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Elmarad a Far. Vasutas 
nagyváradi kirándulása,

miután péntek óta szünet nélkül 
esik az eső Nagyváradon és kör
nyékén. A  nagyváradi Törekvés 
pályája, amelyen a meccset ját
szani kellett volna, teljesen víz 
alatt áll, tökéletesen lehetetlen
ség volna még akkor is játszani 
rajta, ha az eső el is állt volna 
tegnap. A  lemondó sürgöny 
egyébként tegnap délután érke
zett meg a Fér. Vasutasokhoz.

m iskolciak  
elárasztják ma  
Debrecent
A m isk o lc i különvonat 
re n d k ívü li s ik e re  —  E z e r 
ö tszá z e m b e r m egy át 
D ebreoenbe, h ogy e z  
Attilát buzdítsa

—  Saját tudósítónktól —

Miskolc, április 2. 
Nem valami ró

zsás reményekkel 
látott neki a mis
kolciak vezetősége 
a különvonat szer
vezésének, Mosta
nában nem szokott 
semmi olyan kezde
ményezés sikerül
ni, amely az embe

rek erszényével függ össze. S Mis
kolcon is bebizonyosodott az, amit 
a sportemberek már régóta hangoz
tatnak, hogy a vasutak magatartá
sától függ csak a különvonatok si
kere, a megfelelő módozatok meg
találásán fordul meg a belső for
galomnak a nagysága.^

Miskolcon az történt ugyanis, 
hogy ma délelőtt teljesen „meg
telt”  a különvonat, sőt nagyon so
kan maradtak még, akik szerettek 
volna helyet kapni rá. Amikor el
kezdték a különvonat szervezését, 
a benfentesek arra gondoltak, hogy 
háromszáz jelentkezőt össze tudnak 
hozni. Ezzel a jelentkezési szám 
mai már biztosítani lehetett volna 
talán a vonat indulását, mert h& 
szén hivatalosan legalább ötszáz 
emberre van szükség, hogy a het
venötszázalékos kedvezményű vo
natot megkaphassa a város. A vo
nat ezer utast vihet magával s így 
senki sem hitte, hogy egy vonat 
kevésnek, szűknek bizonyulhat. A  
miskolciak azonban annyira meg
mozdultak, annyira kedvezőnek tar
tották az alkalmat, hogy ma dél
előtt tizenegy óráig már az utolsó 
jegyet is megváltották a külön- 
vonatra.

Telefonon lépett ekkor érintke
zésbe a miskolci rendezőség a buda
pesti üzletvezetőséggel s kérte, 
hogy még egy vonatot indítson. 
Ezt azonban csak az esetben lehe
tett volna megtenni, ha ezren felül 
még legalább ötszáz ember jelent
kezik. Az idő már nem elegendő 
erre s így Miskolcról nem tudták 
biztosítani ennek a további ötszáz 
embernek az utazását.

Nem lesz tehát két vonat. Ez a 
körülmény okozza, hogy a városban 
valóságos üzérkedés folyik a deb
receni különvonat jegyeivel s van 
olyan utas, aki a 3 pengő 30 fillé
réé jegyet kilenc pengőért vette 
meg olyantól, aki még idejében 
jelentkezett, de nem utazik. A 
miskolciak száma azonban jóval fe
lül lesz ezren Debrecenben, sőt 
azt tartják a városban, hogy lég-

e u szon ötezer

alább ezerötszáz Attila-hívő jelenik 
meg a DVSC-pályán. A különvonat- 
ra ugyanis Nyíregyházán 240, 
Felsőzsolcán és Szerencsen pedig 
20— 20 utas száll fel. A többiek 
pedig máris autóbuszokat szervez
nek s azokon, valamint autókon 
mennek át a mérkőzésre.

