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Ezüstérmet k p a k
Prágáim diadalt aratett 

válogatottjaink
Saját tudósítónktól —

Az MLSz elnöksége tegnap 
esti ülésén elhatározta, hogy a 
Prágában március 20-án nagy 
jelentőségű győzelmet aratott vá
logatott tizenegyet ezüstéremmel 
jutalmazza.

K öve* a  c eu tec , 
1 a lu d t

6áí&sszeUöiS?
JflegtepeUseU i/ácUcdók

v a s á r n a p

fo$Q6CÁtíítá$á&CU*
—  Saját tudósítónktól —

Újpest tegnapi műsorán liabdás- 
edzés szerepelt, melyen azonban 
nem vett részt a teljes gárda. Du
dás és Avar le sem vetkőzött (fá
radtság miatt), Borsányi masz- 
százst kapott, Kővágó pedig bo
kába ikapott rúgás miatt csak futó
cipőben mozgott keveset. Játszott a 
felgyógyult Köves is. A  többiek 
kétkapus játékra álltak fel az edző
társ UTE-vel szemben.

Ufotot-tfísí 3:0 (1: 0)
Bányai az első félidőre a követ

kező csapatot jelöli k i :
Aknai —  Ligeti, Fogoly III. — 

Sas, Volentik, Szalay —  Török, Sá
ros, Jakube, Vörös, P. Szabó.

Sokat támadnak a profik, de gól- 
képtelen a csatársor, amiben nem 
kis része van a kiválóan játszó 
Futónak, az UTE jobbhátvédjének 
is. Egy gól azért esik —  Jakube 
lövi, .—  1:0.

A „fwtcáus" tsoiácsto föi*
ezt mondják a szünetben a ben- 
íentesek. Tényleg változik az Ú j
pest összeállítása, mely most így 
fest:

Huba —  Ligeti, Fogoly III. —  
Szalay, próbajátékos, Víg —  
Sas, Sáros, Köves, Jakube, 

P. Szabó.
Jóval érdekesebb a játék, mint az 

első félidőben volt. Az amatőrök is 
szóhoz jutnak párszor, de gólt 
mégis csak a kitűnő profi csatár
sor lő. Egyet Sas beadásából Köves 
fejel ragyogóan (2 :0 ) , majd Ja
kube ofszájdgól után érvényeset is 
lő (3 :0 ).

Észre kellett venni a próba
játékos középfedezetet,

aki —  tud. Ennek egyik legbizto
sabb jele, hogy a nevét titkolják. 
E gye lőre ... (Valaki a benfente- 
sek közül azt mondta, hogy Káldi- 
nalc hívják. íg y  görbüljön 
m e g ? .. . )

A uasácuafU csúftól
Az edzőmérkőzés második fél

ideje . érdekes csapatösszeállítási 
kombinációkra adott alkalmat. 
Elsősorban a csatársorra vonatko-

Béreljen teniszpályát
olcsón a Városliget környékén, 20 

vörössalakű pálya, meleg
hideg zuhanyok 
Egyes aanmélyak beosz
tása egész idényre 20 P-161
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zik ez. Újpesten már régen han
goztatták, hogy

Jakube túlságosan közel van 
Avarhoz a centerben.

Vasárnap a Budai „11”  ellen alka
lom kínálkozik kísérletezésre s 
minden valószínűség szerint meg is 
teszik ezt. így  helyet kapna Köves 
a csapatban Vörös helyett. A half- 
sor marad, a védelemben csak a 
kapus személye kérdéses. Aknai és 
Huba egyformán jó. —  Mindent 
egybevetve tehát így képzeljük el 
Újpest vasárnapi csapatát: Aknai 
vagy Huba —  Kővágó, Dudás ■ 
Borsányi, Sáros, Szalay —  Sas, 
Avar, Köves, Jakube, P. Szabó.

A „hivatalos” csapatot ma jelö
lik ki.

Hem lehet elhalasztani 
a hatottat elleni májas 8-iki 

mérkőzésünket

Végleges:
mégis április 24-én lesz 
a magyar—osztrák 
válogatott mérkőzés

— bajái tudósítónktól —

Legutóbb hírt adtunk arról, 
hogy az MLSz Béesbe küldi Ke
nyeres Árpád főtitkárt: igyekez
zen az osztrákokkal megállapodni, 
hogy az április 2U-i válogatott 
mérkőzésünket május végére ha
laszthassuk.

Kenyeres Árpád küldetése — 
mint azt várni lehetett —  nem járt 
sikerrel. A  főtitkár egyébként a

következőket mondotta munkatár
sunknak a bécsi tárgyalásról:

—  Bécsben közvetlenül :Meisllel 
tárgyaltam. Kérésünket nem telje
síthették, miután az osztrákok 
április 2h-re a délnémetek ellen is 
lekötöttek egy mérkőzést, ezenkí
vül több osztrák egyesület nemzet
közi meccset is szerzett erre a 
napra, de nem, lehetett későbbre 
halasztani a válogatott mérkőzést

azért sem, mert az osztrák szövet
ség már nem tud más terminust 
kapni az egyesületeitől a tavaszi, 
idényben.

Kenyeresnek ilyen irányú beje
lentését egyébként a tegnapesti 
ülésén az MLSz elnöksége tudomá
sul vette s így most már végleges, 
hogy április 24-én kerül sorra 
bécsi válogatott mérkőzésünk.

Nyílnak — nem nyílnak
a teniszpályák

—  Saját tudósítónktól

A  Ferencváros s a Hungária 
m egy Firenzébe

— Saját tudósítónktól —
Megírtuk, hogy a PLASz el

nöksége el akarja halasztani a 
kadettok ellen május 8-ra Firen
zébe tervbevett meccsünket. Teg
nap megérkezett a válasz az ola
szoktól s ebben az áll, hogy a 
mérkőzés elhalasztásába bele
egyeznek, de csak abban az eset
ben, ha a nagy meccset is el lehet 
halasztani.

Erről persze szó sem lehet. 
A PLASz tegnap esti ülésén újra 
megállapították, hogy nagyon ne
héz csapatot küldeni Firenzébe, 
miután az egyesületek mind mér
kőzést kötöttek le és jelentettek 
be május 8-ra. A Csikókat tehát 
nem lehet elküldeni. Végered
ményben az elnöksége úgy dön
tött, hogy nem bántja a május 
8-ra lekötött meccseket, ellenben 
megkéri a Ferencvárost és a 
Hungáriát, hogy azokat a játé
kosokat, akikre a budapesti ma
gyar— olasz mérkőzésen nincs 
szükség, küldjék el Firenzébe. A 
két nagy egyesületnek ugyanis 
május 8-ra nincs műsora. Á  fen
tiekhez még ' hozzátartozik az, 
hogy az akkor majd holland tú
rán levő Újpest megígérte, hogy 
amennyire csak lehet, igyekezik 
játékost adni a Firenzébe utazó 
csapatba.

Május 8-án tehát Firenzében 
mégis játszünk az olaszok ellen.

Az MTK vasárnap a Postás ellen a 
következő összeállításban áll ki: Toldi 
— Kállai, Gábor'— Kovács, Iványi, 
Sémáéi — Bacsay, Konrád, Szabó, 
Kecskeméti, Sas.

A MAC alsómargitszigeti pá
lyáin vasárnap indul meg a já
ték.

A  BBTE pályák talajmunkála- 
taihoz még nem fogtak hozzá. 
Itt legfeljebb egy hét múlva le
het majd csak játszani.

A  BLKE Horthy Miklós-úti pá
lyái közül néhány már elkészült. 
A  BLKE versenyjátékosok szerda 
óta játszhatnak.

Az UTE újpesti pályái közül 
is kész már az első tréningpálya.

Az MTK mind a 9 pályáját va
sárnap, április 3-án adja át játé-
Irryqínn A k

A MAFC-on két pályán 27-ike 
óta játszanak.

A  BEAC-páiyákon a jövő hét 
elején indul meg a tréning.

Somogyi lesz a Sabaria
centere Kispesten
— Saját tudósítónktól —

A  Sabaria csapata csütörtökön a 
helyi Turul csapatával játszott 
edzőmérkőzést. A Turult egyébként 
megerősítették Vargával, Bokorral 
■és Seperrel. A  mérkőzés 5:1 (3 :0 ) 
arányban a Sabaria javára végző
dött és a profik góljait Kovács II. 
(3 ) és Borbély (2) lőtte. A  Turul 
egyetlen gólját Seper érte el. Á 
Sabariában Somogyi játszott cen
tert, mégpedig figyelemreméltóan 
Lelovich szerint Somogyi játéka 
olyan lendületet adott a Sabaria 
támadósorának, hogy vele igen ko
moly játékerőt fog  képviselni a 
szombathelyi együttes.

Kispest ellen a következő lesz a 
Sabaria csapata:

Vermes —  Kovács I., Janzsó — 
Sárközy, Vámos, Szaniszló —  Boda, 
Kovács II., Somogyi, Borbély, 
Belkó.

A  csapat Lelovich Jenő főtitkár- 
edző vezetése mellett szombaton 
1.20-kor indul Szombathelyről. A 
Kispest elleni mérkőzés után nem 
is utazik haza, hanem Budapesten 
marad a csütörtöki Ferencváros 
elleni bajnoki mérkőzésre.

Burger védi az amatőr Vasasok ka
puját a gyengélkedő Schramkó he
lyett vasárnap. A csapat többi része 
változatlan: Burger — Suszter,
Schwartz — Csesznék, Hermann, Gö
rög — Mészáros, Dóczy, Petrei, 
Benda, Klacsán.

Véglegesek  
a csapatok

A  tize n h a rm a d ik  
cse h szlo vá k — m a g y a r  
válogatott ökölvívó  
m é rk ő zé s re  k e rü l s o r  
va sá rn a p

p— Saját tudósítónktól —>

A MÖSz olimpiai előkészítő mű
sora keretében most már három 
nagy nemzetek közötti mérkőzés 
van műsorra tűzve. Ez a csehszlo
vák, osztrák és olasz mérkőzés. A 
sort vasárnap a csehszlovákok 
nyitják meg, akikkel már évek 
hosszú sora óta áll már sportbeli 
összeköttetésben a szövetség. Ez a 
vasárnapi mérkőzés a tizenharma
dik lesz.

A  két szövetség mindegyike már 
kijelölte csapatát. A  csehszlovákok 
a bajnokság eredményét vették fi
gyelembe és így a jelen pillanat
ban legjobb versenyzőikkel állnak 
a kötelek közé Budapesten. Talán 
egyetlen pont van, ahol nem a leg
jobb versenyzőjüket hozták —  ez 
a kisnehézsúly, ahol a tartalék 
Turbis veszi fel a küzdelmet. Ezt 
a megoldást a legjobb csehszlovák 
nehézsúlyú Ambros betegsége 
miatt voltak kénytelenek választa
ni szomszédaink.

A magyar csapat összeállítása 
is végleges már. A  szakbizottság 
szerdai ülésén ugyan előbb nem 
keltett teljes megnyugvást a csa
pat összeállítása, de az ellenérvek 
hatása alatt utóbb tudomásul vet
ték azt. Ezek szerint Énekes ez 
alkalommal pihen. Énekest ugyan
is az olimpián a légsúlyban sze
retnék indítani, ha a nagy próbá 
kát majd annak idején kiállotta. 
A  súlya azonbán lényegesen több 
most és erőszakos fogyasztással 
nem'akarták már most lehozni a 
légsúlyba. Ezzel a megoldással ad
nak helyet a másik nagytehetségű 
versenyzőnek, Lovasnak is a ban- 
tamsúlyban, aki m ost-igazi helyén 
adhat számot tudásáról. Kimaradt 
a csapatból a többszörös váloga
tott Szigeti is, aki m ár jóval a 
válogatott csapat összeállítása 
előtt kérte a csapatból való ki
hagyását. Testi és fő leg  lelki kon

diciója nem olyan, hogy ezzel a 
mérkőzést vállalhatta volna. Ez 
volt Szigeti indokolása, amit a szö
vetség el is fogadott.

Vasárnap a két csapat össze
állítása tehát a következő:

légsúly: Kubinyi— Bezdek,
bantamsúly: Lovas— Pro-
chazka, pehelysúly: Szabó— 

Chundela, könnyűsúly: 
Fritsch— Klumpler, welter-
súly; Kerekes— Stöckl, közép
súly: Csiszár— Millner, kis
nehézsúly: Kéri— Turbis és 
nehézsúly: Körösi— Ostruz-

nak.
A két csapat eddigi összecsapá

sából a csehszlovákok még egyet
len egyszer sem tudtak győztesen 
kikerülni. Tizenkét mérkőzés kö
zül tízet a magyarok nyertek és 
kettő döntetlenül ért véget. Ez a 
két döntetlen volt a csehszlovákok 
legnagyobb sikere. A  pontarány 
132:52 a mi javunkra.

A vendégcsapat szombaton este 
7 óra 55 perckor érkezik meg a 
nyugati pályaudvaron. A  mérkő
zés pontozására két bécsi bírót —  
Scholtzot és Konrádot —  kérte fel 
a szövetség. A  mérkőzést vasárnap 
este 7 órakor rendezik meg a vá
rosligeti Beketow-cirkuszban.

* A csehszlovák—magyar válogatott 
mérkőzés elővételi jegyei az alanti 
helyeken kaphatók: Breuer-tőzsde
(Teréz-körút 54.), Blockner (Vilmos 
esászár-út 33., Ándrássy-út 2., Erzsé- 
bet-körút 12.), Orth (Andrássy-út 33.). 
Az elővételi jegyek mérsékelt árúak.
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Á  magyar futball 
szerencsétlen szervezete 
megakadályozza a tehetséges 
kezdők és fiatalok gyors-

M ire a kisegylefti játékos felmer- 
gckllk csapatával az első osztály
ba, —  m ár ki Is öregedett —  A  
sok csapatot foglalkoztató tömeg* 
egyes öletek rendszere a Jbelyes 
A  szövetségnek addig Is igye
keznie kell a tehetségek érvé
nyesülését elősegíteni

Tanulságok az alsóosztályá válo
gatottak körmérkőzésén

Saját tudósítónktól —

Aas alsóbb osztályok 
bujjdosása

Az amatőrök második, harma
dik, negyedik és ötödik osztályá
nak körmérkőzése, amit húsvét 
két napján rendezett meg a 
BLASz, riagyon igyekezett elke
rülni a nyilvánosságot. Vagy talán 
helyesebb azt mondani, hogy azt 
a nyilvánosságot kereste a We- 
kerletelepen, meg a Tatai-úton, 
amelyet minden nehézség nélkül 
elérhet! ?

Nem valami épületes dolog, nem 
valami buzdítóan ható körülmény 
a rendezőségre, játékosra, hogy 
ilyen ünnepélyesnek szánt alka
lommal is meg kell maradnia a 
kültelkiség korlátái között. Em
lékszünk időkre, amikor a második 
osztály csapata Belgiumot is meg
járta s komaíjSt Sikert tudott sze
rezni.

Talán akkor más volt a másod- 
osztály erej e ? Nézzük, "hogyan is 
állt fel az a csapat 1924 február
jában: Fehér Balasits, Széná
ra —  Bukóval, Tóth, Rokken —  
Pluhár, Kertész, Konyor-Kormos, 
Spitz-Vörös;7Be'rkes. A nevek ko
moly érőt, súlyt jelentettek akkor 
a futballban. De nem jelentenének 
a mostání nevek is komoly erőt, 
ha tulajdonosaik könnyebben és 
gyakrabban szem elé kerülnének?

Ezt kutattuk a két nap körmér
kőzésén.

A tehetségek igazi 
tárkása

Mind a két nap azt bizonyí

totta, hogy az ötödik osztály csa
pata a legstílusosabb, A többiek 
hamarosan okát adták ennek 
abban, hogy csak az ötödik osz
tály tudott felállani legjobb játé
kosaival. A  többieknél mindkét 
napon sok volt a tartalék.

Lehet, hogy ez volt a főok. 
Ezentúl azonban abban is meg 
lehetett találni a dolgok nyitját, 
hogy az ötödik osztályban játszot
tak a legfiatalabbnak látszó já
tékosok s aligha csalódunk, ha 
állítjuk, hogy ennek az osztály
nak a korátlaga volt a legkisebb, 
S ezek a fiatal játékosok valóban 
játékosok voltak. A legtehetsége
sebbek: Andrasik II., Waltér,
Szebenyi, Keszler, Jerzsabek, Ma- 
szár. Olyan ;csapatgerine, amely 
komolyan számít. A harmadosz
tály csak magynehezen tudta 
egyetlen góllal megverni ezt a 
csapatot, a negyedik osztály pedig 
elvérzett vele szemben.: A  felso
rolt, fiatalok fényes technikával 
játszottak. Szebenyi és Keszler 
istenáldotta . halftehetség.

Az egész fiatal gárdának jel
lemzője azonban, hogy túlságosan, 
technikával játszik. Kiütközik be
lőle , a. magyar futball komoly be
tegsége: minden a labda, semmit 
sem számít az iram és a test. Csak 
játék a játék lényege,' de szinte 
kivész belőle a küzdelem. Szebe
nyi és Keszler olyan okosan tud 
játszani —  mindkettő jóval alatta 
lehet a húsznak ,—, mint a leg- 
bölcsebb Bíró  Gyuszi, De ha kon
díciójuk nem fejlődik hatványo
zottan, sohasem válhatnak igazi 
futballistává.

A  fiatalok játékán az látszik,

u_
hogy sok köztük a született tehet
ség, de ezeket a tehetségeket nem 
képezik megfelelően. Csak a labda 
titkait ismerik meg, csak azt ér
vényesítik játékukban, de esetleg 
sohasem jönnek rá, hogy mit je
lent a futballban a futás. a gyor
saság, a test erőteljessége, a tüdő 
munkabírása.

Mert hova kerülnek ezek a te
hetségek?

A IsosssM át a boldog
ság felé

A, BLASz osztályaiban túlságo
san lassú a vérkeringés. Az olyan 
fiatalokból álló csapatok, amilye
neket az ötödosztály válogatottja 
sejteni enged, megöregszik, mii- 
korra felvergődik a második vagy 
az első osztályba. Legalább öt
hat, de valójában nyolc-tíz év kell 
ahhoz, hogy. valamely csapat öt 
osztályon keresztül az elsőbe jus
son. Ennyi idő. alatt a tehetségek 
elvirágoznak, tehát nagy részük 
teljesen el is vész a futball maga
sabb céljai szempontjából.

Hány alsóbb osztályú játékossal 
találkozunk egy-egy amatőrválogá- 
tott mérkőzésen? Eggyel sem vagy 
csak nagy ritkán eggyel-eggyel! 
Tehát azoknak, akik a magyar szí
nek képviseletében is szerephez 
juthatnak, végig kell járniok a 
hosszú utat.

Nagyon sok nem járja végig! 
Nagyon sok elkallódik közülük a 
kicsiny, nincstelen egyletekben, az 
örökké élet-halálharcot folytató 
csapatokban. Milyen más lenne, 
ha a magyar futball sem úgy f e j 
lődött volna, hogy minél több egye
sület alakul, hanem a komoly, 
nagy, társadalmi egyletek tíz-húsz- 
harminc csapatot szerepeltetnének, 
mint olasz, francia, német, sőt 
spanyol földön s ezekben az egye
sületekben történne meg a kivá
lasztódás, a tehetségek könnyű 
előretörése. S ezekben az egyesü
letekben a fejlődés lehetőségét is 
könnyebben meg lehetne teremteni 
a jó  szakoktatók irányítása mel
lett.

Ha már ez nem így van, akkor 
a szövetség dolga lenne, hogy 
időnként komoly szakértőkkel, ki
tűnő magyar szakoktatókkal irá
nyítaná a kisebb egyletek játékos- 
gárdájának fejlődését.

Amivé a tehetség válik
A negyedik osztály mutatta meg 

■legszembeötlőbben, hogy á felfelé 
törő csapatok játékosai' mennyire 
elhasználódnak, hogy úgy mond
juk, degenerálódnak. Lehet, hogy 
a negyedik osztály még a többinél 
is sikertelenebbül volt összeállítva, 
de bizonyos, hogy annak a csapa
tában egyetlen komoly tudású já 
tékost sem lehetett felfedezni. A  
balszélső Kerner volt az, akin 
mégis megakadt a szemlélődő 
szem.

A harmadik osztály már híven 
jelezte, hogy játékosai mögött

többesztendős futballista múlt áll. 
Erő és rettentő testiség jellemezte 
a csapatot, de hiányzott belőle a 
technikai készségnek, a fiatalos 
játékos hangulatnak az a jellemző 
sajátsága, amit az ötödik osztály
nál láttunk. Lassingleitner, Tar
soly, Vitek, Funyik rettentő fizi
kuma nem tudott eléggé érvénye
sülni, mert hiányzott legtöbbnél a 
játéktudás. Vitekben ez is megvan, 
de arcán ott vannak az idősebb 
futballista barázdái, amelyek jel
zik, hogy nem tárható tőle na
gyobb fejlődés. Ra$.ta is túltesz 
ezen a téren a' nagyon jó l védő 
ÍVeiss és Kálkusz I. A legjobb „já 
tékos” Kalkusz Il.i  a centerhalf
volt ebben a csapatban, akinek tá
lán nem is a centerhalf az igazi 
posztja.

A második osztály csapatában 
Sáncz, a kapus, imponáló jelenség 
és tehetséges futballista. Olyan 
tudást árult el, hogy már komo
lyabb szerepek kiosztásánál is 
észre kellett volna venni őt az ille
tékeseknek. Előtte kitünően bek- 
kelt a csak ballábas Buda, aki 
csapatában inkább balszélsőt ját
szik. Milyen jók lehetnek a többi 
bekkek az osztályban, ha Buda 
csak szükségből játszott ezen a 
poszton? S milyen jó  balszélső 
lehet ez a Buda, ha csapatában 
nem bekkeltetik? Érdekes kérdé
sek, amelyekre azonban csak a 
következő körmérkőzés adhat vá
laszt, ha majd valóban a legjobb 
csapatok lépnek pályára.

Kejtvénytriatlon

I.

Napfényt a refteft 
tehetségeknek!

Ha már a különleges magyar 
futballviszonyok mellett nem le
hetséges, hogy az egyesületek 
nagy játékosgárdát foglalkoztas
sanak, neveljenek, tanítsanak, a 
szövetség kötelessége, hogy alkal
mat adjon az óriási tartaléksereg
ben rejtőzködő tehetségek nap
fényre hozására. Komoly formá
ban, komoly keretek között minél 
gyakrabban meg kell rendezni az 
alosztályok közötti körmérkőzése
ket, de úgy és olyan időpontban, 
amikor minden kijelölt válogatott 
a szövetség rendelkezésére áll. A 
körmérkőzéseken, valamint az 
azokra való készülésen keresztül 
bele kell vinni az alsóbb osztályok 
egyesületeibe, játékosgárdájába a 
komoly, szakszerű kiképzést, hogy 
a felbukkanó tehetségek már kez
dettől fogva jól fejlődhessenek.

Nem is olyan sok, de céltudatos 
munkával hatalmas, tehetséges 
sereget lehet a futball vérkeringé
sébe vinni, hogy egyszeriben meg
szűnik minden gond, ami a játékos
utánpótlás terén nyugtalanítja a 
futballt!

A ZSE-pályát átalakítják, ami ál
tal a nézőtér máris nagyobb lett. A 
talajt a tavaszi évad befejeztével 
szintén munkába veszik, hogy őszre 
teljesen kifogástalan legyen a játszó
tér.

Most Olaszország lesz soron az an
goloknál? Iván Sharpé írja az Ath- 
Mie News-ban: „Ausztria legyőzte
Olaszországot Becsben 2 :l-re, Ma
gyarország legyőzte Csehszlovákiát 
Prágában 3:l-re. Úgy látszik, hogy 
a középeurópai országok pillanatnyi 
rangsora a következő: Ausztria,
Olaszország, Magyarország. Auszt
ria decemberben bemutatkozik Ang
liában. A következő .kontinentális 
csapat, amit meg kellene hívni Ang
liába, Olaszország lehetne. Különben 
az osztrákokról az hírlik, hogy angol 
edzőt akarnak hozatni Becsbe, hogy 
az készítse elő az osztrák válogatott 
csapatot a decemberi Stanford 
Bridgei válogatott mérkőzésre.”

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Alec James megsérült. Ez a ki
váló angol csatár az Arsenal táma
dósorának főerőssége. Az Arsenal 
bent van a kupadöntőben, a bajnok
ságban pedig igen komolyan ostro
molja az Everton elsőségét. Nincs 
kizárva tehát a „double event” , amit 
eddig csak két csapat, az Aston 
Villa és a Preston North End tudott 
megcsinálni az angol futballban, 
hogy t. i. ugyanabban az évben meg
nyerte a kupát és a bajnokságot is. 
Az Arsenal reménységeit azonban, 
súlyosan érinti Alec Játnesnek súlyos 
térdsérülése, amit a West Ham Uni
ted elleni mérkőzésen szenvedett el 
és ami hetekre a betegágyhoz köti.

A Ferencvárosi Vasutas Nagy. 
váradon a NAC és a Törekvés 
kombinált csapatát kapja ellen
félül. Mindkét váradi csapatban 
sok ugyanis a sérült, viszont a 
kettőből igen jó  és ami a fő, ép
kézláb csapatot lehet összehozni. 
A  NAC adja a csatársort, a Tö
rekvés a védelmet, így tehát az 
összeszokottságban sem lesz 
hiány. A Fér. Vasutasoknak nem 
lesz könnyű dolguk.

Csehszlovákia csapatai szépen sze
repeltek külföldön a husvét alkalmá
ból^ A Sparta megnyerte az antwer
peni tornát, ahol 7.:l-re győzött egy 
antwerpeni kombinált ellen és 2:0-ra 
a bécsi Wacker ellen. Kladno együt
tese szintén Belgiumban játszott és 
Liége-ben lett a torna győztese, mi
után a bécsi BAC-ot 5:l-re, Idege 
válogatottjait pedig 2:l-re verte. Nia- 
chod brüsszeli szereplése már ke
vésbé sikerült. 3:2-re kikapott a 
bécsi WSC-től és 2:l-re a Daruig 
Brüsszel csapatától.

Szőke a Taxitól visszatért 
Nagyváradra, mert be kell vonul- 
nia katonának. A Crisana elin
tézte  ̂ neki, hogy Nagyváradon 
szolgálhat, egyébként állást is 
szerzett neki. íg y  Szőke elbúcsú
zott a profiélettől, de —  mint 
nagyváradi tudósítónknak el
mondta —  nagyon jól érezte ma
gát Pesten s talán még vissza is 
tér. Leszerelés után.

A n&gy attrakció
(Krónika)

Irtás J. H. Aridrien
Fordította: M. Takács Gizella

. . .  Reggeli 9 óra . . ;.
Valentin félénken kopogtatott 

és rátette kezét a kilincsre. A 
szobából egy harsány hang „tes- 
sék” -kel: válaszolt. Benyitott, hal
kan betette; maga után az ajtót, 
majd tétován m egállt. . .

