mindenkit, 
akik 3 évvel a következő olym-
piász előtt monumentális alkotá-
sukkal már el is készültek. 

Tudják, érzik a magyar sport-
társadalom vezető tényezői is, 
hogy készülő Stadion nélkül á 
Nemzetközi Olympiai Bizot tság-
ban nem találna meghallgatásra a 
magyar földön rendezendő oiim-
piászra vonatkozó kérés, épp ezért 
a Magyar Olympiai Bizottság el-
nöksége mihamar tul ,akar lenni 
ezen a kérdésen. 

A cél kivívásának érdekében 
nem régen komoly lépések tör-
téntek. Muzs>a Gyula-és Andrássy 
Géza gróf, a MOB elnökei, mint 
azt már megírtuk, a budapesti 
Stadion helyének kijelölése miatt 
királyi audiencián voltak és a ki-
szivárgott hírek szerint, kihallga-
tásuk biztató eredménnyel Ke-
csegtet. A MOB elnöksége a leg-
alkalmasabb területnek a Vérme-
zőt találja, amely tudvalévően ka-
tonai tulajdon. A Vérmezőt, a 
mely megfelelő, a közlekedési esz-
közök által jól és könnyen meg-
közelíthető, kérték a MOB elnökei. 
A hadvezetőség nem valami nagy 
örömmel hallotta meg a MOB el-
nökségének kérését , akadályokat 
is támaszt , amelyek azonban át-
hidalhatók lesznek Bárczy István 
polgármester jóakaratú támoga-
tásával. Budapest sportszerető, 
polgármestere a Rákosmezőt ad-

ja cserébe a Vérmezőért. A Rá-
kosmezőnek ellenértékképpen való 
adása annyira fontos szerepet ját-
szik, hogy a kérdés kedvező elin-
tézése bizonyosra vehető. 

Ezzel egyelőre . csak a. Stadion 
építése kedvező stádiumba jut és 
azután már csak ,a MOB elnöksé-
gének ügyszeretetén és éberségén 
múlik az olympiai játékok követ-
kező lustr-u mának. biztosítása. 

SzAK—ATE. Ma délután fél öt 
órai kezdettel tar t ják meg a pén-
tekről elmaradt meccset . Nagy ér-
deklődés kiséri a két csapat erő-
mérkőzését. Az ATE az aradi, a 
SzAK pedig a szegedvidéki alosz-
tály bajnokságának második he-
lyezettje, tehát a mai mérkőzésen 
dől el az osztályok elsőbbsége. 
Aradi vendégeink kiváló csapat fö-
lött rendelkeznek. Az aradi AC-eai 
teljesen egyenrangú, a bajnok Te-
mesvári AC pedig csak nagy ne-
hezen tudott tőlük _ eldöntetlen 
eredményt kicsikarni. Általában az 
ATE csapatát jósolják az ősszel 
meginduló bajnokság aradvidéki 
győztesének. A SzAK most van 
formájának tetőpontján. Amennyi-
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