Debreceniben megilletődéssel és 
kétkedéssel fogadták a miskolci 
jelentéseket. De hitelt kellett adni 
azoknak, mert Miskolcról azt jelen
tették, hogy a hét folyamán át. 
küldött 700 meccsjegy már el
fogyott. Újabb szállítmányt kér
tek, amit a vonat elé utazó Káldy 
Zsigmond visz majd magával.

Debrecen bizonyára nagy öröm
mel fogadja a miskolciakat, akik 
példát adnak a többi városnak lel
kesedésükkel, az Attilával való 
együttérzésükkel. De élénk példája 
a miskolci eset annak is, hogy 
mekkora lehetőség rejlik még a mai 
viszonyok között is a magyar kö
zönségben. Csak érzék és helyes 
irányítás kell ahhoz, hogy ez a le
hetőség érvényre jusson!

Összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádlóké«*ü- 

lökek, hangszórók

Aschner György
elektrotechnikai, r á d ió k é 
s z ü lé k e k  és anyagok nagy

kereskedése
Résziéire is
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Az osztrákon elnöke kihallga
tásén volt a knrmányzánál

—  Saját tudósítónktól —
Theodor Schmidt, az osztrák 

OTT, helyesebben a Hauptver- 
band elnöke tegnap délelőtt egy
órás kihallgatáson volt a kor
mányzónál, aki előtt részletesen 
ismertette az osztrák sportélet 
mai helyzetét és átnyújtotta neki 
a Hauptverband évkönyvét, amely 
első ízben jelent meg most nyom
tatásban.

ember húsvét vasárnapján meg
mutatta, hogy minden nyomorú
sághegyen és gazdasági válság
beli hullámvölgyön túl még min
dig él a közönség érdeklődése a 
futball, a jó  sport iránt. Amikor 
látjuk ezt az örvendetes bizalmi 
jeladást és látjuk, hogy az úszók 
az olimpia ellenére is micsoda 
igyekezettel és leleményességgel 
alakítják ki sportjuknak itthoni 
műsorát, ugyanakkor látnunk 
kell, hogy a futball vezérkara mi' 
csoda lagymatag kedéllyel kezeli 
a honi program ügyét. Olvasnunk 
kell, hogy az Everton, meg 
Chelsea ennyi és ennyi mérkőzést 
fog  játszani Németországban 
Olvasnunk kell, hogy Bécs is, 
Prága is, Pozsony is fúr-farag a 
tálcán kínálkozó ünnepnapok né
gyes küzdelmekkel való megtölté
sén. Csak nálunk hanyagolják el 
a közönségnek a folytonos fellob 
bánásokkal bizonyítottan soha ki 
nem alvó érdeklődését. Hiszen 
kétségtelen, hogy a helyzet nehéz, 
de arról mégis megfeledkeznek a 
profifutball vezérei, hogy a jövőről 
is gondoskodni kell. A közönség
nek jó , sportot kell nyújtani és 
egyáltalán sportot kell nyújtani, 
mert különben elfeledkezik róla. 
Sokszor üti fel a fejét a meg
állapítás, hogy a futballban azért 
van stagnálás, mert a profisport 
vezérei —  üzletemberek. Mi ennek 
az ellenkezőjét mondjuk: éppen
az a baj, hogy a profisport ve
zérei —  nem üzletemberek. Ne 
felejtsük el ugyanis, hogy a 
profifutballban száz százalékig 
egyezik a sport és az üzlet érdeke. 
Mert a profifutballban is a jő  
sport a legjobb üzlet.

JfteyécUeaUU ok éfa l 
a csehszlovák

—  Saját tudósítónktól —-
A csehszlovák válogatott ökölvívók tegnap éjjel fél 12 órakor 

érkeztek meg a nyugati pályaudvaron. A vendégeket a MÖSz 
elnöksége részéről Kankovszky Artúr ü. v. alelnök és Mosonyi 
Viktor alelnök fogadta. Hozzájuk mintegy 20 főnyi szurkoló tábor 
csatlakozott. A csehszlovák ökölvívók Laube szövetségi titkár, 
Vondris szövetségi bíró és Hermanek (volt többszörös csehszlovák 
válogatott, jelenleg szövetségi edző) kíséretében érkeztek meg.