—  M onsieur. . .  az apróhirde
tés ügyében jöttem . . .

A hirdetés, mely egyik francia 
sportlapban jelent meg, így 
szólt: „Keresek egészen fiatal, 
biztoslábú futballistát. Góllövő
képesség- feltétlenül szükséges. 
Jól díjazom. Jelentkezés reggel 
10 órakor, Rochechouart boule- 
vard 63., ajtó 3. Medrano cir
kusz” .

—-  Bocsánatot kérek, hogy egy 
órával előbb jö ttem . . .  de első 
akartam le n n i .. .  A hirdetés 
ügyében vagyok bátor . . .  —  he
begte a fiú. akinek zavara még 
nagyobb lett, amikor felismerte 
a rejtélyes hirdetőben a világ leg
híresebb zsonglőrjét, —  Rastel- 
l í t . , .

Rastelli leültette és szívélye
sen érdeklődött.

—  Mióta futballazik?
—  Öh, régen! Nyolc é v e . . .  

Vagyis hat éves korom óta . . .
Foglalkozása?

—  Kifutó.
—  Jelenleg hol és milyen posz

ton játszik?
—  Az „U spso” -ban, monsieur. 

Az „Uspso”  gólzsákja és kapitá
nya vagyok ! —• vágta ki büszkén.

—  „U spso” ???
—  Igen kérem . . .  Nem tetszik 

ismerni? Pedig a periféria leg
jobb ificsapata ! . . .

A zsonglőr mosolygott.
—  Rendben van, gyerek. Majd 

elválik, mit tudsz. Van ugyanis 
egy új mutatvány-ötletem, mely
hez egy ügyes futballista-fiúra 
van szükségem, akinek persze 
abszolút biztos a lábmunkája. Az 
elfoglaltság esténként 10 perc. 
Egyetlen rúgás csupán. . .  És 
ezért 50 frank napídíjat adok. 
Délelőttönként majd tártunk pár 
próbát. Az első próba holnap 
reggel, pontosan 10 órakor . . .

. . .  A kis Valentin boldog izga
lomban távozott. . .

Másnap megkezdődött a tré
ning. Valentint a zsonglőr a po
rond jobbszélére állította. Előtte 
egy kis ugródeszka-félén bőr
labda. Rastelli szemben vele, a 
porond másik szélén egy rézsűt 
állított deszkaemelvényen helyez
kedett el, fe jje l  a padló irányá

ban, lábbal felfelé. Valentinnak 
olyan módon kellett a labdába 
rúgnia, hogy azt a zsonglőr a 
combjai . közé kapja. Továbbiak
ban Rastelli a repülő labdát 
combjaival kissé lefékezi és mun
kába veszi úgy, hogy az lassan 
gördül-gurul a két lába között 
felfelé, egészen a cipője orráig, 
ahol megállítja mozgásában. És a 
labda percekig áll a zsonglőr 
cipője hegyén. Szép és nehéz 
egyensúlyozó mutatvány! Valen
tin szerepe rövid, de igen fontos. 
Ha a rúgás néhány centiméterrel 
feljebb megy vagy lejebb, avagy 
ha eltér jobbra vagy balra —  az 
attrakció nem sikerülhet! A lab
dát a kiszabott irányból kell kap
nia a zsonglőrnek, pont a lábai 
közé, térden felül.

A gyakorlás két hetet vett 
igénybe. Valentin túláradó lelke
sedéssel dolgozott. Lövései csak
hamar holtbiztosak lettek. Ras
telli nagyon megkedvelte az 
ügyes, ambiciós fiút.

És elérkezett a nyilvános be
mutató napja. Szokás szerint zsú
folásig megtelt a nagy cirkusz. 
A kis Valentin csillagos kék tr i
kót kapott és fehér nadrágot.

Kikukucskált a színfalak m ö
gül. A színpadon Rastelli már 30 
perce gyönyörködtette mutatvá
nyaival az embereket.

Tapsorkán.
Most következik az est kiúja!
A zsonglőr beszól, érte. Valen

tin égő arccal kibotorkál. Tekin
tete először a karzatra esik. Az 
„Uspso” -beli ifik teljes számban 
kivonultak és tombolnak a kakas
ülőn!

Rastelli int: Mehetünk!
Valentin minden tagjában re

megett. A reflektorok fénye, a 
sok száz emberfej, a tömeg halk 
morajlása egészen , konfúzussá 
tették a gyereket. Rettenetesen 
drukkolt, forgott vele a világ —  
szóval hatalmas lámpalázzal küz
dött.

Rastelli elhelyezkedik a desz
k á n ., .  A zenekar e lh a llga t... 
Dobpergés . . .

—  Hopp! —  kiált a zsonglőr 
—  és Valentin kábultan belerúg 
a bőrbe. A szívverése kiállt. Be
hunyta a szem ét. . .  Mert a lövés 
olyan erősre sikerült, hogy a 
labda másfél méterrel Rastelli 
lába fölött süvített el . . . neki
ütődött a zenekart elkerítő kor
látnak . . .  és onnan visszapattant 
a zsonglőr cipőjének hegyére! . . .  
Egy tizedmásodperc az egész 
történés —  és Rastelli már fogja 
is a labdát a két lábfeje közt! A 
lélekjelenlét n etová bb ja !... A 
zsonglőrnek rögtönözni kell egy 
más m utatványt!. . ,

. . .  Végigfuttatja a labdát a 
hátán . . .  megállítja a tarkóján... 
lassan fordul egyet. . .  a labda

már a fülön . . .  még egy fordu
lat . . .  az a rcon ! . . .

Feszült csend.
A zsonglőr közben már lábon 

áll, ,a közönség felé ford u lva !. . .  
Még egy kis fejmozdulat —  és a 
labda engedelmesen megáll Ras
telli orrahegyén! . . .

Frenetikus brávók. Az attrak
ció minden várakozást felülmúlt...

Másnap Tóm K. Stopping, a 
nagy amerikai menedzser-produ
cer kereste fel Rastellit és el
ragadtatással nyilatkozott a 
zsonglőr m űsoráról; különösen 
annak utolsó számáról: a labda
attrakcióról. A  producer nyom
ban leszerződtette Rastellit a 
newyorki Metropolitan-cirkuszba, 
heti kétezer dollár fizetéssel. . .

. . .  Ami a kis Valentint ille 
—  nagyon nekibúsult fiaskóv 
végződött első fellépésének. Ga 
dája azonban másként bírálta 
az esetet. Valahogy úgy érez! 
hogy a produkció nívójának hat 
rozottan előnyére vált az a k 
túllövés! . . .  H ogy inspiráló h 
tással volt rá, mert rögtönzés 
késztette ő t . . .  A  gyerek teh 
részese a sikernek . . .

így történt, hogy a nagy zson 
lőr magával vitte a kis fuiballi 
tát Amerikába, —  sőt a napi í 
frankos gázsit 500-ra em elte.
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Joa a román wegyesrendszers

Jövőre a Ripensia is
küzdeni fog az 
országos bajnokságért

— mondja Luciáidé főtitkár
— Saját tudósítónktól —

Bukarest, március 29. 
Luchide Octav az 

FRFA-nak, a román 
futballszövetségnek 

mindenható főtitká
ra. A  hatásköre 
ugyanaz Bukarest
ben, mint a Meislé 
Bécsben. Szemben 

ülök vele a szövetségi irodában és 
a tavaszi félév megindulásával 
kapcsolatos időszerű kérdések 
iránt faggatom.

(—  Nemzetközi műsor?)
—• Ezen a téren meglehetősen 

kötve vagyunk. Románia labda
rúgása amatőr és így elsősorban 
az amatőr országokkal köteles 
fentartani az érintkezést, ami 
akkora megterhelést jelent, hogy 
az erősebb országokkal való érint
kezésre alig marad időnk. Pedig 
erezzük, hogy ránk már erősebb 
feladatok várnak, mint Görög
ország ellen mérkőzni. (Románia 
8 :l-re verte a görögöket. Szerk.)

(BERETVÁS) SERINGER, Józsel-kbrút 44.
A legjobb saját készítményt!

fUTBALLS& £
Kérjen árjegyzéket. T©J.: J. 461-00

(—  Professzionizmus?)
~  Egyelőre nem lehet nálunk 

5} ó  róla. Mi álamatőrök vagyunk 
és én. ezt a rendszert sokkal több- 
re becsülöm, mint azt, amelyik a 
gólokat külön megfizeti ( ! ) .  Mi a 
játékosainknak állást szerzünk és 
biztosítjuk a megélhetését az élet
ben. A  viszonyok nyomásának 
azonban engednünk kell s ebben 
az évben már mi is bevezetjük a

vegyes rendszert, ősszel tehát a 
Ripensia is küzdhet az országos 
bajnokságért. A válogatottban Is 
fognak szerepelni a profik és így 
véleményem szerint a csapatunk 
kétszer akkora játékerőt fog kép
viselni, mint tavaly.

(—  Mi a véleménye a magyar 
amatőrökről? )

—  Figyelem az eredményeiket 
és úgy látom, hogy fejlődnek. Fő
leg a csatáraik. Lásd Törekvés— 
MÁVAG 7:5. Dérit ismerem és 
nagyrabecsülöm. Mégis a május
ban Bukarestben sorra kerülő 
Ausztria, illetve Magyarország el
leni mérkőzéseink közül az előbbit 
tartom nehezebbnek. Hiába, 
Ausztriának nagyobb a respektusa. 
Hogy tavaly Pesten olyan csúnyán 
kikaptunk, azt egy kísérleti csa
patnak köszönhetjük, amelyik tel
jesen csődöt mondott. Itthon kü
lönben sem vesztettünk még egyik 
ország ellen sem.

( —  Mi a román nézőrekord?)
—  A román válogatottnak leg

nagyobb közönsége az uruguayi 
világbajnokságon volt: 100.000
ember. Itthon, sajnos, 7000 fizető 
néző a rekord, bár ugyanakkor az 
összes nézőszám több mint kétszer- 
ekkora volt. Temesvárnak van 
Romániában a legnagyobb közön
sége, de ez is kevés az üdvösség
hez. Nagy részvétlenséggel kell 
megküzdeni futballsportunknak, 
pedig nagyobb érdeklődést érde
melne.

Búcsúzóul bevezet Luchide fő 
titkár a tanácsterembe és meg
mutatja a magyar zászlót, amely 
közvetlenül az uruguayi zászló 
mellett kapott helyet.

Stössel Nándor.

csapat győzött. Kispest megerősí
tette a jó  benyomást, amit a Club 
Francois elleni játéka nyomán sze
reztünk róla. Különösen a támadó
sor játéka tetszett, itt is a bal
szárny, főként Serényi játéka 
emelkedett ki.

Amint olvashatjuk, a franciák 
meglehetősen savanyúan fogadták 
a két kispesti győzelmet. Lehet, 
hogy a kispesti fiúk nem a futball 
legmagasabb iskoláját játszották 
Párában, mi azonban úgy érezzük, 
hogy elég volt már abból a sok 
„magas iskolából" amik nyomán 
minduntalan csak a magyar vere
ségek származtak. Mindig gólok 
után sóvárogtunk és most a Kis
pest szállította ezeket két győze
lem erejéig. Legyen ezért osztály
része a futball társadalmának di
csérete és elismerése.

Kispest csapata egyébként haza
felé jövet megállt Bécsben és szer
dán délután 3 :l-re  megverte az 
osztrák bajnokság nyolcadik helyén 
álló Niöholsont. A  mérkőzésről 
szóló beszámolói álban a bécsi Sport- 
tagblatt többek közt a következő
ket írja :

—  A Sabaria mérsékelt teljesít
ménye után a kispestiek kellemes 
meglepetéssel szolgáltak. A csapat 
játékban erős, jól kiegyenlített és 
megérdemelten győzött, bár a bé
csiek mentségére fel kell hozni, 
hogy hiányzott soraikból Uridü, 
nagylövésű 'középcsatáruk. A ma
gyarok mindenképpen gyorsabbak 
voltak, mint a bécsiek, annak elle
nére, hogy megerőltető túra volt 
hátuk mögött, friss iramban ját
szottak, védelmük pedig szokatla
nul nagy ettentálló képességű. Kü
lönösen Rozgonyi klasszisa legelső
rangú. A középfedezet is az átla
gon felül mozog, a csatársorban 
Serényi ért el rendkívüli hatást. 
Gyorsan viszi előre a labdát és 
mindig ott van a kapu előtt, ha al
kalom kínálkozik. Nagyon jó volt a 
magyarok fejjátéka is, ezen a té
ren a bécsiek közül csak Stroh ve
hette fel velük a versenyt.

A Ferencváros a Hungária elleni 
capatíal áll ki a Vasas ellen

— Saját tudósítónktól —

A zöld-fehérek csapatát a hús
véti két mérkőzés nem viselte meg. 
Az egész játékosgárda harcra kész, 
ilyenformán nincs ok arra, hogy a 
jól bevált csapatot megbolygassák 

Egyetlen változást az okozhatja, 
hogy a Ferencváros felváltva 
akarja szerepeltetni Angyalt és 
Hádát. Igaz, hogy hétfőn Angyal 
védett s így Hádán a sor, mégis 
lehetséges, hogy a Vasas ellen az 
öregebb, rutinos Angyal kerül a 
háló elé. Némi vitára ad alkalmat 
Korányi játéka is, amely némi hiá
nyosságokat mutatott. Korányinak

Az más
—  Én tőién akár sohse legyen 

derbi!
—  Miért? Mi Ön?
—  Kalauz vagyok a huszon

nyolcadon . . .

azonban vannak kitűnő tulajdon
ságai is, amelyekre szükség van 
Takács I. mellett s amelyekkel fe 
lette áll vetélytársának, Pappnak 
A fedezetsornak és a csatársornak 
a megbolygatására semmi szükség 
sincs, ilyenformán a vasárnapi csa
pat előreláthatóan a következő 
lesz:

Háda (Angyal)  —  Takács 
Korányi —  Laky, Sárosi, Lázár — 
Táncos, Takács II., Turay, Toldi, 
Kohut.

A  végleges összeállítást csak ma 
hozza nyilvánosságra a vezetőség, 
a délutáni könnyű mozgás után.

Csapatösszeállítási 
gondok Debrecenben

Kilenc gólt rúgott tegnap 
a Bocskai

— Tele fon jelentésünk —

Debrecen, március 31.
A Bocskai ma délután a DVSC 

ellen játszott edzőmérkőzést s
9:0 (4 :0 ) arányban győzött.

Az amatőrök kapujában Farkas, 
a Bocskai volt játékosa védett, a 
profik pedig így álltak fe l: Budai 
—  Kuti, Sípos —  Palotás, Mooré, 
Marosi —  Markos, Vincze, Teleki, 
M átéffy, Hevesi.

A csapat igen jó l játszott.
különösen a csatársortól láttunk 
szép támadásokat. A  halfsorban 
Palotád tűnt ki, a védelem a szokott 
volt. A  gólokon M átéffy  (3 ), Te
leki (2 ) , Markos, Vincze, Hevesi 
és M oóré osztozott.

Nem jelent meg az edzésen Re
viczky hivatali elfoglaltsága miatt, 
azonkívül hiányzott Fehér és Rém- 
mer is. Mindketten Budapesten 
gyakoroltak.

A vasárnapi összeállítás még 
mindig bizonytalan.

A  legnagyobb probléma a 
halfsor összeállítása.

Előreláthatólag Rém,mer kap ben
ne helyet. Valószínű összeállítás: 
Fehér —  Kuti, Reviczky (Rém- 
mer)  —  Palotás, Moóré, Remmer 
(M arosi) —  Markos, Vincze, Te
leki, M átéffy, Hevesi.

A Vasas változatlan össze
állításban All ki a Ferencváros 

ellen
—  Saját tudósítónktól «—

A  Vasas szerdán komoly edzéssel 
készült a  vasárnapi mérkőzésre. A 
gyakorlaton mindenki részivett és 
szorgalmasan végezte a Burger ál
tal előírt gyakorlatokat. Csak Végi, 
Stanzl és Brunecker hiányzott, de 
ők is elvégezték a heti munkát az 
amatőr Vasasok csütörtöki edzésén.

Az összeállítás körül semmi ne
hézség nincs, de nem is lehet, mert 
mindössze tizenhárom játékos ál 
rendelkezésre —  tehát nagy vá
laszték nincs. Marad tehát a régi 
csapat, amely a következő: Berecky 
— Szemere, Rózsa —  Vági, Bur
ger, K iss  —  Koszta, Bene, Fossák, 
Brunecker, Egri.

A Irancia sajtó nem Ind 
lelkesedni Kispest párisi 

győzelmei Isiiül
Savanyu a szöllő!

f ■— Saját tudósítónktól —
Kispest franciaországi szerep- 

.e®e a lorienti gyenge kezdéstől el
h in tv e  igazán kiváló eredménye
ket hozott. A  Club Francai,s-nak, 
“ aris egyik vezető nagy csapatá- 
hak legyőzése mindenképpen leg- 
e|sőrangú fegyvertény. M it sem 
|yon le Kispest teljesítményének ér
tekéből és francia szamimel nézve 
Szi!}te érthető az a fanyar hang, 
amivel az ottani szaksajtó a kis
ü t i  fiúk dicsőséges eredményeit 
kommentálja. A  L’Auto című lap
^eglebetősen szürke kritikát mond, 
Kispestnek csak az SV Essen elért 
•aórkőzését dicsérve.
, A Sporting kritikája mélyebb 
^Pillantást enged a franciák gon
dolatvilágába. A  lap így ír a Club 

ráncais elleni mérkőzésről:
, A magyarok jó csapattal áll- 
“ k ki úgy, hogy mindenki legalább 

°lyo,n érdekes mérkőzést várt, mint 
(p lilyen az előbbi (SV  Essen—  
^ ed Star)  volt. Nagy volt azonban 
?  csalódás, mert a mérkőzés nél
külözte a nagy találkozások gyors 
®8 izgalmas játékát. A  vendégek 

*fm keltettek túlrngy benyomást, 
étségkívut jó futballisták, de tu- 

p 18fokuk nem lépi túl a tisztes át- 
tagot.

Az SV Essen elleni győzelemmel 
kapcsolatban így ír a Sporting:

—‘ Az értékesebb játékot mutató

P T C -p q| yq Ullői-úf
Vasárnap, április 3-án, 
délután fél 5 órakor

Fereicváros— Vasas
Előtte fél 3 órakor

H ungária-III. kér. FC
K ligabeli bajnoki mérkőzések

Bírók vigyázat!. . .
avagy

Felesleges a vétórendszer 
Uj védekezési mód a rossz 

bírók ellen
—  Saját tudósítónktól —

A kisegyesületek mindenben hátrányt szen
vednek a nagyokkal szemben, A  sok közül egyik 
ilyen eset a bírókérdés is. A  jó  bírókat a nagyok 
kapják. Az alsóbbosztályúak kénytelenek beérni a 
gyengébbekkel. A kisegyesületek hiába vétóznak, 
ezt nem igen veszik figyelembe. Azért ezen a té
ren nem nagyon kell félteni őket. Sokszor bámula
tos furfanggal akadályozzák meg a nékik nem 
tetsző bírók kiküldetését.

Az egyik kisegyleti intéző szomorúan megy be
a klubba:

—  Rémes! Megint azt a pocsék X  bírót kaptuk vasárnapra, aki
a múltkori meccsünket „ elvezette”  —  mondja dühösen. ^

__ Borzasztó, hogy mit művelnek velünk odabent. . .  Ilyen es
hasonló kifakadásokat lehet hallani minden oldalról.

Az elnök csendet kért, majd szólásra emelkedett:
__Minek ez a nagy föüobbanás! Egyszerűen el lehet intézni az

egészet —  megválasztjuk „dísztagnak” . __  ̂ „  >
—  Igen, meg kell választani —  ez volt az általános vélemény
—  ügy kell neki —  elégedetten mondogatták — , legyen ő is a 

dísztagunk.
Szegény bíró mitsem sejtett. Amikor tudomására hoztak az 

egyesület óhaját, meghatódva köszönte meg a kitüntetést.
A  szabály idevonatkozó rendelkezése szerint, az egyesületnek re 

kellett jelentenie ezt az aktust a bíróbizottságnak.
Nem is késlekedtek, sőt meg is toldották a jelentést:
„Mivel a dísztagul választott X  bíró ilyenformáim most 
már érdekelt, kérjük, hogy a vasárnapi meccs levezeté

sére más bírót szíveskedjenek küldeni.”
A  BT-nél nagyot néztek. Hiszen ennék az egyesületnek ezideig 

tizennégy aktív bíró „dísztagja”  van. Ha ez folytatódik, már nem is 
lehet nekik bírót küldeni, mert valamennyi érdékelt lesz.

Egyelőre várják a fejlem ényeket...
; I (K. L .)

/■

A Hungária csak ma állítja 
össze a III. kér. FC ellen 

kiállö csapatát
—  Saját tudósítónktól —

Két kék-fehér „bennfentes”  ta
lálkozik a villamoson:

—  Hallotta, vasárnap már 
megint felforgatott összeállításban 
állunk ki a III. kér. FC ellen —  
indítja meg a beszélgetést az 
egyik.

—  Hjah, nálunk a felforgatás 
már tradíció —  válaszolja a másik.
—  Sohasem az a jó, aki játszik, 
hanem az, aki pihen. Innen van 
azután az, hogy legfeljebb kétszer 
egymásután játszik a csapat egy
azon összeállításban.

Ez a rövidke párbeszéd rávilágít 
arra, hogy mi is a helyzet a Hun
gáriánál a Ferencvárostól elszen
vedett súlyos vereség után, illető
leg a III. kér. FC bajnoki meccs 
előtt.

Változtatni kell az összeállításon
—  ez a vezetőség álláspontja, te
hát változás lesz. Ha igazaik a hí
rek, akkor nem is egy, hanem több 
ponton megváltozik a multheti ösz- 
szeállítás. Ujvárynak, Mándinak és 
Rebrónak kíván a vezetőség a csa
patban helyt adni, hogy mely pon
tokon, nem kétséges, tehát velük 
ez lehet az óbudaiak ellen a Hungá
ria összeállítása:

Már negyedik bajnoki márkizá- 
sére változatlan csapaflal áU 

lel a III. kér. FC
Héjasra, Hajósra még nem  

lehet számítani
—  Saját tudósítónktól —

A  tavaszi idény eddigi három 
bajnoki meccsét és a húsvétvasár- 
napi nemzetközi mérkőzést is egy
azon csapattal játszotta le a III. 
kér. FC, amelynek vezetősége úgy 
határozott, hogy nem változtat 
ezen a csapaton a Hungária ellen 
sem. A  Jugoslavija ellen mutatott 
játék ugyan egyáltalán nem ragad
tatta el a klub vezetőit, a csapat 
inkább hátrafelé haladt formájá
ban, de változtatásra nem kínálko
zik lehetőség. Héjas térdsérülése 
igen makacsnak bizonyul. A  savó 
felszívódása váratlanul lassú iram
ban megy végbe úgy, hogy még 
3— 4 hétig nem lehet Héjas akcióba 
lépésére számítani. Hajós még ed
zése legelején tart, az ő beállítása 
nem lehet aktuális. A  csapat tehát 
adva volt:

Biri —  Werner, Biró —  Beret- 
vás, Lutz, Magyar —  Fenyvesi, 
Győri, Zilahi, Lengyel, Dömötör.

—  Azért egy jó  csatárt változat
lanul keresünk —  tette hozzá in
formációnkhoz Komor Ödön, a ke
rületiek szorgos igazgatója — , 
csak az a kérdés, hogy mikor talál
juk meg.

Újvári —  Mándi, K ocsis —  
Rebró, Kalmár, Sebes —  Ig« 
lódy, Cseh, Barátky, Titkos, 

Híres.
A  végleges összeállítás egyébként 

a mai kondíciótréning után törté
nik meg.

Palkó, az ÉMOSz csatára a Török
őrbe kérte átigazolását és vasárnap 
már játszik a VI. kér. SC étien.

A Vác FC-ben még nem alakult 
ki teljesen az Etc FC elleni csapat. 
Grünfeldnek és Krausanak ugyanis 
könnyebb sérülése van, ezért vasár
napi játékuk bizonytalan. Hoffmann 
bokasérülése nehezen gyógyul és így 
az ő játékáról sem lehet szó. Egye
dül a védelemben nem lesz változás. 
Az Etc FC elleni együttes valószínű
leg a következő: Léderer —  Rein- 
thaller, Vogl — Grünfeld, Neumann, 
Kőfal — Fischer, Arató, Krausz, Sá
ros, Sehwarcz. _ Ha Grünfeld és 
Krausz vasárnap !g nem lenne egész
séges, akkor Fried és Lnswfcig játé
kára kerülhet sor.

A BRSC kapuját a Köb. AC ellen 
ismét Stefkó védi, míg balfedezet ax 
ifjúsági Tornyai helyett Mayer L 
lesz.

Barta, a TLK csatára kiheverte
súlyos bokasérülését és a PSC elleni 
mérkőzésre visszakerül helyére. A 
csatársort egyébként Stáb! is erő
síti már.

összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

f ls c h n e r  G y ö r g y
elektrotechnikai, r á d ió k é 
s z ü lé k e k  és anyagok nagy

kereskedése
Kísztttt Mszletre is 
BbépssI, VI.,Mániáin. 21.

Telefonszám : 198 46
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Kilfönvoiialot szervez a Ferenc
város a debreceni mérkőzésre

— Saját tudósítónktól —
A  zöld-fehéreknek a Bocskai 

elleni mérkőzésére április 17-én 
kerül sor Debrecenben. A  Ferenc
városban felmerült a terv, hogy 
erre a mérkőzésre különvonatot 
kellene szervezni. Az alkalom min
denképpen kitűnő, hiszen a terv 
beleillik a MÁV kezdeményezésébe, 
amely szerint a különböző városok
ba hetvenöt százalék kedvezmény
nyel viszi esetenként különvona- 
tain a kirándulókat.

Ilovszky János, a Ferencváros 
egyik leglelkesebb vezetője s a 
Baross-szövetség elnöke vette ke
zébe a dolgot, hogy a gondolat 
valóra válhasson. Már érintkezés
be lépett a MÁV illetékeseivel s 
ma folytatja tárgyalásait, amelyek 
sikert ígérnek. A  hetvenötszázalé
kos kedvezmény azt jelentené, 
hogy

4 pengő 70 fillérért járhat
nák meg a kirándulók a deb

receni utat
s ehhez a kiadáshoz már csak a 
meccsbelépőt kell hozzátenni az ét
kezésen kívül. Ha emlékszünk arra, 
hogy az elmúlt években szervezett 
különvonatokon harmadosztályon 
13, másodikon pedig 17— 18 pengő 
volt az útiköltség, akkor biztosra 
vehetjük, hogy ilyen kedvezmény 
mellett nem egy, hanem két-három 
vonat is elindul 17-én Debrecenbe 
a budapesti kirándulókkal.