A vendég ökölvívók csapata az utolsó pillanatban még vál
tozást is szenvedett. A kisnehézsúlyú Durbis megbetege

dett és helyét Havelka foglalta el.
A többi súlycsoportban a már bejelentett versenyzők veszik fel 
ma a mieink ellen a küzdelmet. ..

A pályaudvaron rövid üdvözlés volt, majd autókon kijelölt
szállásukra hajtottak a vendégek.

Asztali

4:0 -ra
az

vezetnek
ellen

Kohn csak ma áll asztalhoz

Egyetlen góllal tudta csak 
legyőzni a Vienna 

a Slnvant
—. Telefonjelentésünk —

Bécs, április 2.
A Hohe Warten folyt le a szom

bat délután egyetlen bajnoki talál
kozása, amelyen a Vienna nagy fa 
voritként indult, végül is éppen 
csak hogy győzött. Nem is annyira 
a Slovan jó, mint inkább a Vienna 
gyenge. A híres csatársorból csak 
Adelbrecht nyújtott elfogadhatót.

Általában mind a két csapat 
mérsékelt teljesítményt adott. A 
Slovan a II. félidő 14. percében el
vesztette sérülés folytán legjobb 
fedezetét, Radakovicsot, ennek el
lenére nyílt maradt továbbra is a 
meccs. Az , egyetlen gólt a 10. perc
ben lőtte Adelbrecht egyéni akció
jának befejezéseképpen.

A Beck Károly bíráskodása mel
lett lefolyt mérkőzést 4000 ember 
nézte végig.

A szerzett két pont nagyon meg
erősítette a Vienna helyzetét 
bajnoki tabella élén.

Howorka Ottó.

JUió sport
kellene tehát a közönségnek. Már 
a hagyományok jogán is szinte 
tolakszik erre a célra Pünkösd 
kettős ünnepe. Mit tesznek azon
ban nagycsapataink? Szinte me
nekülnek tőlünk. Kettő már meg 
is egyezett külföldi mérkőzések
ben, a harmadik még haboz, de 
ő is társai példáját készül követ
ni. Ahelyett, hogy ő hozna ide 
közénk egy vagy két érdekes 
külföldi együttest és a hazai kö
zönségnek kedveskedne egy torna 
négyes mezőnyével. Lehetetlen, 
hogy jakár egy angol, akár más 
nemzetségű jó csapatot ne tudja
nak találni külföldi viszonyla
tokban annyira jártas vezéreink. 
Érthetetlen, hogy már eddig is 
nem kötöttek le megfelelő ellen
feleket egy izgalmas pünkösdi 
programhoz. Csak nem akarják 
leszoktatni a közönséget a meccs
re járástól?!

A IX. m agyar-osztrák  asztali 
teniszmérkőzés küzdelmei tegnap 
kezdődtek meg. Az első nap ered
ményeiből azt lehet következtet
ni, hogy csapatunkat ez alkalom
mal sem győzik le az osztrákok.

Vendégeink közül Kohn hiva
tali elfoglaltsága miatt csak 
ma érkezik meg Budapestre
3 meccseinek lejátszása után 

este vissza is utazik Becsbe. Az 
osztrák csapat másik két tagja, 
Flussmann és Liebster pompás 
formában van.

Különösen Liebster, aki ilyen 
jó  talán még sohasem volt.

A magyar csapat jó l és sze
rencsésen játszott tegnap, remél
hetőleg ma sem változik a hely
zet . . .  Itt adjuk a részleteket:

Magyarország:
Barna, Szabados és Dávid. 

Ausztria:
Flussmann, Liebster és Kohn.

Újpest városa 
a sportadók

kérdésével foglalkozott többek kö
zött tegnapi törvényhatósági bizott
sági ülésén s nagyon örvendetes 
határozatot hozott. Kimondotta 
ugyanis, hogy az amatőr versenyek 
vigalmi adóját teljesen eltörli, a 
professzionista mérkőzésekét pedig 
ötven százalékkal csökkenti.

A  határozat nemcsak Újpest, de 
az egész ország sporttársadalmában 
osztatlan örömet kelt s újabb bizo
nyítéka annak, -hogy Újpest városa 
komolyan veszi a magyar sportot, 
amelynek annyi kitűnőségét bírja.

Barna— Flussmann 21:18, 19,
13. Simán győzött Barna, bár 
Flussmann —  jó. Csak a II. szeb
ben volt küzdelem, —  Flussmann 
már 19:16-ra vezetett. Barna 
nagy hibája, hogy ha szert tesz

—■ Saját tudósítónktól «—■

pár . labda előnyre —  könnyelmű 
játékba kezd. ( 1 :0 .)

Szabados—Liebster 14:21, 
21:12, 25:23, 21:17. Igen szép 
játék. Szabados meglepően bizony
talanul kezd, az osztrák 9:2, 12:4, 
17:9 vezetés után nyeri az első 
szetet. Szabados egyenlít, majd 
20:16-ra vezet, de csak 25:23-ra 
telik erejéből. A  negyedik szetben 
12:16-ról nyer a „Csiga”  (2 :0 ).

Dávid— Flussmann 21:17, 14, 
14:21, 21:19. Dávid jobb ütő- 
technikáját Flussmann okos véde
kezése sem tudta ellensúlyozni. 
(3:0 .)

Barna— Liebster 18:21, 19:21, 
28:261, 21:10, 23:21! Kár, hogy 
az asztali teniszben nincs döntet
len meccs . . . Ltebsternek óriási 
pechje volt. A harmadik szetben 
19:14-ről jött fel, háromszor volt 
meccslabdája . . ., az utolsőban 
pedig 19:16-ira vezetett! Jobb tak
tikával biztosan győzött volna...

Ma este fél 8 órakor a magyar 
bajnoksággal kapcsolatosan (IV., 
Mária Valéria-utca 12.) a követ
kező mérkőzésekkel fejeződik be a 
válogatott mérkőzés: Barna—
Kohn, Szabados— Flussmann, Dá
vid—Kohn, Szabados— Kohn és 
Dávid—Liebster. (Az összes mér
kőzéseket lejátszók, bár öt nyert 
meccsnél eldől a győzelem!)

Különvonatok indítását 
vette tervbe a M Á V  a 

május 8-í m agyar
olasz mérkőzésre

A magyar— olasz válogatott
mérkőzés csak májusban lesz, az 
MLSz még hozzá sem fogott a je
gyek kiosztásához, máris olyan hul
láma csapott fel az érdeklődésnek, 
hogy az előjelek után ítélve a má
jus 8-i találkozás közönségsikere 
semmivel sem fog mögötte maradni 
a két év előtti szomorú végződésű 
magyar— olasz meccsnek.

FUTBALLCIPŐ vörös krómbörböl P18-SO
UTOCIPO. . ........................... „ 18*—

Birkózó és boxoló cipő fekete
^króm, vagy pumnitalppal . . . „ IS-—

Ezenkívül lűra-, sport!, vadász-, motor-cipók 
és csizmák vízhatlan és garantált minőség

ben kaphatók
JAKABOVICS A.VH..Wess?lfriyÍ-ll,35

Különösen a vidék sportembereit 
fogja érdekelni az a híradás, amely 
szerint a Menet jegy iroda meg
bízottja nem kevesebb, mint 5000 
darab jegyet igényelt a szövetség
nél. Emögött az ötezer jegy mögött 
nyilván a MÁV-nak az a terve húzó- 
dik meg, hogy május 8-án az ország 
nagyobb vidéki városaiból az új 
rendszer szerinti olcsó különvona- 
tokkal szándékozik felhozni a fő 
városba a sport fanatikusait. Négy
pengős vasúti jeggyel olyan töme
geket lehet a magyar— olasz mér
kőzésre felhozni a vidékről, amik 
előtt könnyen szűknek bizonyulhat 
a hungáriaúti pálya nézőtere.