Reméljük, hogy a mai tárgyalá
sok eredményesek lesznek s a 
MÁV szívesen veszi egyik legtöbb 
forgalmat lebonyolító sportágunk
nak, a futballnak kérését.

*•
A fentiekhez hozzátartozik még 

az is, hogy ugyancsak április 17-re 
a miskolci Attila is különvonatot 
kér a MÁV-tól, miután ezen a na
pon kerül sorra Miskolcon az At
tila— Újpest mérkőzés. Ha a MÁV 
Miskolcra is el tudja küldeni a 75 
százalékos kedvezményt nyújtó vo
natot, úgy nem kétes, hogy Mis
kolcra Újpesti hívei is nagy szám
ban kísérik el csapatukat.

Svájci lapvélemények 
Újpest vendégszerepléséről

— Saját tudósítónktól —

Újpest csapatának zürichi ven
dégjátékáról a következőket olvas
hatjuk Svájc vezető sportlapjában, 
a zürichi Sport-ban:

A Youög Fellows 
elleni 3:2-es győzelem 

után
„A  magyar fővárosból jött ven

dégek az első félidőben igen elő
nyösen mutatkoztak be. Különö
sen a sokkal pontosabb labdakeze
lésben és a mintaszerű leadások
ban lehetett látni a különbséget. 
Taktika dolgában is sokkal éret
tebbek voltak a lila-fehérek ellen
felüknél. A  3:0-ás vezetés meg
érdemelt volt és eléggé világosan 
igazolta, hogy mit lehet elérni 
technikás szélsőkkel, akik nem ad
ják be csak úgy vaktában a lab
dákat. Szünet után a vendégek azt 
hitték, hogy a 3:0-jukon kipihen
hetik magukat és tartalékokkal 
cserélték fel a kiváló Avart és 
jobbfedezetüket, Borsányit. Míg 
azonban a tartalékfedezet nagy
szerűen bevált, Vigröl nem lehet 
ezt elmondani a csatársorban. A  
szünet utáni támadójáték egyálta
lán nem volt valami különös. Az 
első félidő brilliáns megtévesztő 
monővereit és a jól célzott kapura- 
lövéseket egyáltalán nem láttuk 
többé. Most is tetszetős volt azon
ban a csatárok önzetlen kombiná
ciós játéka, ami újra meg újra át
hatolt a védelmen. A  fedezetsor 
jobb volt a támadásban, mint a 
védelemben, míg a hátvédek jól 
oldották meg feladatukat. Aknai 
a kapuban egészen nagy klasszis.’ ’

Vidéki bajnokságok 
állása

K Ö ZÉ P M A G Y A R  ALSZÖVETSÉG

I. osztály

A Grassboppers elleni 
2 í2  nyomán

„Újpest nem az a csapat már, 
ami volt két évvel ezelőtt. Ügye
sebb, hajlékonyabb és a támadás
ban leleményesebb volt a genfi 
Nemzetek Tornáján, fél klasszis
sal jobb volt az Ambrosiana elleni 
genfi mérkőzésen. Újpestnél sok 
a sablon, gyenge pontok vannak a 
csapatban, így Sáros a középfede
zetben, Sas a jobbszélen, de a 
jobbhátvéd és a balfedeZet sem éri 
el a többiek magas klasszisát. Ha 
azonban egy összejátszott gépezet
nek nem minden kereke illik egybe, 
az kétségkívül kihatással van a gé
pezet járására. Pedig még szeren
cséje volt Újpestnek, mert nem a 
legjobb formájában levő Grass- 
hopperst kapta ellenfélként. A  két 
horvát telivér-csatár és Schneider 
Pepi nem játszotta azt a raffinált 
játékmodort, ami tönkrehajszolja 
az ellenfelet. Csak a szünet előtti 
félórában láthattuk a Grasshop- 
perstől megszokott formáját, de 
már ekkor kiütközött a gyengeség 
a csatársor közepén és a balszár
nyon. Normálisan minden más 
csapat ellen 3 :l-re  kellett volna 
vezetnie a Grasshoppersnek, sőt 
3 :0 is lehetett volna, hiszen Pasche 
egyenesen ajándékozta a vendé
geknek a vezetőgólt. Ebben a fél
órában azonban Aknai bebizonyí
totta, hogy nincsenek védhetetlen 
lövések és gólok. Mert ahogy a 
három holtbiztos helyzet mentésén 
kívül egész sereg lövést védett, az 
egyenesen fantasztikus volt.”

A kapus és a közép
csatár helyén bizony

talan még az Attila 
összeállítása

Tibor-csoport —  Saját tudósítónktól —
Lutz III., a III. kér. FC, majd a 

Nemzeti volt csatára visszaamatőrö- 
sftéee után az UTE-ba lép.

A Fér. Vasutas két súlyos sérültje, 
Fogl I. és Cseszneky a javulás útján 
van. Fogl I. már otthon várja gyó
gyulását, Cseszneky pedig már majd
nem teljesen rendejött és lehet, hogy 
résztvesz a vasutasok nagyváradiúti 
meccsén.

Temesvárt cáfolják a játékos- 
szöktetési híreket, amelyek a 
Ripensia-túrával kapcsolatban 
keltek szárnyra. Koronyt, a TAG 
Centerét, aki ia Bástyában is ját
szott, 15.000 leiért vásárolta meg 
a Ripensia. Moravetzet a TAC 
kölcsönadta, csupán Schwarz 
Elek elvitele körül történt egy 
kis dribli. És pedig: Minthogy
Schwarz Elek a Kadimából lépett 
a TAC-ba s ott bajnoki mérkő
zést még nem játszott, Schwarz 
visszalépett a Kadimáha, amelyik 
azután —  a TAC-cal ellentétben 
— kiadta őt a Ripensiának. Az 
ügy a szabályok szerint rendben 
van s a legjobb az, hogy az ötlet 
Juga Liviusztól, az amatőrliga 
főtitkárától, a Kinizsi alelnökétől 
származik, aki a Ripensia túrá
ján az amatőrszövetség képvise
lője.

Wanschlager, a Főv._ TKör szélső- 
csatára vasárnap újra játszik a Vér
halom ellen.

A Lévai TE csapatáról jó véle
ménnyel , vannak a most hazatért 
Postás-játékosok. Az együttest Sza- 
lay Pál, az MTK egykori bajnokfutó
ja edzi.

A Bohn SC bízik abban, hogy 
Uhrin büntetését a fellebbviteli 
bizottság enyhíteni fog ja  s Uhrin 
vasárnap már játszhat. A  bal
szárny tehát vagy Uhrin— Engel- 
hardt, vagy Engelhardt— Bo- 
tyánszky lesz. Más változás nem 
valószínű.

UTE-pálya M egyeri-út
Vasárnap, ápr. 3-án d. u. fél 5 óra

ÚJPEST—  BUDAI „11“
I. llgabeii bajnoki mérkőzés

Fél 3 órakor
UTE-III. kér. TVE

I, osztályú ametőrbainoki mérkőzés

1. DAC 12 10 — 2 28:11 20 ( 4)
2. VSE 12 9 1 2 27:14 19 ( 5)
3. TOSC 11 8 - 3 22:10 16 ( 6)
4. BTE 10 5 3 2 16:11 13 ( 7)
5. D. Magyarság 11 5 1 5 29:17 11 (11)
6. V. Remény I M  6 16:25 10 (12)
7. CsKAC II 3 8 6 16:25 9 (15)
8. E. MOVE 11 4 — 7 10:21 8 (14)
9. PSC 9 3 1 5 18:18 7 (11)

10. VTE* 9 1 1 7 6:24 3 (15)
11. VÁC 

* Visszalépett.
10 1 — 9 11:28 2 (18)

Bareza-esoport
1. RTK 11 10 — 1 46:13 20
2. CTK 1.1 9 — 2 35:18 18
3. DMTK 11 6 1 4 25:21 13
4. GySE 11 6 — 5 18:26 12
5. RÁC 11 5 1 5 25:22 11
6. RVSE 11 5 — 6 19:27 10
7. RTE 11 4 1 6 24:23 9
8. SAS'C 11 4 1 6 21:30 9
9. RSE 11 2 2 7 19:31 6

10. PÁC 11 1 — 10 16:37 2
Dratsay-csoport

1. SzAK 10 8 2 — 45:5 18
2. Sz. MÁV 9 7 2 — 47:3 16
3. SzMTE 10 5 2 3 23:15 10
4. ÜSE 8 4 1 3 19:21 9
5. C. MOVE 9 4 1 4 10:23 9
6. MjSE* 8 2 3 3 18:21 7
7. T. MOVE 9 2 2 5 11:34 6
8. ISE 10 1 1 8 9:44 3
9. TISE 9 1 — 8 9:25 2

10. VSC nem indult
* Visszalépett.

A  Csabai MÁV kapuját vasár
nap a volt CsAK-ista Jelenka 
védi. A  szezonban először fog 
játszani Kelemen is, ki hosszabb 
távoliét után most ismét vissza
került Csabára. A  teljes összeállí
tás ez: Jelenka —  Bayer, Kele
men —  Hrabovszkv, Szakonyi, 
Lipták —  Kiszely, Opricza, An- 
esin, Laczkó, Szarvas.

Az EMTK valamelyik szabadnapon 
vendégül fogja látni a székesfehér
vári DVE-t és a SzAK-ot. Az erzsé
betiek egyébként nagyon dicsérik a 
DVE játékát.

A PTBSC csapata vasárnap és 
hétfőn Kiskunhalason játszik. 
Vasárnap a Nagykálózi SK-val, 
hétfőn pedig a KAC-cal mérkőz
nek a pénzügyiek.

Borszéki, a BSzKRT kiváló bal- 
szélsője csapatának húsvéthétfői lo
sonci meccsén súlyos lábrándulást 
szenvedett. A megejtett röntgenvizs
gálat szerint a sérülés olyan ‘ súlyos, 
hogy Borszéki hosszabb ideig pi
henni kényszerül.

Az Attila az MMTE ellen ed
zette magát csütörtökön a Bocskai 
elleni találkozásra. Az edzés azon
ban csak részben sikerült, mert 
(húszpercnyi játék után —  4:0
állásnál —  Reiner Sándor lefújta 
a játékot. Magyar ugyanis egy ke
ményebb összecsapásnál megsérült 
és ekkor az edző jobbnak látta 
abbahagyatni a küzdelmet. Az 
Attilát úgyis eléggé sújtja már a 
balszerencsés sorozat. Bán lázasan 
fekszik, Nemes hőlégkezelésre jár 
a térdével, Szemző influenzás, most 
Magyar is megsérült.

Erre az edzésre is Nemes és Bán 
nélkül állt fel a csapat, amelynek 
négy gólját Magyar (2 ), Rudas és 
Csere lőtte. Magyar sérülése nem 
bizonyult súlyosabb természetű
nek, az ő vasárnapi játéka való
színű. Miután nincs tartalékkapusa 
a csapatnak, valószínűleg még a 
hét folyamán leszerződtetik Szüli- 
kot.

A vasárnapi csapat a következő 
lesz:

Szemző (Szülik)  —  Vadász, 
Dankó —  Szabó, Sós, Pogány  — 
Csere, Rudas, Nemes (V erm es), 
Magyar, Sziklai.

Miután a 'különvonat már bizto
sítottnak tekinthető, a csapat is a 
vasárnap reggel háromnegyed
9-kor induló és fél 12-kor Debre
cenbe érkező ktilönvonattal utazik 
és ugyanazzal tér vissza este Mis
kolcra.

Az URAK az Elektromos ellen 
több ponton változtat csapatösszeál
lításán. A  terv szerint Vavró elfog
lalja helyéit ismét a jobbhátvéd poszt
ján, Vida III. lesz a centerhalf, míg 
Gábor hosszú szünet után jobbössze
kötőt fog játszani. A valószínű össze
állítás tehát a következő: Danzinger 
— Vavró, Székely — Kulcsár, Vida
III., Rein — Jager, Gábor, Jeney II., 
Tombor II., Szűcs.

A Szegedi IKE-t, mely a baj
nokságtól való visszalépését hi
vatalosan nem jelentette be, a 
déli IB törölte a bajnokságért 
küzdők sorából.

Kraysellnek (Testvériség) toksza- 
laghüvelygyulladása van. Vasárnapi 
játéka bizonytalan

erősebb
an

Kispest legerős 
összeállítását) 

győzni akar a Sabaria 
ellen

— Saját tudósítónktól —

A  szerdai mérkőzésről fáradtan 
hazaérkezett Kispest szokásos csü
törtöki edzése elmaradt. Ma dél
után a Széchenyi-fürdőbe megy a 
csapat, ahol a játékosoknak kiadós 
masszázsban lesz részük.

A Sabaria ellen már Toros is 
játszik. Az összeállítás az alábbi 
lesz:

Dénes —  Rozgonyi, Hunyadi —  
Purczeld, Toros, Keresztes —  Pa- 
czolay, Dormos, Kormos, Fürstner, 
Serényi.

Mindenki elégedett a csapattal. 
Vasárnap szép játékot és győzel
met várnak Kispesten.

Barátságos mérkőzések
Cukrász—Csömöri MOVE 3:2 (4:8).

Góllövő.- Cirusz, Kliosó (11-esből) és 
Pataki (öngól), illetve Burjusz (2).

KFC—„33“ FC vegyes 7:2 (2:1). -  
Kelenföld. Bíró: Bednárik II. A ke
lenföldi csapat fölényes játékkal 
győzött. Góllövő: Nagy (3), Pausz 
(2), Bednarik I. és Lieber, ill. Piri- 
tyi (2).

MFOE—KSC 0:8. Kistarosa. Heves 
küzdelem. Az MFOE három tartalék
kal állott ki.

Diadal—P. Kemény 5:1 (3:8). Gól
lövő: Geesey (2), Fajthy (2) és Sakle- 
nár, ill. Móser.

BSzKBT MILL—RIKSE 4:1 (2:1).
Rákoshegy. Bíró: Deák. Góllövő: 
Szalai, Takács, Zöld és Miskovlts, ill. 
Tóth.

ALE-V. kér. SzAK 4:8 (2:1). Gól- 
lövő: Mészájrps (3) és Zetlik. ill. 
Pillár, Kollár ég Gyenis. — V. kér 
SzAK—ALE II. 3:1 (2:0).

Alagi SE-P. Attila 4:3 (2:1). —
P. Attila II.—P. „11“ FC n . 4:1 (3:0).

P. Törekvés—PMTK 1:1 (1:0).
URAK-pálya. Bíró: Kiss. Fair játék 
után reális eredmény. Góllövő: Tóth, 
illetve Molnár.

Schmoll vegyes—BVSC vegyes 3:0 
(2:0). Góllövő: Supatek (2) és Lenkei.

Hungária MILL-P. Vasas 5:0 
(1:0). Góllövő: Kosztics (2), Matz és 
Fábián Ül. — Hungária ifj.-P . Va
sas ifj. 9:0 (6:0). Góllövő: Kosaras 
(5), Heffler (2) és Schillerwein.

Bp. FC-Sch. SC 1:1 (0:0). Gól
lövő: Laufer II., ill. Kubala.

Bő. MTE—Tőzsdések 2:0 (1:0). Gól
lövő: Lisek (2). — Bő. MTE II.—
Tőzsdések II. 1:0 (0:0).

Compactor—P. Remény 3:0 (0:0). 
Rákospalota. Szép küzdelem után a 
technikásabb csapat győzött. Gól
lövő: Bezeda (2) és Novák (11-es
ből).

BAC—R. Vasutas 2:1 (2:0). Keresz-
túri-út. A BAC szép játék után 
győzte le ellenfelét.

BSE MILL—VI. kér. SC vegyes 4:1 
(1:0). Millenáris. Bíró: Weisz J. A 
BSE tartalékosán is biztosan győ
zött Bíró (2), Steiner és Dán góljá
val; a VT. kér. góllövője Harrer 
volt.

BBFC—PATO 7:1 (3:1).
TITE—BBFC vegyes 1:0 (0:0).
T. Előre—RAFC 2:2 (1:0). Géllövő: 

Kovács és Kies, ill. Szabó és Tas- 
tár.

„33“ FC ifj.—:KFC ifj. 8:1 (1:1),
ETC vegyes—Spárta vegyes 1:1 

(1:0). Góllövő: Szabó ETC, ill. Mer- 
menstein.

P. „11“ FC-Ker. SE 1:1 (1:0).
T. Előre II.—RAFC IT. 2:2 (1:0). -

SASO MILL T. Előre ifj. 1:0 (1:0).
VÁC FC-Cs. MOVE 1:1 (1:0). Cse

pel. A  Cs. MOVE a H. félidőben 
nagy fölényben játszott. Góllövő: 
Krausz VAO FO, ül. Faragó Cs 
MOVE.

Alaska FC—SzAC vegyes 4:2 (2:1).
Keglevieh-utca. Változatos játék.
szerencsés győzelem. Góllövő: Ak
nai II. (2), Sulyok (2), illetve Schus- 
ter (2).

Szüsz-gyár—N8E 8:1 (2:1). Nagyté
tény.

I. kér. SC-NISE 2:0 (0:0). Nagyté
tény. Bíró: Tóth. Iskolajáték, köny- 
nyű győzelem. Góllövő: Förster, Szi
lágyi.

Tőzsdések—Cipészek l :f  (0:0). Bo
dor-utca. Bíró: Orosz. Oóllövő*
Glüek. — Tőzsdések II.—Cipészek n . 
0:0. Bíró: Gálos.

A Lapterjesztők—Hunyadi SC
március 6-ára kisorsolt bajnoki mér
kőzésre a Hunyadi nem állt lei. Az 
intézőbizottság' gólarány nélkül a 
Lapterjesztők javára igazolta a mécs
esét.

Szita, a Sabaria volt játékosa, 
kit nemrég nyilvánítottak ismét 
amatőrnek, a Tatatóvárosi AC- 
hoz igazoltatta magát. Űj csapa
tában vasárnap mutatkozik be.

A Postás hétfőn Vácott játszik a 
Váci SE ellen Corinthián-díj mérkő
zést.

A Somogy FC 
tisztújító közgyűlése

—  Saját tudósítónktól —
A Somogy TC tisztújító közgyűlésén 

Székely István titkár ismertette 
az 1929— 30. és 1930—31. bajnoki 
évek egyesített pénztári zárószáma
dásait, melyek szerint a két év ki
adásai 102.219.90 pengőt tetteik ki.
A bevételi oldal két legnagyob tétele, 
a 23.871.45 pengő adomány és 15.001 
pengő .tagsági díj, világoisan _ mu
tatja, hogy mennyire nem üzleti vál
lalkozás egy vidéki profiklub fenn
tartása. _

Szőllösy Ferenc főtitkár terjedel
mes, kitűnően megszerkesztett jelen
tése kiemelte a játékosgárda _ min
dedkor nagy megértést tanúsító vi
selkedését.

A jelentés tudomásulvétele és 3 
felmentvény megadása után aZ 
alábbi új vezetőséget választották 
meg:

Díszelnök: Ugrón Gábor dr. or
szággyűlési képv.

Tiszteletbeli elnök: Vétek György 
dr. polgármester és Matolcsy Sándoí 
dr. bankigazgató.

Elnök; Mayer Bertalan és Ring 
Vilmos.

Ügyvezető elnök: Lánczi Béla.
Ügyvezető alenök: Simon István

dr.
Társelnök: Tankovics János éa 

báró Weissenbach István.
• Alelnök: Andorka Gyula, Bertalan 
Zsigmond dr., ifj. Kovács József dr., 
Kraut Jakab, Nádas László és Ring 
Pál.

Főtitkár: Szőllősy Ferenc.
Titkár: Székely István.
Számvizsgálók: Cseke Bálint és He

gedűs György.
Háznagyok: Frank István, Wag

ner Béla.
Pénztáros: Csattos Lajos.
Jegyzők: Hlavaty Mihály, Szenta 

János.
Ügyészek: Braun Sándor dr., Vi

dor Ferenc.
Kluborvosok: Fehér István dr., 

Szigeti Márton dr.
Választmányi tagok: Antal János, 

Bálint Hugó dr., Berger Gyula 
László, Berta József, Bők Miklós 
dr., Bogár Endre, Bugdetics János, 
Egly Ernő, Ehrlich Sándor, Fiaskó 
Lajos, Gelencsér Ödön dr., Grimm I 
István, Grosz János dr., Grünwald 
Béla, Grünwald Lajos, Halda Antal 
dr., Hajdú István, Hegedűs Dezső, 
Hettyey József dr., Horváth József 
dr., Jurcsó János, Kádár Károly dr., 
vitéz Kőmives János, Krázsovits Já
nos dr., Krausz Manó, Krénusz An
drás dr., Lengyel Imre dr., Lehotzky 
Brúnó dr., Lóránt Dezső, Muzikár Fe
renc, Müller Sándor dr., Nagy János, 
Pogány Jenő dr., Pogány Dezső, Pol
gár Ferenc dr., Rosenberg Béla, Sán
dor József, Sebők Jenő, Singer Jó
zsef, Sipos * Kálmán, Schön Arthur, 
Schultze Ottó, Szabó Lipót, Szu- 
hovszky Bertalan, Szűcs Rezső dr., 
Takács Gyula, Teutsch Gusztáv, 
Vajda Kálmán, Kalics Sándor, Vér
tesi Imre, Virág Imre dr. Póttag: 
Győrffy Antal.

Gazdasági bizottság: Bogár Endre, 
Grünwald Lajos, Sándor József.

Sportbizottság: Berta József, Hor-1 
váth József dr., Magyar Sándor.

Fegyelmi bizottság: Bálint Hugó 
dr., Lengyel Imre dr., Virálc Imre dr.

Számvizsgáló bizottság: Goór Jó
zsef, Roboz József, Rottensteiner Ri- 
chárd.

Lánczi Béla kitartásra buzdító sza
vai után az ügyvezető elnök és főtit
kár lelkes ünneplésével ért véget ® 
közgyűlés.

A Schmoll SC április 10-én Mono- 
ron játszik a Monori SE-vel.

Paulik UMTE munkaközben sú
lyos lábtörést szenvedett.

Kaufmann, (volt Vác FC) * 
Pápai Kinizsi játékosa lett. Va
sárnap játszik először.

Új csatár és új kapuvéd az Elek
tromosban. Obsdto s-Oberf r an k, sA
FTC válogatott csatára és Gyetvaii 
a Valéria volt III. osztályú váloga
tott kapuvédje az Elektromosokba3 
kérte átigazolását. Obsitos már való
színűleg vasárnap játszik az URAK 
ellen.

Nagy, Győr népszerű Zsöléje 
kiheverte két hete sz e n v e d e tt  
sérülését s vasárnap ismét irá
nyítani fog ja  az ETO csatár
sorát. Egyébként semmi változás 
sem lesz a győri zöld-fehérek 
csapatában.

A Törekvés Eszéken játszik vasár
nap és hétfőn. Első nap a Grad- 
jansky, míg hétfőn a Slavia lesz a I 
kőbányaiak ellenfele. A Törekvés 13 
játékossal vosz részt a kétnapos tú
rán.

A húsvétra tervezett Székes- 
fehérvár— Veszprém ifjúsági vá
logatott mérkőzést hétfőn játszák 
le Fehérvárott. A  legutolsó ta
lálkozás két éve volt, akkor 3:3 
arányban döntetlenül végződött a 
meccs.
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Rotterdam: Sparta (Prága)—  
Holland válogatott 5:3 ( 2 :2 ).
8000 néző. A  Sparta góllövői: 
Silny ( 2), Braine, Podrazil, Ne- 
jedly.

Karlsbad; Sparta— WAC (Becs) 
2:7 (1 :4 ). 2000 néző.

Tá ru k  beteges jött haza,
Czumpf a  baSszélsőjelölt a 

Budai ,,l!" -b e n
—  Saját tudósítónktól —

A  Budai „11”  csapata szerdán 
este érkezett haza győzelmes fran
cia túrájáról. A  csapat kondíciója 
kitűnő, csak Tárnok és Lyka kivé
tel. Tárnok hazaérkezés után kór
házba is ment s rá nem is számít 
vasárnapra a budai vezetőség. 
Lyka is gyengélkedett hazaérke
zéskor, de az ő esete nem komoly 
s remélhetőleg rendbe jön vasár
napig.

A  tegnapi edzést az előző éjjeli 
érkezés miatt ki is hagyták a bu
daiak, csak Ember és Moharos je 
lent meg az MTK-pályán, de ők 
sem vetkőztek neki. De a túrán 
nagyszerűen összekovácsolódott bu
dai együttesnek nincs is másra 
szüksége, mint egy kis pihenőre. 
'Az Újpest ellen kiálló csapat ezek 
után valószínűleg a következő lesz: 
Horn —  Wéber, Moharos —  Kár
páti II. és Schuster —  Schmidt, 
Sztcmcsik, Polgár, Lyka (Em ber), 
Czumpf.

A MAVAG-ban a kapus személye 
még nincs kijelölve az FTC elleni 
meccsre. Miskolcon mind az ifjúsági 
Szift, mind Onszágh egyformán jól 
látta el feladatát és így a gépgyári 
vezetők csak vasárnap döntenek ar
ról, hogy a zöld-fehérek ellen ki véd
je a kaput. Balösszekötőbe Pintér és 
Wladovits van kiszemelve. A  vasár
napi összeállítás a jelek szerint a 
következő: Országh (Szift) — Kraj- 
csi, Fáczán II. — Herczegh II., Gá
los, Horváth — Zavadszky, Ivá- 
lűcs, Ébner, Pintér (Wladovits), 
Antal.

A  Matyas-fivérek és a csabai 
Előre között szent a béke s hét
főn  már komplett védelemmel 
játszik az Előre. Az összeállítás: 
Kucsmik —  Mátyás I., Mátyás 
II. —  Nagy, Szpevár, Botyánszky 
—  Korim, Milyó, Sajben, Pa- 
gurka, Varga.

A Turul-nál csak a hátsó csapat
részek összeállítása biztos, a csatár
sor összeállítása elleniben nagy gon
dot okoz a vezetőknek és így csak a 
hét végén jelölik ki véglegesen a tá- 
madósor résztvevőit. A Bak TK ellen 
valószínűleg ez a csapat áll ki: Déri 
— Lengyel, Reisner — Talmács, Si- 
pőcz, Zsebéházy —  Kelemen, Hor
váth, Senger, Schell, Pirityi (Páli).

A III. kér. TVE vasárnapi össze
állításában nem várható változás s 
így az MTK-val szemben jól bevált 
csapattal veszik fel az UTE ellen a 
harcot. A  vasárnapi együtes tehát a 
következő: Wiener — Hefkó I., 
Lackner — Stettinger, Nagy, Mo- 
scheiim — Schwelbl, Lennerth, Gyur- 
csik, Dinnyés, Ágendorfer.

A Békési TE Liszkai, Berda, 
Balogh, Székely és iSzücs helyén 
öt tartalékkal kénytelen kiállni 
vasárnap a Gyulai AC ellen. Az 
összeállítás: Cseke —  Bura, Po- 
csai —  Bíró, Bakos, Oláh —  
Perdi, Szöllősi, Vogel, Gsüllög, 
Kohut.

Púm Gyula, a Nagykanizsai TE je
les balösszekötője vesebán talmai 
miatt vissza akar vonulni a futball- 
tól.

Meghívó. A Ferencvárosi Torna Club 
folyó évi áprlli3 hó 9-én, szombaton 
délután 7 órakor a IX . Üllöi-út 129. szám 
alatti klubházában tartandó X X X III. 
évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 
1- Hiszekegy. 2. Elnöki megnyitó. 9. Vá
lasztmány jelentése az 1931. évi sport- 
műköíiésrfl. 4. Főpénztáros és számvizs
gálók jelentése. 5. Felmentvény meg
adása feletti határozathozatal. 6. 1932.
ovi költségelőirányzat megállapítása. 7. 
1932. évre a tagdíjak és beiratási díjak 
megállapítása. 8. A  megüresedő helyek
re elnökségi, tisztíkari, valamint a vá
lasztmányi rendes és póttagok megvá
lasztása. 9. Indítványok feletti határo
zathozatal. Budapest, 1932 március 31. 
Maiiinger Béla s. k. ügyvezető alelnök. 
Plrity Jenő s k. főtitkár. A  közgyűlé
sen csak oly indítványok tárgyalhatók, 
amelyek a közgyűlést megelőzőleg 8 
nappal, legalább 5 tag által aláírva a 
választmánynak cím ezve a főtikárhoz 
benyújtandók Megjegyzés. Amennyiben 
a fonti határnapra összehívott közgyű
lés határozatképtelen lenne, úgy az 
1932. évi április hó 23-án délután 7 óra
kor fog megtartatni, m ely a megjelent 
tagok számára való tekintet nélkül ha
tározatképes.

A tavaszi évad egyik l e i e M i n i
ferde ója keret sorra vasáreap 
a vidéki a i a i r i k  táksrábai

Derbi Nyáregyházán és Szeinekon
Néhány meccset hétfőre tűztek ki

Saját tudósítónktól

Vidéki amatőrjeink a tavaszi 
évad egyik legnagyobb jelentősé
gűnek látszó fordulóját abszol
válják vasárnap. Minden alszö- 
vetségben halmozódnak a fontos 
események s bizonyos, hogy va
sárnap estére a tabellákon több 
jelentős változás áll be.

Az alszövetségeket sorra véve, 
a műsor így alakul:

Keleti alszövetség.
A nyíregyházi derbi mellett el

törpül minden. Pedig nem utolsó 
esemény a két legrégibb debre
ceni csapatnak, a DTE-nek és a 
DKASE küzdelme sem. Nagyobb 
figyelemre tarthat igényt a lab- 
dányi és a debreceni vasutasok 
találkozója is.

Részletes műsor:
Debreceni alosztály.

Debrecen: DMTE— DTSE, bíró: 
Sass, DEAC— DVSE, bíró: Rose, 
Székgyár— Karcagi MOVE, bíró: 
Weis'Z, DTE— DKASE, bíró: Sza
bó. Püspökladány: P. MÁV—
DVSC, bíró: Schőn.

Szabolcsi alosztály.
Nyíregyháza: NyTVE— NyKISE, 

bíró: (Északról). NyVSC— MTSE, 
bíró: Kondor. Nyírbátor: NyAFE 
•—Kisvárdai SE, bíró: Krémer.

Nyugati alszövetség.
Igen érdekes forduló kerül 

sorra. Az ETO-t az SFC-vel 
szemben fűti az őszi 2 :2-es ered
mény revánsa, a TSC még min
dig bízik, hogy sikerülni fog 
valahogy utolérni az ETO-t s 
ezért minden meccs fontos neki. 
Az SVSE és a DVE régóta nagy 
rivális s találkozásuk mindig ha
talmas harc. Így lesz ez most is. 
A  felfelé törő DAC Tatatóváros- 
ról mind a két pontot haza akarja 
vinni. Pápán a Kinizsi és a VTC 
párharca elsősorban a VTC-re 
sorsdöntő, mert bizony a veszpré
miek alaposan benne vannak a 
bajban s nagy szükség volna 
pontokra. (A  legutóbbi eredmé
nyek: ETO— SFC 2:2, TSC— Sz. 
M ÁV: 5:1, 0:0, 3:1, SVSE—
DVE: 0:0, 2:3, 2:2, TAC— DAC: 
3:0, 5:0, 2:3, P. Kinizsi— VTC 
1:2, 0:3, 2 :2 ).

A  másodosztályban a Huber
tus— MAFC (magyaróvári derbi), 
a SzAK— ARAK, a ZSE— Sárvári 
SE és a Kőszegi SE— SzSE mér
kőzés emelkedik ki a műsorból.

A  részletes műsor:
I. osztály. Győr: ETO— SFC,

bíró: Czeczely. Tatabánya: TSC 
— Sz. MÁV, b író : Koch. Sopron: 
SVSE— DVE, bíró: Parányi. Ta- 
tatóváros: TAC— DAC, bíró: Hol- 
Iósi. Pápa: P. Kinizsi— VTC,
bíró: Fritz. .

II. osztály. Győri csoport. Sop
ron: Sotex— KFC, bíró: Márkus. 
Győr: GyTC— NFC, bíró: Storch. 
Győrsziget— Csornai SE, b író : 
Steiner. Magyaróvár: Hubertus 
—MAFC, bíró: Boros. Székes-
fehérvári csoport: Székesfehér
vár: SzAK— ARAK, bíró: Grá- 
jiássy. Várpalota: V. Unió— Er
csi Eötvös SE, bíró: ?. Szombat- 
helyi csoport: Zalaegerszeg: ZSE 
—Sárvári SE, bíró: Németh. Ta
polca: T IA C —Perutz, bíró: Neu- 
brunn. Körmend: KTK— P. Test
vériség, b iró: Somló. Kőszeg:
KSE— SzSE, biró: Fülepp.

Sas-serleg mérkőzések Győrött. 
GyTC II.— ETO II., bíró: Gray. 
Győrsziget II.— GyTSE II., b író: 
Kovács.

Északi alszövetség.
A tavaszi szezón egyik legerő

sebb fordulójának ígérkezik a va
sárnapi. Mind az öt meccs egyfor
mán fontos. Az ózdi és a két diós
győri az elsőség, a miskolci és a 
sátoraljaújhelyi pedig a kiesés 
szempontjából.

Részletes műsor:
I. osztály, ózd : ÓVTK— PBÜSE, 

bíró: Tarpay. Diósgyőr; DVTK— 
PTK, bíró: Merz. DAC— SSE, bí
ró: Kerekes. Miskolc: MVSC— 
SAC, bíró: Hartmann. Sátoralja-

ujhely: S. MÁV— HAC, bíró:
Hajdú.

II. osztály. Gyöngyös: GyAK— 
MESE, bíró: Ponyi. GyKSE— 
SAC, bíró: Szegő. Hatvan: HVSE 
— J. Lehel, bíró: Adorján. Füzes- 
abony: FSE— Dobó, bíró: ?. E ger: 
EVSC— HSE, bíró: Pataky.

Déli alszövetség.
Hatalmas programot bonyolíta

nak le az alszövetség egyesületei a 
kettős ünnepen. Hétfőre ugyan 
csak négy mérkőzés jut, de annál 
nagyobb a műsor vasárnap.

A  szegedi alosztályban az MTK 
— SzAK, az SzVSE— KAC s a 
KEAC— MÁK meccs az elsőség 
szempontjából, a többi pedig a to
vábbi helyezés szempontjából bír 
elsőrendű fontossággal.

A  csabaiaknál a Bohn SC— Gs. 
MÁV meccs az attrakció, de nem 
utolsó csemege a hétfőn Orosházán 
sorrakerülő OMTK— Előre talál
kozó sem.

Részletes műsor:
Vasárnap. 

Szegedi alosztály.
I. osztály. Mákó: MTK— SzAK,

bíró: Faragó, SzVSE— KAC, biró: 
Baranyi, KEAC— MÁK, bíró:
Kandiba. Kecskem ét: KTE— UTC, 
b író : Bóka-Papp. Kiskunfélegy
háza: KTK— Szentesi TE, bíró: 
Horváth F. Kistelek: KTE—
HMTE, bíró: Frankéi. Hódmező
vásárhely: HTVE— SzTK, bíró:
v. Savanya dr.

II. osztály. Kunszentmárton: K 
Törekvés— KTE (a helyi derbi!), 
bíró: Podani dr. Csongrád: CsAK 
— Félegyházi Vasutas Kör, b író: 
Kovács I. Szeged: Aignertelepi SE 
— Kiisaombori AC, b író : , Vasa dr. 
Hódmezővásárhely: HTKSE— Föl- 
deáki TC, biró: Nagy M.

Csabai alosztály.
I. osztály. Orosháza: OTK—

Szarvasi Turul, bíró: Szebenyi, 
OFC— CsAK, b iró : Martonossy. 
Békéscsaba: Bohn SC— Cs. MÁV.
b író : Pataky. Gyula: GyAC— Bé
kési TE, bíró: Lapu I. Tótkomlós: 
TTC— MTE, bíró: ?. (Boros volt 
felküldve, de Boros Debrecenben az 
Attila— Bocskai mérkőzést vezeti.) 
M ezőtúr: MAFC— GyTE, bíró:
Lefkovics.

Hétfő.
Csabai I. osztály. Orosháza: 

OMTK— Előre, b író: Klein.
Szegedi II. osztály. Kiskun- 

májsa: KSE— Félegyházi Remény
ség, bíró: Boncz.

II. osztályú vasutasbajnokság. 
Szeged: SzVSE— Szentesi MÁV, 
b ír ó : ördög.

Barátságos. Szőreg: Ráikóczi—  
SzAK, b író: Sugár.

Délnyugati alszövetség.
A bajai alosztályban a BTSE—  

BSC és a TSE— BMTE meccs na
gyobb horderővel bir. A  pécsiek
nél mind a négy meccset egyfor
mán érdeklődés várja.

Részletes műsor:
Vasárnap.

Pécsi alosztály. P écs: PEAC—  
PÁC, bíró: Rosenfeld I., PSC— 
KTSE, bíró; Lindenbaum, PVSK 
— Szigetvári AK, bíró: Rosenfeld 
E. Nagykanizsa: NTE— DPAC,
b iró : Spitzer.

Bajai alosztály. Baja: BTSE— 
Bácsalmási SC, bíró: Láng. Bácska 
— Bátaszéki TC, bíró: Fleischer.
Szekszárd: TSE—-BMTE, bíró:
Világosi.

Hétfő.
Pécsi alosztály. Kaposvár: 

KRSC— DVAC, bíró: v. Adorján.
Bajai alosztály. Simontornya: 

SBTC— Bajai SE, b író: Sztaszinó, 
Barátságos. P écs: PVSK—

Pécs-Baranya, b iró: Csik.
Középmagyar alszövetség.

A Tibor- és a Dratsay-csoport- 
nak egy-egy „nagy”  meccse yan.

A z előbbiben a Balassagyarmati 
TE— Tokodi ÜSC, az Utóbbiban a 
szolnoki derbi, a SzAK— Sz. MÁV 
találkozó.

Részletes műsor:
Vasárnap.
I. osztály.

Tibor-csoport: D. Magyarság— 
VÁC, Dunakeszi, fél 3. Bíró: 
Fuchs. VSE— E. MOVE, Vác, Po
kolsziget, 4. B író: Paulinyi. BTE 
— TÜSC, Balassagyarmat, fél 3. 
B író: Kelesi dr. V. Remény— PSC, 
Vác, Remény-pálya, 4. Bíró: Lei- 
ner I.

Dratsay-csoport: SzAK— Sz.
MÁV, Szolnok, SzAK-pálya, 4. 
B író : Glück. SzMTE— Üllői SE, 
Szolnok, negyed 3. B író: Kecske
méti. TISE— C. MOVE, Török- 
szentmiklós, 2. B író: Bálint.

Barcza-csoport: RSE— Gyömrői 
SE, Rákoshegy, 4. B író: Bardach. 
RTK— PÁC, Rákoscsaba, 4. B író: 
Meiszter. DMTK— RTE, Duna- 
haraszti, 4. B író: Eperjessy.
RVSE— RÁC, Rákos, 4. B író: 
Nürnberger. SASC— CTK, Sas
halom, 4. B író: Seemann (H b.:
Thyn).

II. osztály.
N. Remény— FTK, Nógrádverő- 

ce, 4. B író: Fejér. KSE— VSC.
Kismaros, negyed 3. B író: Rosen
feld.

Bacsó-serleg: RTK ifj.— PÁC 
ifj., Rákoscsaba, negyed 3. Bíró: 
Kozanek.

H étfő.
Corinthian-díj: Váci SE— Pos

tás, Vác, Pokolsziget, 4. B író: 
Lónárt.

Tartalékbíró: Zug és Pretzner.

A Budai „11“ — Metzben. A francia 
Kadett“ csapat a múlt héten Lu

xembourgba utazott. Metzben volt 
idejük, kiszálltak a vonatból, hogy 
megnézzék a várost. Az utcákon nagy 
feltűnést keltett a futballista társa
ság és üzlete ajtajából nézte a felvo
nulást egy hentes is, aki németül 
megszólította őket: „Ugyebár, önök a 
román futballisták, a Budai „11“ 
tagjai, akik ma itt játszanak az AS 
Messine ellent“ Charbit, a francia
csapat egyik mókás tagja, aki megér
tette a kérdést, ahelyett, hogy a 
földrajztandij visszakérését indítvá
nyozta volna a derék hentesmester
nek, halandzsázni kezdett „románul", 
hogy megtréfálja a hentest. Ez csak 
hallgatta, hallgatta és időnkint köz
beszólt: „Ja . . . ja . . .“  A francia 
futballisták rövidesen továbbutaztak, 
a metzi hentesmester azonban azóta 
nyilván minden vevőjének eldicsek
szik, hogy ö „ románul“ beszélt a Bu
dai „ 11“ futballistáival.

Húsz éves az Orosházi TK. Az
.Orosházi TK június hó 12-én ünnepli 
húsz éves jubileumát. Fehér J. István, 
az OTK örökös főtitkára írja meg 
erre az alkalomra az egyesület sport
jának történetét. Az előkészületek e 
nagyszabásúnak ígérkező ünnepnség- 
re máris megindultak. Futballmérkő
zésre a Ferencváros, Újpest, vagy a 
Hungária csapatát szeretné ven
dégül látni az egyesület. Ugyan
ekkor propaganda kerékpárversenyt 
is rendez, de úszóverseny is szerepel 
a tervbevett, egész napot kitöltő gaz
dag műsorom. Berthóty Károly dr. 
kormán yfőtanácsos, volt nemzetgyű
lési képviselő, a piros-fehérek közsze
retetben álló elnökének iközremüködé- 
sével az ünnepélyt előkészítő bizott
ság a kulisszák mögött serényen mű
ködik már jó előre.

A BSC-nek a 33 FC elleni való
színű összeállítása a következő: Mar- 
sivszky — Pohádi, Soponyai — Eli- 
bogan, Gyulai, Pázanándy — Béki, 
Mick, Nagy, Szűcs II., Kozma. Le
het, hogy Füstös is szerepléshez jut 
és pedig a csatársorban.

Szollár József, a Nagykanizsai TE 
középcsatára a husvétvasámapi edző
mérkőzésen megsérült. Súlyos rúgást 
kapott a combjába. Jelek szerint 2 
hét szükséges gyógyulásához.

Zalavármegye Testnevelési Fel
ügyelősége ezévben is kiírja a vár
megyei levente kupamérkőzéseket. A 
múlt évben 7 város levente válogatott 
csapata vett részt a küzdelmekben, 
A  kupa jelenlegi védője Nagykanizsa 
csapata. A  mérkőzések megrendezése 
már csak azért is fontos, mert na
gyon sokat fejlődik ezáltal a várme
gye labdarúgósportja. Csorba István 
főtanácsos, a megye testnevelési fel
ügyelője nagy érdemeket szerzett 
ezen a téren.
_ A 2:2 állásnál félbeszakadt Török
őr—Főv. TKör meccset gólarány nél
kül a_ Főv. TKör javára igazolta az 
intézőbizottság, miután igazoltnak 
vette, hogy a mérkőzés a Törökőr 
hibájából fulladt botrányba. Ezenkí
vül a bizottság a Törökőr pályavá
lasztói jogát háromszor egymásutáni 
alkalomra felfüggesztette.

Zsarnóczay 
Meisl Hugónál

Biztosítva van az április 
24-ikí bécsi válogatott 
mérkőzés hagyományos 

barátságos jellege
—  Tele fon jelentésünk —

Bécs, március 31.
Ma beszéltem Meisl Hugóval, aki 

még mindig betegen fekszik. Meisl 
— mint ismeretes — közölte Kenye
res főtitkárral, hogy az április 24-i 
válogatott mérkőzés elhalasztása 
most már lehetetlen. Hangsúlyozta 
azonban, Meisl, hogy az osztrák fut
ball vezetői teljes mértékben tudatá
ban vannak annak, hogy milyen fon
tossággal bír a magyar futball szá
mára a magyar—olasz Európa Ku
pa mérkőzés. Éppé ezért az osztrák 
futball vezetői garantálják, hogy az 
április 24-i bécsi válogatott mérkő
zés a legbarátságosabb jellege mel
lett, a régi tradíciók jegyében fog 
lefolyni és azon senki sem fog meg
sérülni. Ez egyébként az osztrákok
nak is érdekük, hiszen május folya
mán nekik is fontos Európa Kupa 
mérkőzésük lesz Prágában.

Ma egyébként felkereste Meinlt 
Zsarnóczay János, a BLASz elnöke, 
aki átutazóban Bécsben tartózkodott. 
A két sportvezér beható tárgyaláso
kat folytatott a két ország futball- 
sportját közösen érintő kérdésekben,

Howorka Ottó.

A Somogyitól nem lesz 
változás a csapatban

— Telefonjelentésünk

Kaposvár, március 31.
A Somogy játékosai a héten ma 

tartották az első edzést, mely aztáa 
annál kiadósabb volt. Á játékosok 
sorshúzással, két nyolcas csapatra 
oszlottak s így mérkőztek. Győzött a 
Péter kapitánysága alatt játszó csa
pat 8:4 (3:3) arányban. A  gólok kö
zül Kármán hatot, Berecz és Gálám i 
bős egyet-egyet, illetve Mészáros 
hármat s a vendég bajai Almási 
egyet szerzett.

Vasárnap a Nemzeti ellen válto
zatlanul ez a tizenegy játszik:

Táti — Miklós, Joós — Egri, Péter, 
Győrffy — Mészáros, Galambos, 
Kármán, Berecz, • Tunyoghy.

Kaposvár sporttársadalma biztosra 
veszi, hogy legalább az egyik pont 
a város falai között marad.

Pályaavatás volt hnsvétkor Prágá
ban. A Bohemians díszelnöke, Dan- 
ner, jelentős pénzadománnyal lehe
tővé tette, hogy klubja új sportte
lephez jusson. Á  Vrsovice előváros 
szép fekvésű völgyében van az új 
pálya, amely 25.000 nézőt tud befo
gadni, talaja azonban még gyepesí
tésre vár. Hatalmas zöldfehér kerítés 
veszi körül a pályát, amelyet vasár
nap úgy megrohant a közönség, hogy 
a rendőrség kénytelen volt a pénz
tárakat lezáratni.

A Bajai Turul SE—Bácska mérkő
zésre igyekvő szurkoló odaszól ae 
ellenőröknek:

— Nem volna jó a bejárat előtt 
ácsorgó 120 centin aluli Bácska-szur- 
kolókat beengedni a pályáraf

— Minek — válaszol a megszólítot
tak egyike —, úgyis sok a „ kisfiú“ a 
Bácska csapatában.

Lá mérkőzés alatt azonban kitűnt, 
hogy ezúttal a kisfiúk a „nagyfiúk“ 
és a jól megtermett turulisták a 
„kisfiúk".

Barátky az egyetlen sérült a Hun
gáriánál a húsvéti mérkőzések után, 
A  kitűnő kék-fehér csatár lábát fáj
lalja s kezelőorvosa néhány napra 
ágyban fekvést írt elő 'számára.

Brancsics Sándor, az Orv. Műsze
részek első csapatának állandó játé
kosa rövid szenvedés után vasárnap 
elhunyt. Temetése szerdán délután 
2 órakor volt a Kerepesi-temető ha
lottasházából.

A veszprémmegyei Enying nagy
községben, a sporfcszeretetéről közis
mert dégi gróf Festetics Sándor ott
honának szomszédságában, a kör
nyékbeli községek futballsportjának 
fejlesztésére „Mezőföldi futballbaj- 
nokság” megrendezését tervezik.

Újpesten úgy látják, hogy bevált a 
Ferencváros—Hungária mérkőzés al
kalmából az elővételben olcsóbb 
jegyárusítás. Ezért követik a példát 
és az április 10-i Újpest—Ferenc
város mérkőzésre 1.20-ért lehet kapni 
elővételben az állóhelyjegyet. Hely
színen ennek ára 1.50 lesz.

A Diósgyőri AC csapatában a 
DVTK elleni súlyos vereség után 
több változást eszközölt a vezetőség. 
A vasárnapi összeállítás ez lesz: Pet- 
rovics — Mikulják, Bárány, — Kle- 
menik I., Klemenik II., Sehwarczba- 
cher — Ligeti, Krajnyák, Stollár, De- 
mők, Kuris.
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A MiLL-bafgiokság 
vasárnapi műsora

' I. osztály: BMTE—Törekvés, Buda- 
iák, íél 5. Bíró: Polgári. — CsTK 
Hungária, Csepel, 10 (Kriss). —- PSC 
—BSE, Pestújhely, íél 3 (Friedlán-
der). PTC—WSC, Üllői-út, 8 (Szél 
László). BEAC—NSC, Lágymányos,
fél 11 (Safir). Szondy—Postás, We-
kerletelep, 10 (Blau Andor). MTK- 
MÁVAG, Hungária-út, 10 (Top 
seher). TJTE—BSzKRT, Népsziget, 
fél 9 (Solymossy).

II. osztály: NJTC—ETSC, Zágrábi 
út, fél 3 (Kelemen), SASC—Ganz TE, 
Sashalom, 2 (Tunikold). P. Vasas—P 
Hunyadi, Valéria SC, 4 (Szőke). P, 
Attila—Diadal, Állami telep, fél 9
(Kempfner). Ep. Egyetértés—NySE, 
Attila-u., 2 (Goldberger).

S a ra a l

A nyíregyházi derbire lázas készü
lődés folyik. Az NyTVE-nél is, az 
NyKISE-nél is népesek voltak az ed 
zések s mindkét táborban él a biza
lom. Az NyTVE még mindig nélkü
lözni fogja Ardait, kinek helyén most 
is Kupferstein fog szerepelni. Az 
NyKISE pedig még mindig keresi 
az eltávozott Friedmann utódját. Va
lószínűleg Mikula kerül a csapatba, 
Mindkét részről csak szombaton dön
tenek a végleges összeállítás kérdé
sében.

Rozsálí, a Nyíregyházi VSC jeles 
játékosa felépült sérüléséből

A Sátoraljaújhelyi AC csapata má
jus 28-án Kassán a CSK-val mér
kőzik.

öt új fiatal játékossal vág neki a 
a tavaszi szezonnak a Sátoraljaúj
helyi MÁV. Első ellenfele vasárnap 
a Hatvani AC csapata lesz. Erre a 
meccsre a tegnap megsérült Dutke- 
vics, a csapat gólrekordere nélkül így 
áll ki a gárda: Vali — Szerviczky, 
Szilva — Fedor, Bodnár, Einczig — 
Szabados II., Gergely II., Blaskó, 
Bede, Moszka.

A Sátoraljaújhelyi AC csapatában 
a lábtörést szenvedett Dankay hátvéd 
helyére Kálmán megy hátra, míg 
Kálmán helyett Kiér játszik jobb- 
összekötőt.

Perecesen folyik a készülődés a 
DVTK elleni mérkőzésre. A  telkes pe
recesnek az SSE után a DVTK orra 
alá is szeretnének egy kis borsot hin
teni. A csapatban mindössze annyi 
a változás, hogy a kitiltott Motkó I. 
helyett Czabán játszik.

A centercsatár posztja kétes az 
Elektromosok vasárnapi csapatában, 
Ennek a helynek a betöltése mindig 
nagy gondot adott a vezetőségnek. 
Most sem tudják, hogy Bogdán és 
Kolbabek közül melyiket válasszák. 
Obsitosról, az FTC-ből most átigazolt 
csatárról is szó volt, de rajta még 
meglátszott a hosszú pihenő. Újra so
rompóba áll elleniben már Melicharik. 
Az URAK ellen ez a tizenegy fog a 
pályára lépni: Újvári — Gsoviís, 
Kulcsár, •— Deák, Lévay, Lengyel, 
Reíter, Steczovits, Bogdán (Kolba
bek), Melicharik, Kocsis.

Erősödik a PSC. Báder, a profi Va
sasok csatára visszaamtőrizálása után 
a pestújhelyiekhez kéri igazolását. A 
kitűnő játékos belépése nagy nyere
ség lenne a bajnokságra törő PSC- 
íiek.

Bene, a Vasasok új szerzeménye a 
szerdai edzésen egy „újonctól” erős 
rúgás kapott a sarkára. A vezetőség 
reméli, hogy vasárnapra kiheveri a 
keménykötésű csatár a sérülést.

Az FTC-ben nagyon komolyan ké
szülnek a MÁVAG elleni döntőfontos
ságú meccsre, mert tudják; most dől 
el, hogy továbbra is benmaradnuk-e 
az első helyért folyó versenyben. Az 
együttest csak ma állítják össze vég
legesen, de. csak két hely betöltése 
nem biztos még. A  kapuba előrelát
hatólag Bencze fog kerülni, mivel 
Szirbán most nincs jó formában. 
Jobbszélre nagy a választék, Bodor 
és Huber, Bay és Kátra között az 
első kettő az esélyesebb jelölt. Jobb- 
halfot természetesen ismét Hoffmann 
fog játszani. A csapat többi része 
változatlan.

A BTK-ban Eibenstein játszók jobb- 
összekötőt vasárnap a VI. kér. FC 
ellen.

Kontreczky, a Váci AC jeles bal- 
szélsője edzés közben súlyosabb sérü
lést szenvedett s egyelőre kórházban 
fekszik, megfigyelés -alatt.