MODIANO



2 Vasárnap, 1932 április 3.
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Derbi után — 
derbi előtt 
hat mérkőzéses 
teljes bajnoki 
fordul©
A  mai nap labdarugó
eseményei

Saját tudósítónktól •
Teljes bajnoki műsor kerül ma 

sorra az I. ligában. A  tavaszi idény- 
első, teljes bajnoki műsora. Ideje is 
már-: áprilisban járunk és még 
mindig találni olyan csapatot, 
amely tavasszal még csak egy baj 
noki mérkőzést játszott. Tessék 
csak megnézni a bajnoki tábláza
tot:
1. Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária
4. Bocskai
5. III. kér. FO
6. Budai „11“
7. Attila
8. Somogy
9. Kispest

10. Sabar a
11. Nemzeti
12. Vasas

15 15 
34 11
15 10
14
14 f
13 í
14 4 
14 5 
14 3
12 3
13 3

— 70:13 30 (—) 
1 45:16 24 (4) 
3 44:23 22 (8)
5 28:30 15 (13)
6 26:30 14 (14)
7 23:20 11 (15)
7 15:28 11 (17) 
9 17:33 10 (18)
8 20:28 9 (19)
8 15:24 7 (17)
9 19:38 7 (19)

14 2 2 10 25:45 6 (22)
Látszólag szürke ez a mai baj 

noki nap. De csak látszólag. Figyel-

Kétértelmű

Beszélgetés a tribünön:
—  A PAFE-kapu előtt is 

hendszet reklamáltak. Azt mond
ták, hogy Paflák keze hozzáért 
a labdához!:

■— A bíró azt mondta, nem
ért hozzá!

—  Hát ebben igaza van. . .

mesebben kell megnézni s akkor 
máris látható, hogy:

az első az utolsóval játszik, 
Debrecenben az idény első profi 

bajnoki meccsén éppen a két rivá
lis ütközik meg,

Kispesten a Becsben járt két 
csapatunk viaskodik,

Kaposvárott több mint egy hó
napja nem volt bajnoki meccs.

Újpesten az új összeállítás ered
ményére kíváncsiak,

a Hungária— III. kerület meccs 
pikantériája, hogy a két csapat hat 
nappal ezelőtt is játszott egymás 
ellen,

s mindezek tetejébe mindenki ki
váncsi a két vezető csapat formá
jára a jövő heti nagy derbi előtt, 
sőt még inkább a két csapat álló- 
képességére, miután a nagy derbi 
különlegessége ezúttal az, hogy J 
hétközben „előétel”  is lesz.

íme a mai bajnoki forduló dió
héjban. De nézzük közelebbről :

13 gólt
rúgott eddig a Vasas a Ferenc
városnak s a zöld-fehéreknek ez 
különösen azért fáj, mert e 13 
közül nyolc tavaly esett:

Eddigi eredmények:
1926/27: 2:0 3:0 
1927/28: 2:1 3:1 
1928/29: 9:0 2:2 
1929/30: —  —  
1930/31: 2:5 2:3 
1931/32: 5:1

A tavalyi nyolc gólért akar 
még most is revánsot venni a 
Ferencváros. Nem akarja sajnál
ni a Vasast, holott a piros-kéke
ket sajnálni keli, annyira remény
telenül ülnek egyelőre az utolsó 
helyen. De éppen ez a tény ad 
bizonyos szokatlan erőt a Vasas 
csapatának, amely ha újra kö
römszakadtáig küzd, akkor a két 
csapat között semmiesetre sem 
lesz meg az a négy gól különbség, 
amely a Kispest elleni (2 :0 és 
2 :4) mérkőzésükön keresztül mu
tatkozik. Jóslatunk: 3:1 a Fe
rencváros javára.