Miszbachnak, a Váci SE kitűnő cen- 
terbalf ján-ak sérülése még mindig nem 
jött rendbe s ezért a VSE-ben válto
zatlanul nagy helyettesítésénak a 
gondja.

A DVTK nem változtat csapatán, a
PTK elleni mérkőzésire ugyanaz a ti
zenegy áll ki, -mely legutóbb a DAC- 
ra mért súlyos vereséget.

A Csabai AK csapatában az in
fluenzás Pataj helyett Karácsonyi ját, 
szik középfedezetet. Bizonytalan a 
szintén influenzás Bogdán I. szerep
lése is. Helyettesítésére Bikfalvi áll 
készenlétben.

A Soproni FC csapata és szurkoló- 
tábora külön motoros vonattal megy? 
át vasárnap Győrbe az ETO ̂  ellem 
mérkőzésre. Az SFC a zöld-fehérek el
len már teljes csapattal játszik, mert 
Kardos kitiltása lejárt.

Új bírójelölt 
az olaszok ellem 

mérkőzésünkre
■— Saját tudósítónktól —

Legutóbb megírtuk, hogy az MLSz 
sorrendben a következő három bírót 
ajánlja az olaszoknak a május 8-i 
mérkőzésre: Hansen (Dánia), Lan- 
genus (Belgium), Fuchs (Német
ország). Az MLSz tegnap esti elnöki 
ülésén most úgy döntött, hogy a har
madik helyen ajánlott Fuchs helyett 
Fabrist, a jeles jugoszláv bírót 
ajánljuk.

Az MLSz egyébként mielőtt az 
ajánlást elküld,éné az olaszoknak, ki
kéri még a BT véleményét is.

A Soproni VSE-ben Polgár (hát
véd) bokarándulással bajlódik s va
sárnapi szereplése kétes.

Hétfőn megindul a küzdelem a 
helyi kisegyesületi kollégium által ki
írt serlegéit. Az első meccset az 
SV-SE II. az 5. honvéd gy. e. csapata 
ellen vívja.

A miskolci AK csapata hétfőn 
Bánszálláson a BTK-val barát
ságos mérkőzést játszik. B író: 
Mayer.

Urbán meggyógyult s vasárnap is
mét elfoglalja helyét a Tatabányai SC 
csapatában.

Baján nem nagy népszerűségnek 
örvendenek az edzések. Mindegyik 
csapatnál alig néhány játékos vonul 
ki a pályára. Aránylag még a BMTE- 
nél a legnépesebb, de edeőcsapatbeli 
játékost ott is alig látni. A  csapatok
ban vasárnap alig lesz változás, a 
BTSE-nál azonban ismét játszik az 
influenzából felépült Balogh.

Szolnokon folyik a készülődés 
-a helyi derbire, a SzAK—-Sz. 
MÁV találkozóra. A MÁV csak a 
pénteki edzés után állítja ö-ssze 
csapatát. Fajankovics beteg s le
het, hogy nem tud játszani. He
lyettese Friesz vagy J-avács lesz. 
A SzAK-nál Drab kitiltása lejárt, 
Horváth felgyógyult s így végre 
komplett lesz a csapat. Az össze
állítás: Nagy —  Sándor, Drab —  
H-elmreich, Varga, Balázs —  
Pollák, Kövesdi IV., Horváth, Sti- 
pi-cs, Kövesd i III.

Vasárnap ismét érdekes mérkőzés 
lesz Püspökladányban. A két régi ri
vális, a P. MÁV és a DVSC találko
zik. Érdekességet az ad a mérkőzés
nek, hogy mióta a P. MÁV el-sőosztá- 
lyú, a DVSC még nem tudta legyőzni. 
A  P. MÁV csapatában aligha lesz vál
tozás, legfeljebb új balszélső kerül az 
első vonalba.

A Salgótarjáni BTC táviratilag 
tudatta az ÉLASz-szal, hogy a 
Losonci AFC ellen vasárnapra 
tervezett mérkőzése nem kerül 
sorra. Az elmaradás okáról a 
távirat hallgatott.

A Kecskeméti AC edzéseit Rosner, 
az UTE volt játékosa vezeti, míg a 
KTE-t Singer, volt Vác FC edzi.

Lékő (Kecskeméti AC) sérülése sú
lyosabb természetű, vasárnap semmi- 
esetre sem játszik.

A Szombathelyi MÁV csapata 
bán többrendbeli változás van. 
Tatabányán ez a tizenegy játszik : 
Sass —  Nagy, Marth —  Iván, 
Handler, Pecker —  Kiss, Boda, 
Nagy II., vagy Krascsenyics, 
Paár, Gazdag.

A Kecskeméti TE az UTC elleni 
fontos mérkőzésre a büntetését letöl
tött Kováccsal megerősödve áll fel.

A Stájerország—Magyarország mér
kőzéseket végérvényesen lekötötték. 
Május 5-én Győrött, június 26-án pe
dig Grácban találkozik a két kerületi 
válogatott.

A győri DAC csapatában rács vál
tozás, Tóvároson, az a tizenegy ját
szik, mely vasárnap a II. kér. SC el
len győzött.

A kassai kerületben a magyar 
egyesületek bajnoki mérkőzései va
sárnap kezdődnek meg. A sorra ke
rülő mérkőzések a következők: Kas
sán: K Törekvés—Eperjesi TVE,
KAC— KMSE. Rozsnyón: Rozsnyói 
SC—Kassai SC.

Kertész, a BEAC kitűnő ^szélsője 
még nem heverte ki sérülését s így 
vasárnap sem játszhat csapatában. 
Kertészt kellemetlen eset érte. Mo
torja indításaikor rándult meg a Iába, 
A BE AC-nak komoly gondot ad _ a 
kitűnő szélső helyettesítése s vasár
nap előreláthatóan Demkó foglalja el 
a jobbszélső posztját.

Négy csapatra való játékos jelent 
meg a Postások tegnapi edzésén. Az 
MTK ellen kiálló csapatban csak 
Hollósi Játéka kétes, mivel a jeles 
centernek inhúzódása van. Helytte- 
séül Kalast szemelték ki. A kék-fehé
rek ellen ez lesz az összeállítás: Kris
tóf — Jelen, Bogdán — Illyés, Bod
rogi, Bokor — Kása, Kertész, Hollósi 
(Kalas), Mátéffy, Horgos. — A Váci 
SE elleni csapatot csak vasárnap este 
állítják össze, de máris biztos, hogy 
Fehérváry és Kalmár helyet fog 
kapni az együttesben.

-  Lasrwzai esatfesB is m 
ponfsi haza abrak Iszni

Kaprainál -
mondja Balog Miksa, a Nemzeti al- 
elnöke, aki most —  Reiebard Ottó 
szabadsága alatt —  a csapat ügyeit 
vezeti.

—- A hangulat nagyon bizakodó
— folytatja — , a fiúk mindent 
megígértek. Most akarnak pontot 
szerezni, amikor a, csapat legna
gyobb bajban van. Reméljük, hogy 
ez sikerül is, hiszen Bihámy je 
lenlegi jó formájára építeni is le
het. A szintén magáratalált Ger
gellyel együtt talán majd csinálnak 
valamit. Végre egyszer minket is 
elhagyhatna már a balsors . . .  Egy 
pontra mindenesetre számítunk a 
Somogy ellen.

A Nemzeti csapata egyébként 
Balog Miksa vezetése mellett a kö
vetkező összeállításban utazik el: 

Gallina —  Flóra, Szendrö —  
Hossó, Búza, Belesik —  Kovács, 
Czétényi, Gergely, Bihámy, Hor
váth.

A csapat szombaton délben 1 
órakor indul a Keleti pályaudvar
ról és hétfőn reggel érkezik vissza 
Budapestre. Több lelkes szurkoló 
vasárnap reggel a csapat után uta
zik.

Az angol ligában kedden a, követ
kező mérkőzéseket játszották le: 
Newoa-stle United—Leicester City 
0:1. Manchester City—Birmingham 
5:1. Liverpool—Huddersfield Tovm 
3:4.

A Pécs-Baranya szokásához híven 
tegnap is a PAC-al játszott edzőmér
kőzést. Szép játék után a profik köny- 
nyen győztek 5:l-re. A  délután ese
ménye az volt, hogy hosszú idő után 
kint volt a pályán 11 Baranya-játé- 
kos. A csapat szombaton utazik fel a 
Megyer elleni mérkőzésire. Az össze
állítás: Jókai — Jsányi, Kővári — 
Palkó, Temesi, Mecseki — Fogas, 
Halas, Foór, Táltos, Kocsis.

A Hódmezővásárhelyi TVE 
csapatában Gravácz aligha ját
szik vasárnap. Helyére, a jobb- 
szélre Kádár kapus vonul majd 
előre, míg a háló elé Horesnyi 
áll.

A Szeged FC tegnapi edzésén már
megjelent Emődi, de vasárnap még 
nem játszik a Maglód ellen. Az ösz- 
szeállítás marad ez: Pintér — Sirály: 
Raffai — Pólyák, Tóth, Harmat — 
Korányi II., Stemter, Lukács, Grósz, 
Havas. A  kisteleki Pálinkás szerződ
tetésére aligha kénül sor, mert a játé
kos az utolsó pillanatban úgy látszik 
meggondolta a dolgot s húzódozik a 
szerződés aláírásától.

A Szeged FC vezetősége ma tisz 
telgő látogatást tesz Somogyi Szil
veszter dr. polgármesternél.

Az Attila—Bocskai mérkőzés két 
határbírája: Nagy dr. (Debrecen) és 
Mogyorósi (N yiregyháza).

A debreceni nagypénteki botrány 
ügyében megkezdte a tárgyalást a 
keleti fegyelmi bizotság. Máris fel
függesztette a DKASE két játékosá
nak, Hevesinek és Gál Il.-nelc a já
tékjogát. A jövő hétre egész sereg 
újabb tanút és vádlottat idézett meg 
a bizottság.

Még az őszről esedékes Karcagi SC 
—DVSC mérkőzést május 5-én ját
szik te Karcagon.

14 játékos utazik a balkáni túrára, 
így döntött tegnap este a PLASz el
nöksége. A csapatot Popper Béla és 
Faragó Sándor kíséri. Mint ismere
tes, a PLASz csapata Stambulban 
két, Szófiában pedig egy meccset 
játszik.

Április 22-re halasztották tegnap a 
PLASz rendkívüli közgyűlését, mi
után a jelölőbizottság még nem ké
szült el a munkájával. A bizottság 
egyébként csak a jövő héten jelöl.

Három játékost kért kölcsön a 
Fér. Vasutas a vasárnapi nagyvára
di útjára, miután több játékosa 
nem jöhet a csapattal. A  Postás 
Kalmárt ég Fehérváryt, míg a Tö -  
rekvés Magót adta kölcsön. A Fér. 
Vasutast egyébként elkíséri Mandik 
Béla, a BLASz titkára is.

A MAFC-nak van igaza, ezt álla
pította meg tegnap este az MLSz el
nöksége a MAFC—Wekerletelepi SE 
mérkőzés ügyében. A MAFC ugyan
is szabályszerűen jelentette be Füs
tér Géza visszatérését, csakhogy a 
BLASz irodája ezt elnézte. Mármost 
az MLSz elnöksége a fellebbviteli 
bizottságnak a határozatát hatályon 
kívül helyezte és az ügyét megfel
lebbezte az országos tanácshoz. Az 
eredmény tehát az, hogy a mérkő
zést eredeti eredményével igazolják.

A prágai Sparta valószínűleg fél
beszakítja holland túráját és haza
utazik, mert a túra egyik vezetője, 
Ksikl, a Spartának egyik legrégibb 
tagja, Amsterdamban csütörtökön 
reggel szívszélhűdésben meghalt,

TORMA Rt
A MOTESz 

közgyűlése
Tegnap este tartotta meg a 

Magyar Torna Szövetség XVI, 
rendes közgyűlését a magyar test
nevelés házában.

Az egyesületek szép számmal 
megjelent képviselőit Teleki Sám 
dór gróf elnök tömör, mélyhatású 
megnyitó beszéddel üdvözölte, 
rámutatott a szövetség haza
fias törekvéseire és a szép 
lendületbe jött tornasport to
vábbi lelkes támogatására kérte 
fel a megjelenteket. Kiemelte és 
dicséretet mondott a szövetség 
volt és jelenlegi főtitkárának, 
Bély Miklósnak és Soós Gézának 
érdemes munkásságáról.

Demény Károly ny. államtitkár, 
a szövetség nagynevű volt elnöke, 
örökös tiszteleti tagja az új re
zsim első közgyűlése alkalmával 
rámutatott a rövid idő alatt elért 
és látható sikerekre. Nagy ered
ménynek minősíti a céltudatos 
munka és a fejlődés szempontjából 
az I. és II. osztályú bajnokság 
megrendezését, az első magyar 
hölgybajnokság megtartását, a ki 
váló magyar tornászgárda külföldi 
sikeres szereplését a velencei, gé- 
nuai, párisi magyar dicsőséget, a 
külföldi szövetségekkel kimélyült 
kapcsolatainkat és azokat a lelki 
eredményeket, amelyek Teleki 
Sándor gróf elnök lelkesedése és 
szellemi vezetése mellett a szövet
ségben pezsgő, eredményekben 
gazdag életet teremtettek, erőt és 
tekintélyt biztosítottak a MOTESz- 
nek. A  volt elnök köszönetét éa 
ragaszkodását az egész közgyűlés 
magáévá tette és melegen üdvö
zölte Teleki grófot.

Holfeld Henrik társelnök ezután 
a magyar tornasport fejlesztése 
érdekében kifejtett eredményes 
munkásságuk elismeréséül a szö
vetség díszes oklevelét adta át 
Kiss József dr., Kmetykó János, 
Tóth István, Bély Miklós, Pong- 
rácz Albert, Vozárik Miklós, 
Neprőszei Károly, Soós Géza és 
Sándor Pál elnökségi és tisztviselő 
tagoknak.

Ezután a tisztikar megválasztá
sára került a sor, amelyen a hiva
talos lista minden változtatás nél
kül keresztülment és Teleki Sán
dor gróf elnöklete mellett ugyanaz 
a lelkes tisztikar kormányozza a 
kitünően megerősödött szövetsé
get, mint az elmúlt esztendőben.

Az 53 érvényes szavazat ered
ményének kihirdetése után Teleki 
Sándor gróf köszönte meg a meg
választottak nevében a közgyűlés 
bizalmát, majd az ülés véget ért.

A T I  C T I I f  A
Ladoumegueértí . . .  130 angersi

diák aláírásával egy szép, szabályo
san megírt kérvény érkezett a párisi 
„Match“ szerkesztőségébe, melyben a 
diákok Ladoumegue olimpiai kikül
désének mindenáron való keresztül
vitelét szó rgal m a-zzák . . . Ladoume
gue népszerűsége egyébként elvitáz- 
hatatlan- A francia sportlapok egy
hangúan megállapítják, hogy ameny- 
nyiben a világrekorder „bűnügye" 
felett népszavazás ítélkezhetne, 99 
százalék fölmentené. A fennmaradó 
1 százalékot a szövetséghez tartozó 
urak képeznék . . .

Csak Beccali ért el kiváló ered
ményt az első olasz pályaversenyen, 
amelyet Genovában tartottak husvét 
hétfőjén. A  tavaly Barsi által ke
mény küzdelemben vert olasz futó 
1:56.8 mp-cel győzött 800 méteren 
akkor, amikor Goráin! csak 2:Q1.8-at, 
a 400 méteren De Nergi ellen győz
tes Carlini csak 52.2-t és a 100 mé
teren fölényesen győző Salviati csak
11.2-t tudott futni. Jó ellenben a 
3000 méteres akadályversenyben Fú
ria ellen győző Bartolini 9:35.2 mp- 
ces ideje. A kalapácsvetést Vandelli 
48.55 m-rel nyerte.

A  német Sehaumburg Hollandiá
ban (Ginnekenben) indult vasárnap 
és 16:00.7 mp, a rossz pálya által ma
gyarázott gyenge idővel győzött a 
holland Zeegers és a belga van Runt 
és Linsen ellen.

Az V. kér. leventék mezei verse
nye is élénkíteni fogja április 3. 
atlétikai műsorát. A kerület leventéi 
között olyan jó futók vannak, mint 
Simon, a két Sárvári, Vértes, Muesy, 
stb. Érdekel Mucsy elhelyezkedése a 
szeniorok között, mert ez megadja az 
idei ifjúsági évjárat tudásának mér
tékét.

A kassai kerület mezei bajnoksá* 
gát vasárnap rendezik meg. A hár
mas csapatversenyben a Nyigoscsik, 
Gyurcsán, Burza összeállítású KAÖ 
csaknem verhetetlen, jó csapata 
lesz a KSC-nek ia Ebb'en a régi. baj
nok Csicsery kezdd visszanyerni for
máját. A CsSK-ban a két Prokop éa 
Brinszky a jobbak. Az egyéni győze
lemnek Nyigosesii a legjogosabb pá
lyázója.

A BBTE atlétái Is a Margitszige
te n dolgoznak addig, amíg a BBTE- 
pályát rendbehozzák. Sajnos, ez nem 
megy elég gyorsan, mert az idő, a 
tavaszi edzésnek ez a legnagyobb 
akadálya, sehogy sem akar jobbra 
fordulni. A MAC-pálya sincs még 
rendben, de a futópálya, már hasz
nálható és dobálni is lehet. Tegnap 
a két nagy rivális atlétái testvéri 
egyetértésben futkároztak együtt. A 
BBTE volt nagyobb súllyal képvi
selve, mert a MAC-ból csak Nagy 
Géza, Varjas, Adámy, Jász és egy 
sereg fiatal volt látható, míg a 
BBTE Barsi, Zsitvai, Kovács József, 
Késmárki, Koltax, Verbőci, Gergely, 
Farkas Károly dr., Szalay, Sziget
vári, Kovácsy stb. személyében csak
nem teljes gárdáját felvonultatta.

Remete pompás játéka volt a tegJ 
napi kézilabda triál eseménye. A
kézilabdások nagyon komolyan ké
szülnek az osztrákok elleni reváns- 
meccsre. Tegnap az Elektromos ellen 
játszottak a válogatottjelöltek ki
adós edzőmérkőzést. Az első félidő
ben a gyengén védő Elektromos-ka
pusnak Dobos (2) és Strossz egymás
után három gólt dob, amire a ho
niak csak Wollner góljával tudnak 
válaszolni. A második félidőben az 
Elektromosból Csóffay, Mácsik, Kég- 
ler és Kisfaludi a válogatottaknál 
játszik, mégis csak egy gólt sike
rül most dobni, mert az öreg rnti
nin Remete mindent fog. Azt az egy 
gólt, amit a válogatottak lőttek, sem. 
Remete kapta, mert kisebb rándulás 
miatt a befejezés előtt elhagyta a 
pályát. A gólt Strossz lőtte. A  vá
logatottak játéka csak helyenként, 
elégített ki, még nagyon sok esi- 
szolnivaló van rajtuk. Cséffaynak 
nem volt szerencséje a lövésekkel. 
Kitűnt: Dobos, Anspitz, Kisfaludy 
és Remete.

Ö K Ö L - ,
V Í V Á S

A Hcrminaniezői AC és az FTC
szombaton meghívásos versenyt ren
dez. A mérkőzésen a HAC két leg
jobb versenyzője, Modla és Varga 
indul. Az FTC viszont Ecsegit is 
felvonultatja. A párosítás a követ
kező: Bihari HAC—Szántó FTC,
Nagy HAC—Szakái FTC, Modla
HAC—Keczeli FTC, Mohai HAC—
Berkessi FTC, Varga HAC—Fehér 
FTC, Szabó HAC—Géczi FTC, Grün- 
baum HAC—Kovács FTC, Beregi
HAC-Németh FTC, Török HAC—
Késmárky FTC, Szentkirályi HAC— 
Pesthy FTC, Ecsegi FTC ellenfele 
még nincsen kijelölve. A mérkőzést 
szombaton este háromnegyed 8 óra
kor rendezik meg a HAC tréninghe- 
lyiségóben, Hermina-út 23. sz. alatt.

Kétnapos versenyt rendez a Bajai 
Turul. Az ökölvívás nagy népszerű
ségére mi sem jellemzőbb, mint 
hogy egymásután alakulnak vidéken 
ökölvívó szakosztályok. Ott pedig, 
ahol már megalakultak, igen élénk 
az élet. így Baján két egyesületben 
a Turulban és a Bajai SE-ben is 
van ökölvívószakosztály. Ezek között 
természetesen nagy vetélkedés fo
lyik. A városi hegemóniáért április 
9-én és 10-én mérkőzik meg a két 
egyesület ökölvívőgárdája. Mind
egyik egyesület 16 versenyzőjét kül
di a szorítóba, súlycsoportonként 
két-két ökölvívót. A  mérkőzések le
vezetésére fővárosi bírót kértek a 
bajaiak. A szövetség Weinert jelöl
te ki ennek a tisztségnek a betölté
sére.

Dombóváron vasárnap a Törekvés 
ökölvívói mérkőznek. A Törekvés 
csapata vasárnap reggel utazik csak 
le és a következő összeállításban lép 
a szorítóba a Dombóvári VOGE 
ökölvívói ellen: Kállai, Miskei, Ka
tona, Pasztula, Pusztai, Földi, Varga 
és Szeniczey. A csapatot Pozderka 
szakosztályvezető kíséri le Domb
óvárra.

Mészárost, a Törekvés jókvalitáeú 
ökölvívóját tegnap vakbél irritáeiók- 
kal kórházba szállították, ahol gyor
san műtétet hajtottak rajta végre. 
A műtét jól sikerült és Mészáros túl 
van már a veszélyen.

Széles János március 20-án 
Buenos Ayresben mérkőzött. El
lenfele a Szenegál néger Juopp 
volt. A néger nagyon kemény el
lenfélnek bizonyult. A tíz me
netre tervezett mérkőzést Széles 
nem állta végig és a küzdelmet 
a hetedik menetben feladta. ^
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Az angol ökölvívóba jnoksá gok a
londoni versenyzők óriási fölényének 
a jegyében folytak le szombaton az 
Albert Hallban. A nyolc súlycsoport 
közül hétben a londoni ökölvívók 
győzték. Az új bajjlnóki névsor a 
következő: Légsúly: Bárdos London, 
bantamsúly Troadiaway Birmingham,1 
pehelysúly Mizler London, könnyű
súly Meachem London, weltersúly Mc 
Cleave London, középsúly Maliin 
London, tósnehézsúly Coyder London 
és nehézsúly Stuart London.

Életfogytiglan diszkvalifikálva. A 
francia ökölvívószö vétség az argen
tin Barrcret és a francia Ganöent 
örökre kitiltotta a ringből. Okot erre 
az szolgáltatott, hogy tavaly októ
berben mind a két ökölvívót lélép- 
tették, amikor egymással mérkőztek, 
mert. semmilyen akciót sem mutat
tak. A megejtett vizsgálat megálla
pította, hogy a két versenyző a mér
kőzés előtt megállapodott egymással 
és a küzdelmet döntetlenné akarták 
tenni. Erre következett a francia 
szövetség rendkívül szágorú ítélete.

Küzdelem Dél bajnokságáért. Ha
talmas érdeklődés mellett — mintegy 
500 főnyi közönség előtt folyt le a 
déli kerület birkózó csapatbajnoksá
gának negyedik fordulója. A ver
seny hősei a szegedi vasutas birkó
zók voltak, -akik oly formában van
nak, hogy könnyen legyőzhetik a 
vasárnapi verseny után még vezető 
ceglédieket. A papírforma legalább 
is mellettük szól, hiszen nagy arány
ban győzték le a Kecskeméti TE 
birkózóit. A Ceglédi MOVE-ban 
csak Száraz, Nagy Károly és Nagy 
Lajos tudott győzni, míg a Kecske
méti TE-ben Moeza, Balogh, Lakó és 
Szabó. A Szogedi Vasutasok közül 
csak Méhes veszített, Dohó II., Futó, 
Tóth, Dobó I., Szűcs és Kogezovics 
ellenben győzött. így alakult ki a 
18:3 pontarány. A Kecskeméti AC- 
ból egyedül Vörösmarthy győzött, a 
többiek mind veszítettek. (Piros Ist
ván.)

A Miskolci AK vasárnap, április 
3-án országos II. osztályú szenior bir
kózóversenyt rendez. A versenyen, a 
fővárosi egyesületek közül a Bp. Va
sutas indítja birkózóit. A vidéki 
egyesületek közül ózd, M. MTE, M. 
Vasutas és a MÁK birkózói vesznek 
részt a versenyen. Légsúlyban 12, 
pehelysúlyban 15, könnyű súlyban 5, 
kisközépsúlyban 4, nagy középsúly
ban 4, kisnehézsúlyban 2 és nehéz
súlyban 2 birkózó indulásával szá
molnak.

A Testvériség SE országos ifjúsági 
birkózóversenyt, rendez. Szombaton 
este 7 órakor két súlycsoportban, a 
könnyű- és pehelysúlyban indul meg 
a küzdelem, míg a többi súlycsopor
tok mérkőzéseit vasárnap reggel 9 
órai kezdettel rendezik meg. A ver
senyen a Törekvés 10, MTE, Bp. Va
sutas 9—9, Testvériség, Postás, 
MAC, MAVAG 5—5, MAFC, MÁV 
Előre1 pedig 1—1 versenyzőt neve
zett.

A déli kerület birkózó csapatba]- 
noki küzdelmei a befejezéshez köze
lednek. Az utolsó fordulóra most va
sárnap kerül a sor Szegeden. Az itt 
sornaikerülő mérkőzések döntik el a 
csapatbajnokság sorsát is. A vezető 
C. MOVE ellenfele a titkos favorit 
Szegedi Vasutas. A másik mérkőző 
pár a Kecskeméti TE— Nagykőrösi 
MOVE. A bajnokságban jelenleg a 
Ceglédi MOVE vezet" 5 ponttal, a 
Szegedi Vasutas és a Nagykőrösi 
MOVE 4—4, s a Kecskeméti TE 3 
pontjával szemben. A Kecskeméti 
AC eddig egy pontot sem szerzett. A 
C. MOVE csak úgy. lehet bajnok, ha 
legyőzi a Szegedi VSE-t. A verseny
nyel kapcsolatban tartja a déli kerü
lőt tisztújító közgyűlését. A versenyt 
és a közgyűlést a Szeged—rókusi 
tornateremben rendezik meg,

A Nagyváradi Törekvés legköze
lebb a Debreceni MTK birkózóit 
látja vendégül. Debrecen, birkózói 
után a MÁVAG csapatára kerül a 
sor.

H. H. Sportklub. A  Becsben sorra 
kerülő osztrák—-magyar válogatott 
mérkőzésre nem indul különvonat.

Beck András. Rendezőmként leg
alább egy-egy filmet is meg kellett 
volna nevezni.

Rademacher. Rademacher a háború 
előtt nem versenyzett Budapesten. 
Bizonyára Bathera, vagy Lützowra 
gondolt az illető s velük ■ tévesztette 
össze Rademachert.

Szalaga Gyula, Kaposvár. Multheti 
tipverseny szelvénye nem érkezett be 
szerkesztőségünkbe.

Világhírű 
.TheWithworth
I kerékpárok részletre, külsők 

B.OO-től, belsők 1.60-tó) *tb. 
Angol golyóscsapágyas gyermekkocsik P 72-tC 
Nagy Javítóműhely Láng lmro,V[.,Teré*-krt 8/s 
Képes árjegyzék ingyen, ha tudjuk miről

25 éves jubileumát 
üli holnap 
a teniszszövetség
A  félszozcsdos mogyssr tenisz 
Az első bajnok:-nő -  Horfby 
Miklós kiesik a bajnokságból 
Aki a mogycir teniszszŐvetsóg 
eszméjét először felvetette és aki a 
szövetségnek 25 éven át titkára; 
ICertész János — A  fejlődés útján
A  díszközgyűlés

A Magyar Országos Laum-tenisz 
Szövetség holnap, április 2-án _ üli 
meg 25 esztendős fennállásának jubi
leumát. A külsőségek díszesek lesz
nek. A Hungária száló fehértermé
ben szombat este negyed nyolc óra
kor összesereglik a magyar tenisz 
sok-sok barátja, hogy meghallgassa 
Rakovszky István ü. elnök ünnepi 
megnyitóját, hogy végigpillantson a 
magyar tenisz negyedszázados tör
vénytelen és negyedszázados törvé
nyes korszakán, s hogy — ünnpeljen.

Amikor ehhez az ünnepléshez mi is 
hozzáfűzzük a jubilánst megillető 
szíves gratulációt, nem halaszthatjuk 
el az alkalmat, hogy vissza ne te
kintsünk a magyar tennisz múltjába, 
amelyet a Nemzeti Sport fennállása 
óta — tehát a 900-as évek elejétől 
kezdve — a mai napig elkísért.

(1S74)
1874 február 23-án nyújtotta be 

az angol Winfield őrnagy a „sphai- 
ristike” játék szabadalmazása iránti 
kérvényét Londonban. Ez a „sphai- 
ristike”  játék r, mai tenisznek egye
nes őse. A „sphairistike”-ből egy év 
leforgása alatt „cavendish” , majd 
„lawn-tennis” lett, s ez az a játék, 
amit a mai Magyarországon szélté- 
ben-hosszában „tenisz” néven isme
rünk.

(1877)
1877 az első angol bajnoki tenisz- 

verseny dátuma. Ettől az évtől kezdve 
törvényes az angol tenisz, hogy az
tán bámulatos gyorsasággal elismert 
sportjává váljék az egész világnak.

(1879)
Ebben az esztendőben hozza be bol

dogult Kertész Tódor az első tenisz
ütőket Magyarországra. Egyelőre 
senki se tudja, hogy mire jók. Né
hány arisztokrata ugyan emlékszik 
még a „tennis”  játékra, amit Szé
chenyi István gróf is űzött valaha, 
de ez a játék a mai tenisznek csak 
távolabbi rokona. Csak 1882-ben kez
dődnek meg az első, tétova próbálga
tások az első magyar teniszpályákon.

(1894)
A Stefánia Yacht Club Balaton-

füreden megrendezi Magyarország 
első bajnoki versenyét, melyein nyol
cán indulnak. Hat arisztokrata, két 
„plebejus” . A hat arisztokrata közt 
egy nő: Pálffy Lincsi grófnő. S a leg
első bajnoki versenyen az egyetlen 
nő diadalmaskodik.

(1901)
Ezután váltakozó sporfeikerrel jut

nak dülpre a magyar bajnokig ver
senyek. 1895-ben Demény Károly, 
majd három éven keresztül Dániel 
báró nyeri a bajnoki címet, de pél
dául 1898-ban csak egyetlen ellen
fele akad. . .

1899-től kezdve már Budapesten 
kerül eldöntésre a magyar bajnok
ság. Egyre többen, mindig többen 
játszanak érte, s más versenyek is 
mindig nagyobb számban kerülnek 
Sorra. 1901-ben, május havában 
Horthy Miklós, országunk jelenlegi 
kormányzója második lesz a trieszti 
Adria-bajnokságban, majd három 
hétre rá, június.7-én elindul Magyar- 
ország 1901. évi bajnoki versenyén. 
Itt az első fordulóban győz, a má
sodikból azonban kiesik. Vaniek 
László győzött ellene.

(1904)
Közben egyre több lesz a — ve

szekedés. A versenyeken nincsenek 
egységes szabályok. Sokan úgy szá
molnak, mint ahogy ma is divatos, 
sokan azonban a „pastime” rendszert 
követik. Veszekedés támad például 
amiatt is, hogy ha páros mérkőzésen 
az ellenpárt egyik tagja késik, a má-

Saj&t tudósítónktól —
sik játékos megkezdheti-e egyedül a 
játékot az ellenséges pár ellen.

Kellene valami felsőbb fórum, ami 
rendet teremt!

Ennek a gondolatnak 1904-ben Ké
rész János, a szövetség mai főtit
kára ad először hangot, mégpedig 
írásban. Ugyanakkor — mint utó
piát — elképzeli, hogy majd egy
ez er, talán megszületik a Nemzeti 
Szövetség is.

A gondolatot megbeszélésed köve
tik. _Az első „tip” , hogy a MASz, 
melynek akkor már különböző szak
osztályai vannak, alakítsa meg a 
tenisz szakosztályt is. Ezt a javasla
tot eleinte a MASz is szimpátiával 
fogadja, később azonban maga a 
MASz az, aki javasolja, hogy a te
niszezők alakítsák meg az önálló te
nisz szövetséget,

(1907)

Perry táviratozott, hogy jöhet, de 
lemondták. Perry tegnap táviratot 

küldött az asztali teniszszövetségnek, 
hogy most szombaton, vasárnap és 
hétfőn hajlandó Budapesten asztali- 
teniszt és teniszt játszani. Mivel te
niszről a mai időjárási viszonyok .mel
lett egyelőre bajos beszélni, a kitűnő 
angol DC-játékos vendégjátékát a két 
szövetség lemondta. Lehet _ugyan, 
hogy egy magánvállalkozás mégis el
hozatja Budapestre P e r r y s ő t  az a 
kombináció is felmerült, > hogy az 
egész .vendégjátékot április végére 
próbálják meg nyélbe ütni.^

Gabrovitz Emil, a kitűnő fiatal Da
vis Cup-játékos megnősült.

Zichy gr. a szövetség felszólitására 
jelentést tett a s. margharitai. Coppa 
Costa-csapatversenven szereplő „TC 
Budapest” megalakulásának körülmé
nyeiről. A MOLSz a jeléntért tudo
másul vette.

A magyar Davis Cup csapat mér
kőzik április 22—24-én a francia hár
mas (Brugnon, Du Plaix és Merlin) 
ellen. A franciák vendégjátéka erede
tileg klubközi mérkőzés lett volna aim__ XT !#«.»*

Taktikai edzés voif 
tegnap a fedettben

—  Saját tudósítónktól *—
A válogatott vízipólócsapat teg

napi edzése a taktikára volt fel** 
építve. Jó félórán keresztül játszot
ták meg a csatárok a hátvédek 
ellen a legkülönbözőbb kapu előtti 
helyzetet és bizony Komjádi talált 
elég javítani valót. A  taktika tehát 
gyenge —  egyelőre.

Ezentúl minden kedden tak
tika lesz a műsor —  mondotta 
Komjádi.

Az edzésről hiányzott a beteg 
Vértessy és a bejelentéssel távol
lévő Ivády és Halasy.

Érdekes vendégei voltak az 
edzőóráknak. Gr. Andrássy Géza 
és Lichtenstein hercegnő társasá
gában megjelent egy Oxfordban 
tanuló fiatalember, aki Los Ange
lesből való és aki sok hasznos helyi

Francia Nemzetközi Tenisz Klub és sa-ját/S4gra hívta fel a MUSz veze- 
a MAC között. Mivel azonban a DC- . f  j l At
csapat tagjainak kitűnő szolgálatot I tóinek I b i im e t , 
tesz ez a nemzetközi találkozás, a 
MAC ajánlatára a szövetség a ma 
gyár DC-csapatot játszatja a fran
ciák ellen. . '

Augusztus végére halasztották az I. 
osztályú férfi csapatbajnokságot. A 
tartós tél miatt a teniszpályák legna
gyobb része még téli álmát alussza. 
rendszeres edzésről pedig egyelőre 
szó sem lehet. Erre és a május eleji 
DC-mérkőzésekre, továbbá a franciák 
áprilisvégi vendégjátékára való te
kintettel a teniszszövetség úgy dön 
tött, hogy az eredetileg április 1'7-iki 
kezdettel kiirt I. osztályú férfi csa
patbajnokságot az osztály szövetségi 
díjával együtt augusztus 24—31-ére 
halasztja.

1907 április 7-én 10 egyesület 
részvételével alakul meg a MOLSz. 
Ekkor fogadják el az alapszabályo
kat, melyeket a belügyminiszter is 
jóváhagy, s 1907 augusztus 12-én a 
MOLSz megtarthatja első rendes 
közgyűlését, melyen Vécsey Miklóé 
báró lesz az elnök, ügyvezető alelnök 
Sohmid Ödön, titkár pedig Kertész 
János.

A MÖLSZ elindul a nagy útra...!
(1912)

Kehrling Béla leváltja Zsígmondy 
Jenőt a bajnokok sorában.

(1913)
Megalakul a Nemzetközi Tenisz 

Szövetség, melynek a MOLSz is 
mingyárt tagja lesz.

(1914)
Kitör a háború, s a magyar tenisz- 

sport meghal . . .
A pályák gazdátlanok maradnak, 

vagy őslény labdákkal pilinckázó 
zaúrteniszezőktől hangosak. 1918-ban 
parafalabdát vezetnek be. Verseny- 
sportról azonban szó sem lehet.

. (1919)
Egy Seewall nevű amerikai, aki 

az amerikai követség tagja, vadonat
új labdáikat visz le a MAC-ba. Ezek
kel a labdákkal indul meg újra a 
komoly, sportszerű tenisz Magyar- 
országon . . ,

(M á ig .. .)
A  háború első éveit a „feltáma

dás”  ideje foglalja le. Aztán ■ 
mintha csak pótolni akarná a szövet
ség a kényszerű tetszhalál parlagon 
maradt éveit, lázas szorgalommal in
dul meg a munka; A szervezetlen 
szövetség szervezéshez fog. Vidéki 
kerületek alakulnak. A vidék sport
jának támogatására bevezetik á ván
dortréner intézményét. Csapatbajnok
ság foglalja rendszerbe az egyesüle
tek fejlődési ambícióját, 8 ebbe i 
rendszerbe ebben az évben kapcso
lódik bele a vidék.

Közben a győzők bojkottja ellen 
harcol a legyőzött Magyarország. 
1924-ben már megnyílnak a lezárt 
sorompók, s Magyarország indúlhat 
a Davis Cupért folyó küzdelmekben, 
s egy évre rá Kehrlinget meghívják 
Párisba és Wimbledonba.

Sikerek és sikertelenségek közben 
egyre, folytonosan nő a magyar te
niszezők — a sportszerűen tenisze
zők! —- tábora. Ma a fehér sport, 
az arisztokrácia és a kiváltságosok 
sportja a legdemokratikusabb és 
legelterjedtebb sportok egyike a vi
lágon. * t

Ennek a sportnak 25 éves pártfo
gol ását, vezetését, kiépítgetését ün
nepli 'holnap este a Magyar Orszá
gos Lawn-teoisz Szövetség.

Három válogatott 
gyephokki meccs 

májusban
— Saját tudósítónktól —

A gyephokkizók tavaszi válogatott 
műsora már .kialakult. Májusban ke
rül sorra mindegyik mérkőzés, melyek 
közül egyiken hölgyek szerepelnek. A 
műsor: ■

Május 8. (Bécs): Magyar—osztrák 
hölgymérkőzés.

Május 22 (Budapest): Magyar
osztrák, ,

Május 28 (Lugano): Magyar-
Svájc.

Az MHC-pályán edző gyephokki 
csapatok (MHG, BBTE, AHC ' 
BHC) a vasárnap—hétfői kettős ür. 
népén éremmérkőzéseket rendeznek 
első és második csapataik részére. 
Mindkét csoportban 12 érem jutat 
mázzá a győztes csapatot. Sorsolás 
sál állapították meg a vasárnapi mü 
sort: MHC II.—AHC II., 9 ó. BBTE 
—BHC, 10.30 6. MHC—AHC, 12 ó. 
BBTE II.—BHC II., 4 ó. Hétfőn a 
győztesek és a vesztesek játszanak 
egymással.

A gyephokklbajnokság küzdelmei 
április 10-én Indulnak meg. Kedden 
ejtik meg a sorsolást.

Megerősödött az AHC. Tamás haza 
érkezett Becsből, azonkívül belépett 
az egyesületbe Liektnéckert, a sok
szoros osztrák válogatott halössze
kötő, aki — ha a Wiener AC nem 
játszik bajnoki mérkőzést —, akkor 
lerándul Budapestre’ és az AHC csa
társorát fogja erősíteni.

A B)-válogatott pünkösdkor vidé
ken szerepel. A MUSz tárgyalásai 
szerint Hódmezővásárhely és Oros
háza látja -vendégül a- magyar vízi- 
pólóutánpótlást.

Spanyol—francia úszó- és vizipóló- 
mérkőzés lesz május 7-én Barceloná
ban. A verseny számai: 5x50 é«
4x200 méteres staféta és vízipóló.

A július 9-ére Győrbe tervezett 
magyar—osztrák válogatott Ifjúsági 
vízipólómérkőzés versenyén a Svájc
ba utazó válogatott úszógárda is 
résztvesz. A válogatott úszók tb- 
vábbut-aztukbatt még Innsbruckban 
is rajthoz állanak.

A német válogatott hnsvéti négy 
próbamérkőzésének ugyan 54:13 volt 
a gólaránya, a játék azonban nem 
elégítette ki a pólóosapat vezetőit. 
Különösen a bajorok elleni mérkőzés 
volt az, amelyik „nem jött jól“ »  
német aranycsapatnak. A bajorok 
l:0-ra, 2:l-re, majd 3:l-re vezettek és 
a nagy válogatottnak csak 3:3-as 
állásnál sikerül kiegyenlítenie. Fö
lénybe csak az utolsó percekben jött 
a csapat és ekkor lett 9:5 a gól- 
arány. Igaz, hogy ez a mérkőzés 
már a negyedik volt, amit a csapat 
nagypéntektől husvét hétfőig leját
szott.

Drigny részt vesz a losángelési olim
pián. A nemzetközi ú jszövetség el
nökének részvétele hosszú ideig  ̂ bi
zonytalan volt. Most arról órtesitefite 
Donáth Leó dr.-t, hogy a szükséges 
szabadságot megkapta és a los&nge- 
lesi döntőbíróságban való részvételé
nek nincsen semmi akadálya. Az 
olimpiai úszóbajnokságok realitását 
nagymértékben elő fogja segíteni 
Drigny megjelenése.

Mégsem április 23—247 Megírtuk, 
hogy a csikócsapat mérkőzését az 
osztrákok április 23 és 24-ére tűz
ték ki. Ezen a két napon Halasy 
nem játszhatnék, mert túrén lesz 
egyesületével. A MUSz azért most 
az osztrákokat arra igyekszik rá
bírni, hogy vagy egy héttel előbb, 
vagy egy héttel később rendezzék á 
versenyeket,

A jubiláris verseny díszelnökségébe 
MUSz meghívta a német, csehszlo

vák, olasz és osztrák követeket is. A 
német és csehszlovák követ már ér
tesítette az úszószovetséget, hogy a 
meghívásnak készséggel tesz eleget.

A BBTE május 8-ára kitűzött úszó
versenyét, amely az évad megnyitása , 
lenne (május 1. újoncverseny), való
színűleg már szombaton, május 7-én 
este megrendezi a Nemzeti Sport*: 
uszodában. Ok: a magyar—olasz vá- 

mérkőzés. Hír1200 r s “ imarkát utalt át a német olimpiai J erre a mérkőzésre és a BBTE most 
bizottságnak a nemet versenyzők I tárgyalásokat folytat, hogy az olasz 
olimpiái kiküldetési alapjára. 1 "  * *k"  ‘

Ú S Z Á S
vendégek programjába kapcsolják be 
a szombat-esti úszóversenyt.

A BSE úszószakosztályának elnöke 
Felkay Ferenc dr. tanácsi főjegyző, 
az elnöki ügyosztály vezetője lett. 
Felkay más sportokban is érdemes 

Húsz úszó és 15 pólózó járja majd j é®̂  hathatós tevékenységet folytatott 
Idén júliusban a világot, Amerika-1 már és most az úszószövetség abban 
bán 18 főnyi úszócsapat, Svájcban reménykedik, hogy őt idővel az úszó
it—5 úszó, a délvidéken 10 póUzó tik- sport belsőbb vezetésébe is be tudja 
réz becsületet a magyar úszósport- vonni.
vak. S amellett még itthon is maradi Aprllis 3.án ke!tdődnek „ tniá6 fa
egy s más valaki, aki itthon sportold tékok Te, Ayivban. a  résztvevő ame- 
85 reprezentatív sportember egyetlen rikai úszőcsapat a versenyek befe- 
tpartágUl szinte egy hónapon ke- j eZtével Párisban startol. 
resztül járja majd a, külföldet. 1
Kell-e ennél nagyobb magyar pro
pagandát

Bárány István Becsben. A CsikÓ- 
cs&pat bécsi startja alkalmával min
den valószínűség szerint Bárány Ist
ván is szerepel Becsben. Ez lesz idei 
első rajtja. Első nap 100 métert, más
nap 200 métert úszik.. Béos a ma
gyar úszók szereplésével olyan
sporteseményhez jut, ami egyszerre 
élénkséget visz majd - az osztrák 
úszóéletbe.

Júnins 28-án a szokni ünnepségek 
kereteibe beillesztve rendezik meg 
Prágában a magyar—csehszlovák
vízipólómérkőzés t.

írj 1500 méterig amerikai re
kordot állított fel Clarenee Grab- 
be szerdán az amerikai úszóbaj. 
nokságok során. A néhány nap
pal ezelőtt Ciapp által felállított 
új rekordot a kitűnő kaliforniai 
úszó 19:45.6 mp-re javította, 
(Árne Borg felejthetetlen boío- = 
gnai világrekordja 19:07.6).

Bitskey Zoltán dr. vezetése mellett 
erős kétkapus edzért tart már a 
MESE vfzipólóc! ?apata. A nagyará- 

lódés az Egerbennyú készülő már há
rom éve nem szerepelt MAC látogatá
sára és kellő fogadtatására irányuk



Gienszés Nylfrei szkreccse
l é s é n  k ív ü l

nincs meglepetés esz 
asztali tenisz be|siok" 

ságok előmérkőzésein
— Saját tudósítónktól —

Tegnap este kezdték meg Ma
gyarország idei asztali tenisz baj
nokságainak lebonyolítását. A  férfi 
és női egyes előmérkőzések s né
hány férfipáros élő-mérkőzés volt 
műsoron s ezek során —  a játék
asztalok smelett —  nem is történt 
meglepetés. A  versenyintéző asz
talnál azonban igen. Glancz és 
Nyitray ugyanis a 6 órai kezdettel 
kiírt előmérkőzésekre még 9 óra 
után sem jelent -meg s így a ver- 
senybizottság mind a kettőt ki
zárta a játékból, vagy mint mű
szóval -mondják: mind a két ver
senyzőt szkreccselte. A gerinces in
tézkedést csak helyeselni tudjuk.

Eredmények:
F érfiegyes: Barna MTK győz 

Bródy BSE ellen, Király NSC 
győz Ürge UTE ellen, majd Barna 
— Király 21:17, 13, 18, Vermes 
DSC -győz Löwy UTE ellen, Boros 
MTK— Egri NSC 21:14, 14, 14, 
Dávid BSE— Steiner UTE 21:17, 
11, 14, Müller NSC— Kozma NSC 
21:17. 22:2-0, 21:11, Lovászy MTK 
— Surányi NSC 18:21, 21:1 7 ,17:21 
21:13, 17. Nagy csata! Kovács
BSE— Schreiber NSC w. o., Wiesz 
L. NSC— Lovas BSE 21:11, 17:21, 
21:12, 14, Huszár UTE— Glancz
NSC w. o., Házy BSE— Huszár 
UTE 12:21, 21:19. 16, 19, Klucsik 
MTK— Nyitray BSE w. o . Házi— 
Klucsik 21:17, 17:21, 21:16, 19.
Eöldi I. DSC— Kapcso-s BSE 21:16, 
16, 13:21, 21:14, Szegedy DSC— 
Eöldi I. DSC 21:16, 16, 11, Szaba
dos MTK— Kabos MTK 21:16, 19 
18. Szép mérkőzés.

Nőié gyes: K. Mednyánszky Má
ria MTK— Sípos Klári BSE 21:1 
2, 2 !! Sípos Annus BSE— Fekete 
Magda BSE 21 :5, 6, 4.

Férfipáros: Kapcsos, Kovács
BSE— Surányi, Király NSC 21:16 
23:21, 18:21, 21:8, Dávid, Lovas 
BSE—Wei-sz, Kozma NSC 22:20, 
21:18. 13, Szegedy, Földi II. 
Földi I., Vermes DSC 21 :18, 18, 17.

Ma, pénteken
este 6 órai kezdettel a férfi- és ve
gyespáros előmérkőzésekre és i 
hátralevő férfiegyes előmérkőzé
sekre kerül a sor. Kezdet 6 óra, 
MTK-helyiség.

Szombaton fél 8 órakor a Lloyd- 
palotáhan kezdődik meg az

osztrák— magyar
mérkőzés, melynek hat meccsét 
játszák le szombaton.
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Elkészült a második 
olimpiai válogatóverseny 
csoportbeosztása
Ezen a versenyezi csak 
negyvenkét vív© vesz részt

—- Saját tudósítónktól —

A második olimpiai próbaver
seny előmérkőzéseit hét csoportban 
rendezik, melyek mindegyikéből 
három-három vívó kerül a közép
döntőbe. Ott három hatos csoport
ból három-három vívó jut -a döntő
be. A csoportbeosztás:

1. csop.: Kabos, Uhlyarik, Idrá- 
nyi, Hajós, Zöld, Szilassy, Kerekes.

2. csop.: Pillér, Rajcsányi, Masz- 
lay. Hajdú, Szelényi, Dingfelder, 
Feigl.

3. csop.: Schréder, Garay, Gön- 
czy, Toperczer, Barcza, Erdélyi, 
Nagy M.

U. csop.: Heh-s, Kosa, Borovs-zky, 
Ványi, Gombos, Edd-, Heller.

5. csop.: Doros, Nagy, Hámory. 
Kiéli, Gözsy, Tóth.

6. csop.: Glykais, Tímár, KatzJ, 
Prückler, Dunay, Fiala.

7. csop.: Gerevich, Hatz Ottó.
Kalmár, Rozgonyi, Tabajdy, Rasz- 
tovich, Maly.

Április 
a nagy versenyek hónapja

Saját tudósítónktól —-
Tíz verseny esik április hónap

ra. Ezek közül kettő bajnokság és 
kettő olimpiai válogatóverseny. Az 
áprilisi versenyekben emelkedik 
csúcspontjára a vívóév.

Az áprilisi naptár: 3-án Szóm 
ba-tbelyi VC o. nyílt nőiverseny, 
1-én Válogatóverseny a szövetség 
rendezésében, junior tőr-, kard- és 
női tőrverseny Pécsett és Szegeden 
a Hősök emlékversenye, 10-én Deb
recenben északi kér. verseny, 
17-én Hölgybajnokság, Északi kér, 
kardverseny, 21.-én Egyéni kard- 
bajnokság, kerületi tőrverseny 
Pécsett és egyéni kard és tőr kerü
leti verseny Kecskeméten.

Mégis egynapos Sesz a második 
válogatóverseny,

melyet vívnak
a Műegyetemen

és amelyen valószínűleg újabb 
meglepetések következnek

— Saját tudósítónktól —

Dávid, Boros és Lovászy hűs- 
vétkor Bácsalmáson vendégszere
peit s hatalmas sikert aratott. A 
bácsalmási játékosok közül Mül
ler, Hartoux, Szábl, Kovásznay, 
Rudics és Orosz játszott a ven
dégek ellen.

i H Ó S P O R T l
Mára!, Kozma, Benedek és De Főt

tére is indult a húsvéti Zakopanéi sí
versenyeken. A magyar bajnok Má
ra! a lesíklóvexsenyben ismét kivá
lóan szerepelt, mert az abszolút osz
tályozásban a 3:20 mp-eel győző 
Ozeeb Wladisláw és a 3:35-tel máso
dik Marusarz mögött 3:40 mp-cel 
harmadik lett, maga mögött hagyva 
Bu,jakot, Euzsinszkyt, Bányászt és 
egy sereg más versenyzőt és meg
nyerve a II. osztályú kategóriát. A 
másodosztálynak csoportjában, Bene
dek negyedik, Kozma hetedik, De 
Pottere kilencedik volt.

A világhírű angol The Cham
pion kerékpárokat havi 20 P 
részletre, keréhpáraikatró-, 
székéi nagybanieredeíigyá-f 
rí árban, külső gumi 5.80, belső 1.80*
LÁNG J A K AB ÉS FIA

kerékpámagykereskedése, 
Budapest, Vili. kor., Jözsef-körút 41. szám 
Árjegyzék 1000 képpel ingyen. Alapítva 1889

Hamar elérkezett a második 
válogatóverseny ideje. Pontosan 
két héttel követi az elsőt és hét
főn vívják, egész nap, a Műegye
temen. A két verseny közötti idő
tartam kétségtelenül rövid, de 
másképpen nem lehetett elosztani 
a négy versenyt. A bajnokság há
rom hét múlva következik s újabb 
három hétre rá már az utolsó vá
logatóversenyre kerül a sor.

A  most eldöntésre kerülő ver
senyt eredetileg két napon át 
akarták rendezni, mert a múltkori 
verseny negyedórás megszakítás
sal reggel 9 órától éjfélig tartott. 
Erre azonban most nem volt szük
ség, mert mintegy tizenöt vívóval 
kevesebb indul, mint az első ver
senyen. A  harmadik versenyről pe
dig ki fogják zárni azokat a ví
vókat, akiknek semmi esélyük 
nincs arra, hogy bekerüljenek a 
döntőbe s így mindössze 20— 25

vívó tud elindulni.
A hétfői válogatóversenynek 
szinte pontosan ugyanaz lesz 
a mezőnye, mint a BEAC ver
senyé volt, mégis nagy elté

réseket várunk,
illetve azt hisszük, hogy most má
sok is bele fognak szólni a küzde
lem döntőjébe. Ezen a versenyen 
ugyanis annyi egyenlő erejű vívó 
indul, hogy a döntő nagy része 
könnyen állhat új emberekből. 
Mindenesetre nem valószínű, hogy 
az egyenlő erők harcában ponto
san ugyanazok kerüljenek előre. 
Maszlag, Szilassy, Garay, Kása, 
Hámory, Gerevich és Rozgonyi 
számíthat döntőbejutásra azok kö
zül, akik a múltkor nem jutottak 
el a döntőig.