Nincs veszteni való 
pontja

Újpestnek, amely tehát már ma 
is úgy játszik majd, mint jövő 
héten a nagy derbin. Pedig ma 
csak a Budai „11”  az ellenfele.
A Budai „11", amely még soha
sem tudott győzni a lila-fehérek 
e llen . . .

Eddigi eredmények:
1926/27: 1:0 7:2 
1927/28: 4:0 2:2 
1928/29: 2:2 7:1 
1929/30: 0:0 2:1 
1930/31: 6:0 7:1 
1931/32: 3:1

Figyelembe kell venni azonban 
azt, hogy a budaiak most a kül
földi mérkőzéseiken pompásan 
összekovácsolódtak s ma is olyan 
veszélyesek lehetnek az újpesti 
pályán, mint voltak már több íz
ben is. A papírforma kétgólos 
Újpest győzelmet mutat s ez ta
lán ki is jön 2 :0-ás eredmény 
alakjában.

Akkor kezdett lesza
kadni az élcsoporttól

a Hungária, amikor a III. kér. 
FC ősszel döntetlent vívott ki 
ellene a Hungária-úton. Előfor
dult ugyan ez már máskor is, sőt 
az óbudai kék-fehérek győzni is 
tudnak a pesti kék-fehérek ellen.

Eddigi eredmények:
1926/27: 0:2 4:2 
1927/28: 3:1 7:2 
1928/29: 4:0 3:0 
1929/30: 1:0 3:1 
1930/31: 1:1 6:0 
1931/32: 0:0

Ezúttal azonban nem tartjuk 
erre képesnek a III. kér. FC-t. 
Hiszen éppen a múlt héten láttuk, 
hogy az erősen tartalékos Hun
gária ötgólos vereséget mért a 
kerületiekre barátságos mérkőzé
sen. Valószínű, hogy ezúttal a 
kerületiek majd másként játsza
nak s így aligha győz öt góllal a 
Hungária, de mindenesetre győz, 
hacsak 1:1 arányban is.

Fej-fej mellett halad
a Bocskai és az Attila az egymás 
elleni küzdelmek során. Eddig 
ugyanis egyformán 15 gólt rúg
tak egymásnak és kaptak egymás
tól.

Eddigi eredmények (Bocskai-— 
Attila) •

1926/27: 3:6 2:2 
(II. ligában) 

1927/28: 1:1 0:2 
1928/29: —- - 
1929/30: 3:1 3:2 
1930/31: —  - 
1931/32: 3:1 

A 15:15-ős gólarány mellett 
ilyenformán még érdekesebb a két 
rivális mai találkozása. Sőt, ha 
számításba vesszük azt is, hogy 
a Bocskai idén még nem játszott 
otthon bajnoki meccset s tete
jébe hozzátesszük még a miskolci 
különvonatot is, akkor bátran 
mondhatjuk, hogy Debrecenben 
páratlanul érdekes mérkőzés ke
rül sorra. A papírforma a Bocs
kai esélyeit tolja előtérbe s a mi 
jóslatunk is 3:2 arányban a deb
receniek mellett szól.

Az utolsó helyen állók 
egymás ellen játszanak
két mérkőzés keretében. Kapos
várott az otthon játszó és ta
vasszal pontot még nem szerzett

Somogy a szintén tavaszi pontok 
nélkül álló Nemzetit látja ven
dégül. Egymás elleni mérkőzé
seik során a múltban a Somogy 
jeleskedett jobban.

Eddigi eredmények:
1928/29: 0:0 4:1 
1929/30: 0:1 1:1 
1930/31: —  —  
1931/32: 3:2

A bajnoki táblázaton is a So
mogy áll jobban s bár a papír
forma döntetlen eredményre mu
tat, a mi jóslatunk mégis 2:1 a 
Somogy javára. Tudjuk ugyanis 
azt, hogy mit jelent, ha a pontot 
még nem szerzett vidéki csapat 
otthon játszik s ha ugyanakkor 
a szurkolók is pontra áhítoznak.