A különlegesen érdekesnek ígér
kező verseny hétfőn reggel 9 óra
kor kezdődik.

Hétül vívják Szegeden 
a „Vidék le g jc l  vívója" 

címért kiírt versenyt
A vidék harminc legfobbja 
vesz részt a versenyben

—~ Saját tudósítónktól —

Április 4-én, hétfőn vívják Sze
geden a Hősök Emlékversenyét. A 
verseny győztese egy esztendőre a 
vidék legjobb vívója címet nyeri és 
védi a Homor Ernő-vándordíjat. 
A verseny egyúttal pontverseny is. 
A  legtöbb pontot szerzett egyesület 
védi a Hősök serlegét. A  serleg 
jelenlegi védője a Szegedi VE. A 
versenyre a vidék legerősebb vívói 
neveztek, összesen harmincán.

A nevezések:
Csaba Vívóegyesiüet, Békés

csaba: Löb Bertalan, Karácsonyi 
Lajos, Deutseh Andor, Pallaghy 
Gyula, Vigh Ferenc, Abonyi Pál 
dr,, Rusz Jenő.

KEAC, Szeged: Papy Lajos, Völ- 
gyessy Ferenc, Vas Pál, Gaál Imre, 
Dávid Ferenc, Győrffy Boldizsár, 
Botka Sándor.

Békéssy Béla Vívóklub, Debre
cen: Ungár István dr.

Szombathelyi Vívóklub: Gát Zol
tán.

Szegedei Vívó Egylet: Déry
Endre, Markovits Árpád, Zámbó 
Dezső, Domán Miklós, Szabó Gyu
la, Száraz Alfréd, Bader József, 
Szabó Béla dr., Am entano Lajos 
dr., Richt-er János, Varga Vidor,

Jankovieh László dr., 
tán, Nagel János.

Szövetségi képviselő: 
roly.

Tajthy Zol- 

Dénes Ká-

Sgardelli párbajkódex. A kitűnően 
bevált Sgardelli párbajk)ódex nyolca 
dik bővített kiadása most- jelent 
meg a könyvpiacon. Ez a kódex kü
lönös tekintettel van a lovagias ügyek 
elintézésénél figyelembe jövő kato
nai szabályokra és formákra. Miután 
teljes összhangban áll a honvédségi 
becsületügyi szabályzattal, a megbí 
zottak, akik becsületügyi eljárás ter
he alatt teljes felelősséggel intézik a 
lovagias ügyeket, biztos támaszt 
nyernek ezzel a párbajkódex-szel. 
Külön felhívjuk a figyelmet az ab
ban találandó jegyzőkönyvi és 
egyéb hasznos munkákra. A Singer 
és Wolfner kiadásában megjelent kó
dex az összes könyvkereskedésekben 
kapható.

El fogják halasztani az elsöosztályú 
kardcsapatbajnokságot. Most hétfó'n 
kerül sor a második válogatóver
senyre s rá három hétre kezdődik a 
harmadik, próbaverseny: a magyar
bajnokság. A két verseny közé esik 
az elsőosztályú kardcsapatbajnokság. 
A vívók egyértelműen kérik a csa
patbajnokság elhalasztását s bizo
nyosra vehető, hogy a szövetség 
valóban el is fogja halasztani. 

Kétnapos lesz a válogatóverseny. 
A hétfőre kitűzött válogatóverseny 
előmérkőzését vasárnap délután fog
ják megrendezni, mert ismét hatvan 
vívó nevezett s ennyi indulóval szin
te lehetetlen egy napon lebonyolí
tani.

Vasárnapi I n É l é s s k
Magyar Turista Egyesület

Központ: Hűvösvölgy — Nagyszé 
nás — Piliscsaba — Pilisszentkereszt 
—- Dobogókő (H) — Hamvaskőirét — 
Esztergom. Találkozás 3-án 7.30-kor a 
Széli Kálmán-téren. Vezető: Nagy 
Desirée. Jelentkezés hálókelybiztosí 
tás miatt még ma az egyesületben,
— II. Sasok: 1. Diósjenő — Sávos 
Királykút — Bugyihó — Zöldbükk
— Kemencepatak — Miklósbérc 
Csóványos — Nagyhideghegy — Ma- 
gastax (H) Nagyinóc — Vörös- 
bérc — Kóspallag — Hegyestető 
Nagymaros. Találkozás 3-án 6 óra 
kor Nyugati p. n. Vezető: Herdinánd 
Rudolf. — 2. Máriaremete — Reme
tevölgy — Remetehegy — Sasotthon
— Kerekhegy — Hűvösvölgy. Talál
kozás 3-án 8.30-kor hűvösvölgyi vili 
végáll. Vezető: Lieb Ferenc. — ü l, 
Vándorfiúk: Kirándulás a Mátrába. 
Bővebbet az Asztalnál. Vezető: So
mogyi Árpád. — IV. Kirándulás Do
bogókőre. (Autóbusz.) Találkozás 
3-án 6.30-kor berlinitéri Merán-szálló 
előtt. Vezető: Szél László. Autó
buszjegyek kaphatók legkésőbb 
szombat délig Haas Sportházban a 
Vezetőnél.

Vándorok Turista Egyesülete
1. Kétnapos túra a Mátrában: 

Mátraszölló's — Hasznos — Ágasvár
— Mátrabérc — Piskéstető — Nagy
gallya (hálás) 17-es kín-kő — Mátra
háza — Kékes — Pisztrángom tó — 
Méheskert — Parádfiirdő — Mátra- 
derecske. Vezető: Fenyő Imre. Gya
loglás olső napon 7 óra, másodna- 
po.u 8 óra. Találkozás vasárnap reg
gel fél hat órakor Keleti p. u.-on. 
Költség, résztvevők számához ké
pest: 8—10 P. — 2. Csév — Klastrom
puszta — Kétágúhegy — Esztergom. 
Vezető: László Imre. Gyaloglás
óra. Találkozás vasárnap reggel ne 
gyed hét órakor Nyugati p. u. Költ
ség 3.50 P. — 3. Szentendre — Bu- 
csinavölgy — Dobogókő — Chilova- 
völgy — Pilisszentkereszt — Szur
dok — Csobánka — Poniáz. Vezető: 
László Béla. Gyaloglás 8 óra. Ta
lálkozás negyed nyolc órakor a Pál- 
ffy-téren. Költség 1.30 P. — 4. Hű 
vös völgy — Nagykovácsi — Nagy
szénás — Pilisvörösvár. Vezető: Föl
des Dezső. Gyaloglás 5 óra. Találko
zás fél kilnec órakor a hűvösvölgyi 
végállomáson. Költség 80 fillér.
5. Hűvösvölgy — Pesthidegkút 
Solymári vízesés — Rózsiforrás —. 
Szarvashegy — Csúcshegy — Óbuda. 
Vezető: Herzog Jenő. Gyaloglás 4 
óra. Találkozás 8 órakor a hűvösvöl
gyi vili. végállomáson.

Postás Sport Egyesület
Túra: Kevélyek — Borosjenő —

Óbuda. Találkozás: 8.20-kor a Pálffy- 
téren. Indulás: 8.40-kor Csillaghegy
re. Vezető: dr. Benedek Szabolcs.

Uránia Síelő- és Turista Társaság
I. Szentendre — Dömörkapu — Bu- 

csinavölgy — Pilisszentlászló — Ta
hi. Találkozás 7.10-kor a Pálffy-té- 
ren. Vezető: Szendrő György. — II. 
Hűvösvölgy — Zsíroshegy _  Nagy
szénás — Borókaárok — Piliscsaba, 
Találkozás 8 órakor Széli Kálmán- 
téren. Vezető: Róna Jenő.

Nemzeti TE
Boda-jk —- Csókakő — Gerenesér- 

vár — Szentkereszti romok — Mór. 
Indulás: 2-án 14.30 ó. Délivasút. Ve
zető: Wittinger Ernő.

Duna SC
I. Pomáz — Szurdok — Dobogókő 

Pilisszentkereszt — Pilisvörösvár. 
Vezető: Szigeti László. — 2. Szent
endre — Dömörkapu — Dobogókő — 
Salabasinakút —• Pomáz. Vezető: 
Weisz II. László. Találkozó mindkét 
túrához: Pálffy-téren 7.15-kor.

Sportingei!, plakettek és 
szobrok, serlegek, zománc- 
jelvények legolcsóbban Morzsányinál Budapest. 

IV. kér., 
Eskü-él 5.

Vívó és Atlétikai Club
1. Vác — Nagyszál — Násznépbar- 

lang — Kösd — Vác. Vezető: Kis® 
Endre. Találkozás 7-kor a Nyugati 
p. u.-on. 2. Hűvösvölgy —• Nagyko
vácsi — Juliannamajor — Máriare
mete — Hűvösvölgy. Vezető: Bene
dek József. Találkozás 8-kor a Ba
nántoronynál.

Budapest Sport Egyesület
Háromnapos kirándulás a Bakony- 

ba. Somlóvásárhely — Somlóvára 
(H) ■— Herend — Feketéim jagos —• 
Bakonybél (H) — Kőrishegy — Kék
hegy — Porva —- Cuhapatak — Vi- 
nyé — Sándormajor. Találkozás: áp
rilis 2-án 13 órakor Keleti p. u. Ve
zető: dr. Goszleth Ernő. Jelentkezés 
még ma a vezetőnél. Ant. 841—00.

Törekvés SE
Pásztó — Bulyák — Szandavár —. 

Nógrádkövesd. Találkozás: 3-án 5.30- 
kor Keleti p. u. Vezető: Bátori Béla.

Sólyom Turista Egyesület:
1. Békásmegyer — Ezüsthegy — 

Oszoly — Pomáz. Találkozás: 7.30-kor 
Pálffy-téren. Vezető: Keleken Re- 
zsőné. — 2. Vadaskert — Hármas- 
határhegy — Óbuda. Találkozás: 9 ó. 
hűvösvölgyi vili. végáll. Vezetői 
Czézner Márton,,

Hungária Turista Egyesület
Kétnapos kirándulás a Börzsönybe. 

Találkozás: 3-án 5.45-ko-r Berlini-té
ren. Vezető: Hűbéri E.

Magyarországi Kárpát Egyesület
Fátra-osztály: Ügyeletes a kőhegy

aljai menedékházban: Kern Lajos,
Találkozás szombaton este 7 órakor 
a Pálffy-téren. — 2. Pomáz —- Jánps- 
kút — Kőhegy. Vezető: Klein Emmi. 
Találkozás 7 órakor a Pálffy-téren.
— Sólyom-osztály: Kétnapos túra a 
Gerecsébe: Felsőgalla — Tardos (H)
— Nyergesújfelu. Vezető: Rózsa Ti
bor. Találkozás: április 3-án reggel
8 órakor Kelenföldi p. u. — Bör
zsöny-osztály: Pomáz — Salabasina
— Bükkipuszta — Kapitányhegy —
Kőhegy — Pomáz. Találkozás: reg
gel 7 órakor az újpesti hídnál. Ve
zető: Rónai Tibor. — Újpesti osz
tály: Szépvölgy — Hármashatár-
hegy — Hűvösvölgy. Találkozás: 
reggel 8 órakor a Berlini-téren. Ve
zető: Schnierer Gyula. — Pénteki
asztal: Evezőstúra Korányban. Ve
zető: Káldor László. — Újpesti osz
tály: Április 2-án délután 4 örakor 
futballmérkőzést játszik az Angol 
Magyar Bank csapatával, OTE-pá- 
lyán, Vörüsvári-út.

Péntek, 1932 április 1.

Lovass és Körösi indulása kétes a 
levente ökölvívó bajnokságban, mivel 
a két jeles versenyző résztvesz a 
vasárnapi magyar—csehszlovák válo
gatott viadalon. Csak abban az eset
ben mérkőzhetnek, ha a sorsolás foly
tán hétfőn kell behapcsolódniok a 
küzdelmekbe. Budapest színeit egyéb
ként a következők képviselik: légsúly 
I. oszt.: Szabó, Kovács, II. oszt:
Kloszka, Gulyás; bantamsúly I. oszt: 
Énekes V., Gera, II. oszt: Kalikin, 
Juhász; pehelysúly I. oszt.: Énekes 
István, Fehérváry, II. oszt. Géczy, 
Korcsog; könnyűsúly: I. oszt. Lovass 
(?), Harangi, II. oszt.; Vineze, Kosik; 
weltersúly I. oszt.: Kosik M„ Mészá
ros, II. oszt.: Firtsch, Ravasz; kö
zépsúly I. oszt.: Tatay, Minieh, II. 
oszt.: Erdős, Győrffy; kjsnehézsúly
I. oszt.: Gárdos, Utassy, II. oszt.: 
Gyurkó, Katona;. nehézsúly I. oszt: 
Körösi (?), Gablovits, II. oszt.: Kol- 
vek, Tanamár. — Pest vármegye is 
erős versenyzőgárdát küld a szorí- 
tóba: légsúly I. oszt: Ulrich, II. oszt.: 
Oziffri; bantamsúly I. oszt: Szántó,
II. oszt.: Tóth; pehelysúly I. oszt : 
Benáesi, II. oszt.: Kiss; könnyűsúly 
I. oszt.: Varga, II. oszt.: Éberth; 
weltersúly I. oszt.: Beck, II, oszt.: 
Molnár; középsúly I. oszt.: Szabó-Saj- 
bán, II. oszt.: Rideg; kisnehézsúly 
I. oszt.: Szolesánszky, II. oszt.: Far
kas; nehézsúly I. oszt.: Futó. A nagy 
érdeklődéssel kísért verseny — mint 
megírtuk — vasárnap délelőtt 9 óra
kor kezdődik a lehel utcai iskola tor
natermében.

A Császárfürdő női uszodájában a
középiskolák vízipólócsapatai közül 
ma délután 4—5 óráig az I. Szt. 
Imre rg. és a IX. Református g.; 
5—6-ig: pedig a VIII. Széchenyi fk. 
és a X. Szt. László rg. játszik edzó'- 
mérkőzésL Holnap, 2-án délután 
4—5-ig az I. Verbőczy rg. és -a III. 
Árpád rg.; 5—6-ig pedig az V. Ber
zsenyi rg. és a VIII. Zrínyi rg. csa
pata kerül sorra. A  gyakorló mérkő
zéseket a jövő héten: kedden, szer
dán és csütörtökön is folytatják.

Á KISOK országos mezei futóbaj
noki viadalát április 17-ére halasz
tották el. A vasárnapra, 3-ára, ter
vezett versenyre hűvös időjárás 
miatt csak kevés középiskolai futó 
tudott rendszeresen, készülni s ezért 
tartotta szükségesnek a központ a 
verseny elhalasztását. Értesülésünk 
szerint a verseny színlielyo az idén 
is a Kisrákoson lesz, ahol a diákok 
már évek óta rendezik egyik legné
pesebb versenyüket. A  nevezési zár
latot április 10-én déli 12 óráig szin
tén meghosszabbították
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Film a filmesekről
— Saját tudósítónktól —

„A szerelmes cég77 című vígjáték 
nem tartozik az úgynevezett műhely
filmek közé, mert ha szereplői nagy
részt filmesek is, a stúdiók világa 
csak mellékesen és nem is valami rea
lisztikusan látszik. Ha tudjuk, hogy a 
filmigazgatót Gustav Fröhlich, a pós-

táskisasszonyt. Lien Deyers, a kamara- 
énekest Jósé Wedorn, a filmsztárt 
Anny Ahlers és a segédrendezőt Ve
rebes Ernő játsza, a vékony szálacs
kákból nehezen összebogozott cselek
ményt felesleges elmesélni. Filmecs
ke . .  .

kövér; mikor dühös, a zsír fénylik az 
arcán. Szomorú: kiöregedett. És kép
telen visszakanyarodni a régi ös
vényre, melyen évek előtt nagy  ̂sike
reit aratta, nem játszhat ja tovább az 
elsodort embereket, az utolsó embere
ket, mert ezeket még régebben meg
untuk, mint Janningsot, aki nem tud 
újat hozni, mert jó színész, de még
sem az igazi nagy színész. Nem zseni, 
Nem Csortos. . .

Szegény, öreg, kövér, Jannings verej-

Qiga Csehova új filmje inkább való 
Norvégiába, mint Budapestre

—- Saját tudósítónktól -

Talán fent Északon, a svéd és nor
vég mozik közönsége szereti az ilyen 
vigasztalan, szomorú, hétköznapi drá
mákat. Hiszen nem is egészen érdek
telenek. Csak . . .  Nálunk más kell a 
közönségnek. Érezte ezt a filmszínház 
igazgatósága is, azért mutatta be a 
,^Szenvedélyeit szigete” cím alatt a fil

met. A színes cím mögött azonban 
megmaradt a szürke tartalom. Olga 
Csehova sem ilyen filmekbe való. Azt 
meg éppen nem értjük, hogyan ke
rült ide Trude Berliner az operettek
ből, Egyedül Hans A. von Schlettoiv 
játszik hozzáillő szerepet.

tékezve dolgozik, rohan, verekszik, 
buta tolvajhistória romantikájához 
menekül, de minden, hiába, most is 
akadt egy fiatal nő, aki sokkal jobb 
nála, sokkal inkább sikert érdemelne 
— Anna Sten —, akinek csak az 
hiányzik, hogy — a film jobb legyen. 
Mert a film — Janningstól függetle
nül — olyan gyenge, olyan primi
tív, hogy csak azt lehet rá mondani: 
nívótlan. Hói vagyunk már ezektől a 
film ektől!... És Janningstól!...

Nekünk Josm 0©sisi@ft f©fasz©4i«• <
— Saját tudósítónktól —

Az orvos bemutatja a fiatal tudóst 
a feleségének:

— A legjobb barátom, meg fogod 
szeretni! . . .

És a férj eltalálta. Az asszony, aki 
elhanyagoltnak érzi magát, beleszeret 
a fiatal tudósba. (Tényleg, Várkonyi 
Mihály még mindig kellemes fiatal
ember.) A férj nem tudja elhinni,

hogy éppen a legjobb barátja!. . .  A
végén persze minden jóra fordul. 
Warner Baxter, mint férj, meg lehet 
elégedve a rendezéssel. Holott Frank 
Borzage, ezúttal takarékoskodott az 
ötletekkel. Nekünk Joan Bennett tet
szett legjobban, a feleség szerepében. 
Karcsú, gyöngéd, liliomra emlékeztet. 
Csak amerikai filmeken lehet ilyen 
nőket látni.

Búcsú Janningstól
— Saját tudósítónktól -

Sokan sohasem szerették; bevall
juk, nekünk rokonszenves volt, jó szí
nésznek tartottuk és most szomorúan 
búcsúzunk Emil Janningstól. De bú
csúzni kell, itt a válás pillanata. Jan- 
nings utolsó filmjét láttuk Pesten. 
Több Jannings-filmet aligha fognak 
idehozni, több Jannings-filmért aligha 
vihetnek ki pénzit ebből a szegény or
szágból.

Ezt az utolsó filmet tegnap, pénte
ken este mutatták be a két nagy 
IZ/a-színházban. Meddig fut? Né
hány napig biztosan. Az Ufa buda
pesti színházait az idei szezonban 
elég jól vezetik, ezt a filmet azonban 
elő kellett adni, mert az Ufa-film, 
mert Erich Pommer-produkció, 
mert.

Csakhogy mindezt hiába mondják a 
közönségnek. És hiába mondják a kri
tikusnak.

Amióta Janning eljátszotta az öreg 
tanár szerepét a „Kék. angyal’7-bán, 
nem akar többé öreg embereket ját
szani. A „Kék angyal7'-bán Marlene 
Dietrich fiatalsága, ismeretlen és iz
gató egyénisége elhomályosította Jan
ningsot. Most hát ő is fiatal akar 
lenni, erős, hatalmas, férfi a talpán. 
Például a „Viharzó szenvedély'7-ben, 
a tegnapi filmben, egy betörőt játszik. 
F egyháztól telek, tolvaj, gyilkos, ha
mar pofonveri a férfiakat, de az asz- 
szonyokat is. Félnek tőle. És ez kell 
neki. Azt hiszi, a közönség is impo
náló, erőtől duzzadó férfinek fogja

Hogyan korölt
Georg Alexander 
a kormányzó 
diner-iére?

— Saját tudósítónktól —

A német filmszínészek sokat utaz
gatnak, mert rendszerint meglátogat
ják azokat a filmszínházakat, ahol a 
nagyobb filmjeik előadásra kerülnek. 
Budapest messze esik Berlintől s így 
hozzánk ritkán kerülnek el a film
sztárok. Március 14-én azonban 
mégis volt szerencsénk Georg Alexan
derhez, az ismert német filmszínész
hez, aki Belgrád felé utazván, egy 
napra Budapesten is megszállt, kü
lönös tekintettel arra, hogy „Boldog 
szívek” cimü filmjét éppen a Berlin
ben is filmhatalmasságnak számító 
Ufa budapesti színházaiban játszot
ták. Georg Alexander csak egy na

pot töltött Budapesten és látogatása 
nem is maradt volna különösen emlé
kezetes, ha a berlini ,JTilmkuriei 
március 29-i számában nem jelenik 
meg egy cikk ezzel a címmel:
„Horthy empfangt Georg Alexander

A cikk szerint „a budapesti lapok 
azt írják, hogy Georg Alexandert 
az uralkodóknak kijáró megtisztelte
téssel vették körül a magyar főváros
ban, az óváció olyan viharos volt 
hogy rendőrséget kellett kivezényelni 
a rend fenntartására és végül Magyar- 
ország kormányzója diner-re hívta 
Georg Alexandert, a magyar Ufa- 
vállalat vendégét. Diner után a film
színész tovább utazott, mert még BeU 
grádban és Bukarestben is kiváncsiak 
voltak rá.”

Természetesen az uralkodóknak ki' 
járó fogadtatásból, a rendőri felvonu
lásból és különösen a kormányzói 
meghívásból egy szó sem igaz. De ki 
fogja ezt közölni a „Fűmkurier” ol
vasóival

A KMAC a napokban kérdőíveket 
küld szét az eg> esületeknek. A kérdő
ívek 11 pontra várnak választ  ̂és a 
közeljövőben összeülésre kerülő nem
zeti sportbizottság ügyével állanak 
összefüggésben. Az egyes kérdéseket . 
titkolják, pedig alig lehet másról szó, 
mint az egyesületek taglétszámának 
és egyéb körülményeinek bevallásá
ról.

TT-versenytervezet. A TTC komoly 
formában foglalkozik azzal a tervvel, 
hogy a régi TT-pálya felső és főleg 
jánoshegyi szakaszain a nyár folya
mán TT-veseayt rendezzen. Eemél- 
hetőleg az illetékes hatóságok nem 
gördítenek akadályt az életrevaló és 
közhasznú terv elé.

Tíz salakverseny a BSzKRT-on. 
A TTC elvileg már megállapodott a 
BSzKET-pályával olyan értelemben, 
hogy a szezon folyamán tiz dörttrek- 
versenyt rendez a kitűnő állapotban 
levő pályán. A szerződés a jelen pil
lanatban már a BSzKET jogi osztá
lyán fekszik, remélhetőleg a döntés 
a közeli napokban már megtörténik. 
A világítási kísérletek már megkez
dődtek, a BSzKETi reflektorokra gon
dol, melyek a pályát éjjel is nappali 
fénybe borítanák és így lehetségessé 
válna régi elgondolásunk, az esti 
órákban sorozatosan megrendezett 
dörttrek-versenyek lebonyolítása.

JUCJ „ . . ,  látni. Hát nem. Jannings már öreg,

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV., Iréayl-n. 21. T. 83-3 ,

—29.): Előadás: 5, fél 8, 8, háromn. 10. 
Vas., ütmen: fél 4, 5, 6, fél 8, fél 9, 
háromn. 10. Csókolj meg. édes! (Ró
zsahegyi, Rádai, Rökk Marika, stb.)
— Tábornok ár insplelsíL (Roda-Boda, 
Vlasta Burinn.)

BÓDOGRAF (V ili., Józsefkörút 63. T.:
384-76.) Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Csókolj meg, édes' (Rózsahegyi, Sala
mon, Rökk Marika, stb.) — Negerek 
és héberek. (Kohn és Kelly.)

BUDAI APOLLO (II.. Széna-tér. T.: 51 
-5 -0 0 .): Előadás: fél 5, 7. fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Hétfőtől: K. u. k. Feldmar- 
sckall. (Roda -Roda.) — Csókolj meg 
édes. (Rökk Marika; magyar film.) 
Hétfőn délelőtt: Lakner bácsi gyer
mekszínháza (fél 11b

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 8 4 -3 -
37.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Térés kap
csolás. (Magda Schneider, Johanncs 
Riemann.) — A  kutyafejű légió. — 
Híradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. T.: 32— 
1—75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Vas.: 
3-tól. Köpenicki kapitány. (Max Adal
bert.) — Milliók a holdban. (Siegfried 
Arno.)

CORSO (Váci-utca 9. T.: Aat. 87—4-02.1:
Előadás: 4. 6, 8, 10. Hangos híradó. — 
Buster Keaton főszereplésével: Sze
resd felebarátnődet (Burleszk-vígjá- 
tók). — Fllppy és a tűzbrigád (Trükk- 
film). — A  mennyei birodalom (Kul- 
turfilm).

DÉCS1 (VI., Teréz-körót 28. Te!.: 259
52, 213-43, 148—05.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Vas., ünnep: 2-kor is. Eggert
Márta, Félix Bressart, Georg_ Alexán 
dér. Verebes Ernő: „Feleségem, _ a
hadnagy úr!" (A zenés katonai víg
játékok nagyágyúja.) — Magyar vl- 
lághíradó.

ELIT (V„ Lipót-kSrút 16. Tel.: 161-51.): t
Előadás: 4, 6, 8, 10. Csókolj meg, édes! 
(Rózsahegyi, Somogyi Erzsi, Rokk Ma
rika, stb.) — Híradók.

FÉSZEK (VIII.. József-körút 70 Tel.: 
46-0-40.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
háromn. 10. Vas.: fél 3-tól. Vasarnap 
d. e.: Burleszkinatiné. — Az orvos fe
lesége. (Warner Baxter, Várkonyi Mi
hály.) — A hollywoodi nász, (Harold
Murrey.)