A másik mérkőzés Kispesten 
kerül sorra. A 9-ik és a 10-ik he 
lyezett ütközik meg egymással. 
A Kispest és a Sabaria. A kis
pestiek már három pontot sze
reztek tavasszal, míg a szombat 
helyiek még egyet sem, igaz vi
szont, hogy ők még csak egyszer 
játszottak. A múlt a Sabaria 
mellett szól:

Eddigi eredmények (Kispest—  
Sabaria) •

1926/27: 1:4 2:2 
1927/28: 3:0 0:1 
1928/29: 0:0 2:2 
1929/30: —  —  
1930/31: 0:1 1:1 
1931/32: 1:3

De csak a múlt szól a szombat- 
helyiek mellett. A jelen a Kis
pest esélyeit tolja előtérbe. Kü
lönösen a két csapat bécsi ered
ménye alapján kell a mérkőzés 
győztesét a Kispest csapatában 
látni. Legalább is 2:0-ás győze
lem valószínű.

Az élen ma sem lesz 
változás a II. ligában,

miután a két vezető csapat ismét 
gyengébb képességű ellenféllel 
kerül szembe. A  Szeged FC meg
ismételheti 4:2-ős győzelmét a 
Maglód ellen s a Soroksár is 
megverheti újra 2 :l-re  a Teréz
várost. A  liga legérdekesebb 
mérkőzésének az Etc—-Vác talál
kozó látszik. Itt küzdelemre is 
van kilátás. Szerintünk az Etc is 
megismételheti őszi győzelmét. 
Újra 2 :0  lehet az eredmény. Ér
dekes még az is, hogy a Pécs- 
Baranya előmeccset játszik So- 
roksárott a Megyer ellen. A pé
csiek győzelme várható, ha nem 
is éppen 6:0 arányban, mint tör
tént az ősszel. Két régi rivális 
találkozik a Bak— Turul meccsen 
Mai formája mellett a Turul 
aligha győz újra 7:2-re, sőt a 
Baknak revánsra is van esélye.

Első helyre kerül-e 
ma az FTC ? —  ez az 
amatőröknél a nagy 

kérdés
Az FTC-nek az első helyre való 

kerülése csak akkor valósulhat 
meg, ha a csapat legyőzi Za- 
vadszky csapatát, a MÁVAG-ot 
Nehéz dió. ősszel is 0:0 volt az

Rejtvénytriatlon

n .

Thyn kivágja 
m a g á t...

Ir ta : B a rkccs  B. Béla

A gongütés a harmadik menet 
kezdétét jelezte. Mac Thyn, a 
közönség kedvence állandó táma
dásban volt. 20.000 ember kiál
totta a nevét. „Thyn . . .  Thyn ..  
Thyn!” . . .  A fiút magával ra
gadta a népszerűség forró mámo
ra és kettőzött erővel verekedett. 
Az ellenfél összeszedte minden 
erejét és egy becsületes egyenest 
vitt bé Thyn fejére.

A fiú szeme felett meghasadt a 
bőr. A következő percben Mac 
Thyn kiütötte ellenfelét. Minden
ki ragyogó arccal gratulált neki, 
csak a menedzsere pattogott dü
hösen mellette:

—  Hallatlanul könnyelmű vagy! 
Ezerszer megmondtam már ne
ked, hogy nem szabad magad 
védtelenül hagyni! A jövő héten 
van a legerősebb meccsed, mit 
fogsz csinálni, ha a seb nem heg- 
ged be addigra?

A fiú nevetett.
—  Ne mérgelődj öregem, nem 

lesz semmi baji A seb be fog

heggedni egy hét alatt!
Hétközben aztán úgylátszott, 

hogy csakugyan a menedzsernek 
lesz igaza. A  seb makacsul virí
tott a fiú homlokán és semmi 
hajlandóságot nem mutatott a 
beheggedésre.