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
utca 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás: 
4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ünnep: 2, 4. 
6, 8, 10. (Első fólhelyár.) Sanghai ex- 
press. (Marlene Dietrich és Anna May 
Wong főszerepben.) — Hangos hnv 
adók.

IMFERIAL (VII., Demblnszky-atca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—00.): Előad.: 
4, 7, 10. Vas.: háromn. 2, fői 5, negyed 
8, 10. Csókolj meg, edes! (Rökk Mari
ka, Rádai.) — Az ezred büszkesége. 
(Heinz Riihmanii.)

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6.
Tel.: 346—44.): Előadások 5-től folyt,
negyed 7, háromnegyed 8, fé l 10. Vas., 
ünnep: 2-től. Csókolj meg, édes! (Ró
zsahegyi, Somogyi Erzsi, Rökk Mari
ka.) — Köpenicki kapitány. (Max 
Adalbert.) (Első előad. mérs. hely
árakkal.)

KAMARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.: 
44—0—27.): Előadás: 4, 6, 8, 10. önagy- 
sága kimenője. (Wllhelm Thlele ren
dezése, fősz.: Liáné Haid, Albert Pre- 
jean.) — .Világbíradö.

LUDOVIKA (IX., Üllői át 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep; 2-től, (Helyár: 30—80 fillérig.) — 
Csak felnőtteknek!: Egy önfeledt pil
lanat (Bassermannal). — Himacsál 
oxpediciós film).

NÉP (V.. Váci-út 76. Tel.: 92-6-80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas.: fél 
3-tól. Kadettkisasszony (Halmay, 
Dolly Haas, G. Fröhlich). — Egy sir 
a világ végén.

OMNlA (V ili., Kölcsey-ntea 2. Tel.: J.
30—1—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.,
ünnep: 2-kor is. Eggert Márta, Félix 
Bressart, Georg Alexander és Verebes 
Ernő: „Feleségem, a hadnagy úri"
(A zenés katonai vígjátékok nagy 
ágyúja.) — Magyar vllágliíradó. 

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.; 831-02.).
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szombat, vasárnap: fél 4 órakor is. 
Az cmbei születése. (A magzat 
fejlődése a gyermek megszü
letéséig.) — Utazás a föld körül 4# 
pere alatt.

PALACE FILMSZÍNHÁZ fErzsébet kör
út 8. Tel.: 365—23 ): Előadás: 5, fél 8, 
10. (Vas., ünnep: fél 4, háromn. 6, 8,
10.10. A  cég szerelmes. (Gustav Fröh- 
lieh. Lien Deyers, Verebes.) — Szen
vedélyek szigete. (Olga Csehova, Trude 
Berliner, H A. Schlettow.- Prólog- 
Beregi Oszkár.) — Híradó.

PATRIA (Népszínház-utca 13. Tel.: 45 
6—73.)- Előad.: fél 5, negyd 8, háromn. 
10. Vas., ünnep: fél 3-tól. Az orvos fc 
lesege. (Warner Baxter, Várkonyi Mi 
hály.) — A hollywoodi nász. (Harold 
Murrey.)

(Nagymező-n. 22— 
*(% ££  24. T.i 220-98. 29Í

W V L n l Ü n f t l f f  —50): 2—6-ig folyt.K A I I H I S  a- tán «• 10

Mégis lesz autó- és
motorkerékpár-

de a túraversenyek és triálok 
beiktatása a keretbe feltétlenül 
alapos meggondolást követel

— Saját tudósítónktól —

- .^*?Vas. és ünnep:azntálT 6> g,
10, Vas. d, e. fél 11: Miki és Flippi- 
matiné. — Híradók. — Trükkfilm. — 
Expedíciója film. — Szeresd felebarat- 
nődet! (Buster Keaton, Anita Page.)

ROXY (VII., Rákóezi-út 8S„ Tel.: 43 
8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-tól. 
Csókolj meg édes! (Rózsahegyi. Sala
mon. Rökk Marika, stb.) — Nekünk be
szélhet Afrika. (Kohn és Kelly.) 
Hétköznap híradó is.

ROTÁL APÓLLO (VII., Erzsébet-körút 
45. Tel.: 429-46, 419-02.): Előadás:
4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ünnep: 2, 
4, 6, 8, 10. (Első félhelyár.) Varsói 
bál. (Gustav Fröhlich, Charlotte 
Susa.) — Híradó.

TATRA (IX., üllői-ót 63.): Előad.: fél 5. 
7, negyed 10. Vas és ünnep: 2-tői folyt. 
Hétfőtől: Az ezred büszkesége (kato
nai vígjáték). — Szent asszony (film
dráma).

A  KMAC sportbizottságának 
szerdai ülésén tárgyalták a baj
nokságok ügyét és általános örö
met keltett, hogy az ellenkező hí
resztelések ellenére mind a motor- 
kerékpár, mind az automobil
bajnokságok megrendezésre kerül
nek. A  bajnoki szabályzatot egye
lőre csak körvonalakban ismertet
ték az egyesületek megjelent kép
viselői előtt és remélhető, hogy —  
bár némileg javított kiadásban —- 
rövidesen meg is jelenik,

A tervek szerint
a szólómotorok

részére a tavaszi és őszi táti sík- 
versenyek, a Grand Prix, az FTC 
hegyiversenye és a KMAC egy
napos megbízhatósági triálja lesz 
pontszerző verseny, míg az

(Teréz-körót 60. T-: 1 9 -7 -
67-68.): Előadás: fél 6, fél 
8, fél 10. Szomb., vas.: 
6. 8, 10. Viharzó szenve
dély, (Emil Janninga, An
na Sten.) — Híradók.

CORVIN (V ili., József körút és ÜUŐl-út 
sarok. Tel.: 88-9-88, 39-5-84 ): Elő
adás: fői 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Az üldöző. (Hans ’Albers, Eg
gert Márta.) — Híradók.

URANIA (Rákóczl-út l. T.: 460-45 és 
460—46.); Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Szomb. vas.: 4. 6. 8. 10. .Viharzó szén- 
vedély. (Emil Janniugs, Anna Sten.) 
— Híradók.

oldalkocsis

résztvevők a két lanszéii. a bala
toni kör-túraversenyen és a TTC 
hegyiversenyén kötelesek indulni. 
A  versenyautók részére • kötelező 
futam a két lanszé, az FTC és a 
TTC hegyiversenye( valamint a 
TTC túraútjának rakamazi 10 
km-éB síkgyörsasági szakasza. A 
túra- és sportkocsik pontszerző 
versenyeinek kiválogatását későb
bi időpontra halasztották és dön
tés csak akkor lesz, amikor az 
összes bejelentett túraversenyek 
szabályzatait alaposabban tanul
mányozták át.

Akármennyire örvendetes, hogy 
a bajnokság megrendezésre kerül, 
mégsem mulaszthatjuk el megem- 

j líteni, hogy a tervezet nem elégít: 
ki a sport szempontjait teljes mér
tékben. Feltétlenül

CKEREKPÁR’
Már a kapitányok is?

Ugyanakkor, amikor a pesszi
misták gyászfagottokkal mély-búg- 
ják a világba takarékossági szóza
tukat, megindult egy hetyke áram
lat, egy pillangós óhaj, mely azt 
röpködi most széles gesztussal az 
az egyes tanácstagok szívébe, hogy: 

__ Adjunk tiszteletdíjat a kapi
tányoknak!

ogy félreértés ne essék: 
em az országos kapitányról 

van szó. Az országos kapitány 
ugyanis sportember, aki tudja, 
hogy ezért a megtisztelő hiva
tásért csak dicséret, eredmény, kri
tika, vagy ócsáriás a fizetség  —  
de nem pénz.

Az országos kapitány hadnagyai
ról van most szó. Akiknek hatal
mas pártfogói vannak. Akik, most, 
nem tudni, milyen okból és milyen 
erkölcsi alapból kiindulva: tisztelet
díjra tartanak igényt.

Igaz. A kapitányok szerény 
anyagi helyzetben levő urak. Tiszt
ségük pedig költséggel jár. Ezt a 
költséget kívánják megtéríttetni 
maguknak a szövetség által.

Helyes. Adjon a szövetség a ka
pitányoknak költségmegtérítést 
esetről esetre. De óvakodjon attól, 
hogy tiszteletdíjat szavazzon meg 
nekik.

Nem szabad, hogy akkor, midőn 
pénzhiány miatt a szövetség le
fújja a vidéki országúti bajnoksá
got, amikor az ötnapos verseny meg 
nem tartása kérdésével foglalkozik, 
ugyanakkor több, mint évi 1000 
pengős bürokratikus költségekbe 
verje magát.

Ez rossz vért Szülne. Rossz példa-

az

revízió alá kell venni a túra
versenyek beiktatását 

szóló- és oldaíkocsis motorkerék
párok pontszerző mi tingj ei közé.
Speciális versenymotoron nem le-
het túraversenyen, t r i á l o m e l i I  mutatást jelentene 
ni anélkül, hogy az a gép rovására | 
ne menjen, arra pedig a ver
senyzőgárdának ma nincsen pén- Az MKSz új versenyszabálya! — 
ze hogy külön géppel induljon a j amatőr versenyzőket három korosz- 
gvorsasági számokban, külön gép- j tályba csoportosítják. Az első ifjú-

várni, akkor azt nehez feltételek- j a harmadik (szenior) osztályba a S5 
kel, vízmosásokkal, meredek fék-1 évet betöltött versenyzők tartoznak, 
szakaszokkal, terepmenetekkel kell 
fűszerezni,

Azok a versenyzők, akik a pálya- 
versenyekre neveztek, kötelezettséget 
vállaltak egyúttal az indulásra, is- 
így intézkedik á szövetség új ver
senyszabálya, hogy ezzel a pályamér- 
kőzések sportból! sikerét biztosítsa.

Az idénynyitó országúti verseny,
mint megírtuk, április 10-én, az

a nehezen megszerezhető spe
ciális TT-gép pedig min
denre inkább való, mint a 
vízmosásokban való evické- 

lésre.
A KMAC triálja —  mint érte

sülünk ■ úgyis olyan mindenre |mog{. megjeient hivatalos kiírás sza
ki terjedő gonddal lesz megrendez- J riat e toj.na joo km-es távú lesz ,és a 
ve, olyan jelentőséggel fo g  bírni, gödöllői országút 6—56.60O--7.2 kra-es 
hogy a versenyzők érdeklődése és terepszakaszán nyer lebonyolítást. — 
startja bajnoki jelleg nélkül is A versenyzők indítása négy oso- 
biztosítva lesz, értelme nincsen portban (fő, II. oszt., haladó, kezdő)
tehát annak,a felemás m e g o l d á s - f n d f f i  
nak, mellyel a KMAC terve hozza időközökben, tömegrajttal indulnak,
kényelmetlen helyzetbe a bajnok- Vasárnap; 14 országúti házi- 
ság aspiránsait. verseny. Alig tíz nap választ el a

Reméljük, hogy a KM AC revi- hivatalos idénykezdettől. Most 
zió alá veszi tervezetét és a vég-1 már esak egyetlen alkalom kinál- 
leges szabályzat már csak kizáró-1 kozik,^hogy az egyesületek le- 
lag sebességi pontszerző versenye- génységeik felett háziversenyek 
két fog felölelni ’ keretében seregszemlét tartsanak

az első nyilvános összecsapás
, . . . .  ,,, lelőtt. Az MKSz főtitkári hivata-Az FTC motorszakosztálya ma dél- , ,  , vasí „

után félháromkor edzést tart az üllői-
úti pályán, hogy versenyzői a vasár- nap U  egyesület rendez háziver- 
napi kecskeméti versenyre minél ala-1 senyt a godolloi, Üllői es a me-1 
posabban készülhessenek fel, gyeri országúton.
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Rejtvénypályázatainkon mindenki résztvehet. A 2. oldalon 
található szelvényt mellékelni kell. A pályázatokat legkésőbb 
hétfőn este postára kell adni, a következő címzéssel:

Nemzeti Sport, Budapest, 62, postafiók 24.
„Rejtvénysport”

A  nyertesek és helyes m egfejtők neveit mához egy hétre 
közöljük. E  heti díjaink:

1. díj: 1 darab „F irst eláss”  teniszütő, a SPORT- és TORNA
SZERIPAR (BUDAPEST, HUNGÁRIA-ŰT 20b.) AJÁNDÉKA.

11. díj: Lapunk kéthavi ingyenes küldése.
III. díj: Lapunk egyhavi ingyenes küldése.
IV— V, d íj: Egy-egy évkö

A csapatbajnokság első díja 
rajzban

6 •

A NEMZETI SPORT REJTVBtífPAlYAMTA
győztesének jutalomdíja

Sz o 2 0 0  o öles telek Érd leg
szebb helyén feWsxtU.t a

BUDAPESTI IN6ATURMHk*/M«to VTlO./
ajándékozta
kamatmentes 8-LB kölcsőnakciójávűl 
épülő családihoz, telkeiből

(A  Budapesti Ingatlan Bank Rt. Építő Takarékosztálya min
denkit szívesen hozzásegít ahhoz, hogy hosszúlejáratú, 10— 15 év 
alatt törleszthető, f  elmondhatatlan kamatmentes BIB-kölcsönnel 
felépíthesse akár a környéken, akár a vidéken saját nyaralóját vagy 
Családi házát.),

I.
Gruber Guidótól

2.
Zeisler Páltól

E E E E E E E E E E

7. Keresztrejtvény
Megfejtésül beküldendő a vízszintes: 1, 14* 15, 18, 24, 

34, 59, 61, 67 és függőleges: 1, 12, 24, 27, 40 , 53,
Amerika Megfejtése 15 pont
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Vízszintes
1. Egy futballstílus megjelölése.

13. Ezt a 23. függőleges tette.
14. Amerika bajnoka volt.
15. Amerika bajnoka volt.
16. Azonos mássalhangzók.
18. Amerika bajnoka volt.
19. Sír.
20. Tudatlanka.
21. Bala . . .
22. A* 43. függ. 2., 3. és 6. betűje.
24. Amerika bajnoka volt.
25. Vissza: részeshatározó.
26. Lendület.
28. P-vel tintafolt.
30. Szurkoló kötelessége.
33. Halkan a fülébe mond.

3.
-— Zeisler Páltól —

APÁLY DAGÁLY

34. Amerika bajnoka volt.
35. Pest hajdani neve.
37. Bo. .  SC.
38. Amatőr válogatott.
40. Kávéra illik.
41. Orosházi Torna Kör.
44. Tiltószó.
45. Olasz város.
47. Székek királya, királyok széke.
48. Élet.'
50. Étel (az Utolsó betűje az ele

jére került).
51. W , . .  na.
52. A KISOK elődje volt (fon.).
54. Szent — idegen nyelven.
55. Lövés.
56. Pengéiről neves város.
58. V-vel csillagkép.

4.
—■ Czerny Antaltól —

VI Z

59. Amerika bajnoka volt.
61. Amerika bajnoka volt.
63. A galvan vegyjele.
54. „A hóhér kötele” írójának mo

nogrammja.
65. Szúrás.
66. Névutó.
67. Fair play.

Függőleges
1. Eisőligabeli balfsor.
2. Politikus.
3. Akadály.
4. Három -— németül.
5. Ki — idegen nyelven.
6. Ürmérték rövidítése.
7. Arc szépséghiba, mégpedig 

súlyos.
8. Nagy építészünk monogramja.
9. ÉO, ÉO, ÉO.

10. Ausztráliai súlyatléta, 1920-ban 
bajnok.

11. Község a Duna mellett.
12. Atlétikai esemény.
17. Kitűnő kerékpárosunk.
20. „Hát persze!”
23. A közelmúltban egy katonai 

film főszereplője volt.
24. Amerika bajnoka volt,
25. Pálffy ___
27. Amerika bajnoka volt.
29. Az Obrana utódja, a G. P. U. 

elődje volt.
31. Sír.
32. Most olvasod.
36. Kérdezősködő, faggató.
37. Az óvatos beik és jó fiú teszi.
39. Kapusmunka.
40. Amerika bajnoka volt.
42. . . . . .  dei (nagyarányú béke).
43. Kisprofi. Nem valami híresség, 

de a neve remekül idepasszolt.
46. A 3. függ. mássalhangzói.
49. Egyszerű gép.
53. Amerika bajnoka volt.
57. Női név.
59. Rúgási kísérlet.
60. Zenei hang — fonetikusan.
62. Futballabdára is mondják.
64. Bádog.
66. Ókori súlyegység. (tabi)

A rovatvezető üzenetei
A CSAPATBAJNOKSÁG ÁLLÁ

SÁT EGYIK JÖVŐHETI SZÁ
MUNKBAN KÖZÖLNI FOGJUK!

Aki résztvevője a rejtvénytriatlon* 
nak, írja rá levelére „egyéni ver
seny". Aki csak időnként, szóval 
nem rendszeresen küldi a megfejté
seket, csak a „Rejtvénysport" szót 
írja rá. *

Csábrády János. Legutóbb csak 
azok neveit közöltük, akik a>z összes 
rejtvényeket helyesen fejtették meg.

Szabó Endre. Tévedésből maradt ki.
Nagy Jenő. 20 pontja van, mint a 

legtöbb résztvevőnek. Eddig . . '.
Kalocsa Gyula. Szabad. A. csapat- 

bajnokságban az áprilisi szelvény; 
még októberben sem veszti érvé
nyét!

A XXV-ik Milano— San Remo 
versenyt Alfredo Bővet nyerte. 
Közel 200 induló ült nyeregbe 
Olaszország idénynyitó országúti 
viadalán, a Milano— San Remo 
'(285 km.) távversenyen, mely a 
kontinens legjelesebbjeinek vetél
kedését hozva, óriási meglepe
tésre Alfredo Bővet győzelmével 
végződött, aki a rendelkezésére 
álló távot 8:15:45-ös kitűnő idő
vel teljesítette, (óraátlag: 34.200 
m .!) 2. Binda 8:18:45. 3. Mara. 
T. Bellisier. 13. Belloni. 21. Gran
di. 36. Girardengo. A nagy „Gira” 
úgylátszik végleg levitézlett már. 
A verseny hőse Pellisier volt, aki 
ragyogó taktikai bravúrokkal és 
robbantásokkal lelke volt a küz
delemnek, de egy óvatlan pilla
natban leszakadt az élről és ezzel 
el is veszítette győzelm i. esélyeit.

EGYESÜLETI HÍREK
A Kereskedelemügyi Minisztérium 

Tisztviselőinek Sportegyesülete a na
pokban megtartott évi rendes köz
gyűlésén az alábbi tisztikart válasz
totta: Elnök: Papp Aurél, társelnök: 
Barna-Szögyén Bertalan, dr. Halla 
Aurél, dr. Nanássy János, Petter 
Gyula, ügyv. alelnök: Rodé László, 
álelnök: dr. Gyulay Ákos, vitéz Vi- 
náry Ervin, Stefaits Gyula, Cser- 
mendy László, főtitkár: Krizsén Fe
renc, számvizsgáló: dr. Széplaky La
jos, Benke Lajos és Száll Mihály.

Nagykanizsa városában akció in
dult meg a vitorlázó repülés megszer
vezésére. A mozgalom mögött 

. egyelőre csak lelkes tömegek állanak, 
sajnos, pénz nincs, de remélik, hogy 
valamilyen formában ezt is majd 
megszerzik.

RÁDIÓ
Jeleiilssebb 

illái müsorrészek
Hangverseny:

5.30 ő.: Róma: Maria Senes (szoip- 
rán) hangv.

7.05 ó.: Becs: Haydn-est. Mano- 
varda és Patzak közreműködésével.

7.20 ó.: Heilsberg: Kamarazene.
8 ó.: München: Haydn-est.
8.05 ó.: Mühlacker: Hangverseny

Haydn, Mendelssohn és Brahms mű
veiből.

11 ó.: Vilna; Paderevski-hangver- 
seny.

Dalmű:
8.15 ó.: Berlin: Hándel: „Rodelin- 

da” c. operája.
8.45 ó.: Róma: Lombardo: „A ha

rangok országa” c. operettje.
Könnyű zene, vidámság:

1.10 ó.: Becs: Hangosfilm-slágerek 
(gr.).

5 ó.: Hamburg: Őneanet népdalok.
7.30 ó.: Hamburg: Rossini-hartg-

verseny.
8.45 ó.: Lipcse: Kabaré.
9 ó.: Dawentry N; Operettrésele- 

tok
9.10 ó.: Breslau: Április 1 revűje.
10.50 ó.: Berlin: Tarka est.

Tánczene:
6 ő.: Daventry N, 10.30 ó.: Breslau, 

10.50 ói: Varsó, 11.45 ó.: London R.

Mit hallunk 
a fövő héten?

Vasárnap
2 ó.: Verdi-operák fejlődése (gr). 

— 5.10 ó.: Békeffy-est. — 7.30 ó.: 
Mozart: Cosi fan tutte c. operája.

Hétfő
8.10 ő.: Cavalloni „Kié az asszony” 

c. színműve.
Kedd

6.30 ó.: Szent Benedek emlékünnep. 
— 7.40 ó.: Négy, három lés kétzongo- 
rás Bach—Mozart zenekari est.

Szerda
8 ó.: Az Új Magyar Zen ©egyesület 

hangversenye. — 9.15 ó.: A Túrám 
Társaság művészestje.

Csütörtök
7 ő.: Némethy Ella magyar nótá

kat énekel. — 8.15 ó.: Az operett fej
lődése IV. rész.

Péntek
7-30 ó.: Tasnády Ilona és Náday 

Béla előadóestje. — 8.30 ó.: A  varsói 
filharmonikusok hangversenye.

Szombat
7 ó.: A  rádióhullámok terjedése és 

a légköri zavarok. — 7.30 ó.: Verdi: 
Aida c. operája.

M A f  
M Ú S O R ^

Péntek, április 1.
Budapest I., 28 kw, 550.5 m: 9.15 

ó.: A m. Mi. Mária Terézia 1. hon- 
védgyalogezred zenekarának hangver
senye. Karnagy Fricsay Richárd. 1. 
Ruszinszkó Nándor: őrségváltás, in
duló. 2. Lincke: Nyári örömök, ke
ringő. 3. Auber: Koronagyémántok,
nyitány. 4. Máder Rezső: Ábránd a 
„Piros cipő” c. balettből. 5. a) Jára: 
István: Vafee lentebb) Barna Izsó: 
Japán őrjárat. 6. Hruby Viktor: A

világ körül, egyveleg. 7. Fricsay Ri
chárd: Gavott. 8. Marthon J. Ferenc 
dr.: Grizzly-trot. — Közben 9.30 ó.: 
Hírek. — 12.05 ó.: Eugen Stepat 
orosz balalajk'azenekarának hangver
senye. — Közben 12.25 ó.: Hírek. — 
4 ó.: „Vigyázz, ha jön a vonat” . Mit- 
terspacher Gusztáv előadása. — 5 ó.: 
Magyar nóták. Előadja Zsögön Lenke 
Toll Árpád és Toll Jancsi cigányzene
karának kíséretével. — 6 ó.: „Gyer
mekmentés”. Révész Béla előadása. 
— 6.30 ó.: Tánczene (gramofon). 1. 
R. Ervin—R. Gilbert: Tangó (O \vje 
schön ist dein Mund, wenn er „ja’ 
sagt). 2. Carter—Eyton—Abrakain: 
Foxtrott (Jack Payne és zenekara). 
3. Ser ess: Csak azt szeretném mon
dani, tangó (Kalmár Pál). 4. Min
denkinek, slágeregyveleg. 5. de Sylva 
—Brown—Henderson: One more time. 
6. Vértes—Ilnotzky: Minden úgy lesz, 
ahogy te kívánod, tangó (Weygand 
Tibor). 7. Kálmán Imre: Slowfox a 
„Ronny”-ból. 8. Fried: Quick-step. 9. 
Sally—Nádassy: Megy a juhász, fox
trott (Weygand Tibor). 10. D. Dux: 
Oh rumba, rumba. 11. Discepolo: 
Yira, Yira, tangó. — 7.15 ó.: A  rá
dió külügyi negyedórája. — 7.30 ó.: 
A  Filharmóniai Társaság hangverse
nyének ismertetése. — 7.40 ó.:
Haydn: „Teremtés” (oratórium). A 
Filharmóniai Társaság díszhangver
senye a m. Mr. Operaházból. Kar
nagy Dohnányi Ernő dr. Közremű
ködik Báthy Anna, Székelyhidy Fe
renc dr., Kálmán Oszkár és a Pales- 
trina-kórus. — Majd: Esti zene.

Szombat, április 2.
Budapest I., 23 kw, 550.5 m: 9.15 

ő,i A Weidinger-szalonzenekar hang
versenye. — 12.05 ó.: A rádió házi
kvintettjének hangversenye. — _ 4 ó.: 
Gyermekjátszóóra (Harsányi Gizi elő
adása). 5 ó.: Haász István dr. tábori 
püspök: „Prohászka Ottokár püs
pökről” . — 5.30 ó.: Bura Károly 
szerzeményei és más magyar da
lok. Előadja Nagy Izabella és Bura 
Károly cigányzenekara. — 6.30 o.:
„A komáromi hajóbiztosítóktól a mai 
biztosítórendszerekig. (A magyar biz
tosítás 125 esztendeje), ifj. Osury

Jenő d.r. előadása. — 7 ó.: Mit üzen 
a rádió. — 7.30 ó.: Marik Irén zon
gorahangversenye. 1. Liszt: Legenda. 
„La prédication aux oiseaux” . 2. Cho
pin: Ballada f-molL 3. M. de Falla: 
a) Dance de lla Frayeur; b) Dance 
rituelle du feu. — 8 ó.: Bemutaóelő- 
adás közvetítése a Király Színházból. 
„Miss Ismeretlen” . Vidám operett 3 
felvonásban. Szövegét irta K. Halász 
Gyula, zenéjét szerezte Kiszeiy 
Gyula. Rendező Tihanyi Vilmos. Kar
nagy Nagypál Béla. — Az előadás 
után: Sovánka Nándor és cigányze-
nekarániak muzsikája.

4SZÍNHÁZ
Műi műsor

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Világre
kord (A).

KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)
Elsevir

VÍGSZÍNHÁZ: (8) A méltóságos asszony 
trafikja.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki.
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) A régi

orfeum.
MÜVÉSZSZINHÁZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Rózsa

domb.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Sala

mon.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Ha- 

csek és Sajó.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 91 Kalábriász- 

parti.
STEINHARDT SZÍNPAD: (liáromn. 9)

Stcinbardt.

Fiókiylmlnisztrácifl Csehszlovákiában!
L í p a Ujságiroda, Bratialava, 

Hosszű-u. 13.
Felelős szerkesztő és kiadó:

Dr. Vadas Gyula 
Helyettes szerkesztő:

Hoppé László
Nyomatott e Stádium Sajtóvállalat Rt-
kőrforgégépein. — Felelős üzemvezetői 

Győry Aladár