Elérkezett a verseny napja.
A közönség, mely roskadásig 

töltötte meg a hatalmas sport
csarnokot, semmit sem sejtett 
abból a viharos jelenetből, ami 
Thyn öltözőjében zajlott le a fiú 
és a menedzsere között.

A  menedzser valósággal sírt.
—  Irtózatos! Rettenetes! El 

fogod veszteni a mérkőzést a 
könnyelműséged m iatt. . .  Ez a 
rózsaszínű tapasz, ez az átkozott 
rózsaszínű f ő i t ! . . .  Kilométerekre 
elárulja az ellenfelednek, hogy 
hol vagy a legkönnyebben sebez
hető!

Thyn is ideges volt.
—  Hagyjon már békében! 
Idegesen rántotta ki az öltöző

közepén álló kis asztalka fiókját. 
Valamit keresgélt benne. Egy
szerre a kezébe akadt egy csomó 
friss tapasz, hófehér gyapott 
Dühösen csapta oda az asztal te
tejére az egész köteget.

Már kifelé indult, amikor ész

revette az asztal tetején heverő 
gyapotcsomagot. Egyszerre eszé
be jutott valami, hangosan elne
vette magát.

Mikor a ringbe lépett, óriási 
tapasz éktelenkedett mindkét sze
me felett, sőt a homloka közepén 
is ott virított egy ezüst schilling 
nagyságú gömbölyű folt. A  néző
téren a bámulat és meglepetés 
hangjai sepertek végig, amikor 
meglátták Thyn összeragasztott 
fejét.

Thyn ellenfele egy hatalmas 
termetű, izmos svéd volt. Hét
közben hallott róla, hogy Thyn- 
nak a homlokán van egy sebez
hető helye s mert a sportban 
nincs szentimentálizmus, nyugodt 
lelki ismerettel határozta el jóelő- 
re magát, hogy ki is fogja hasz
nálni ezt a véletlen előnyt.

Most azonban, hogy meglátta 
Thyn teleragasztott fejét, határo
zottan zavarba volt. Sejtette, hogy 
csel van a dologban, de fogalma 
sem volt róla, hogy melyik kötés 
fedi a sebet.

. . .  És a mérkőzés megkezdő
dött.

A svéd nem tudta, hogy hol a 
seb, ezért egyszerű logikával fe l
váltva vette célba a tapaszokat.

Thyn homolokáról lecsúszott az 
egyik és megmutatta ellenfelének, 
hogy nem azt a pontot takarta, 
amit keresett. A  svédnek most 
már csak két hely között kellett 
válogatni és meg is tette ezt. Oly 
dühhel támadott, 'hogy határozott 
előnyre tett szert.

A 9-ik menetben dőlt el a mér
kőzés. Most Thyn jött fel és tá
madott. A svéd nem vonult véde
kezésbe. Nem látott maga előtt 
semmit. Mint a feldühödött bika 
a vörös posztót, úgy kergette 5 a 
két rózsaszínű tapaszt. Fanatikus 
dühhel hitte, hogy csak akkor 
tud nyerni, ha leüti azt a két 
színes foltot Thyn homlokáról.

A 9-ik menet végefelé végre 
sikerrel járt a svéd konok üldö
zése. Irtózatos erejű ütést mért 
Thyn homlokára. A fiú megtán- 
torodott az ütés erejétől, de meg
állt a lábán. Az ütés nem a sebet 
takaró tapaszt találta! A svéd 
egy pillanatra fedetlenül hagyta 
magát. Az ütés sikerében bízott? 
Thyn a pillanatot kihasználta. 
Villámgyorsan cselezett egyet bal
kézzel s ugyanabban a pillanat
ban alulról fellendített jobbkeze 
álion találta a svédet.

Úgy esett össze, mint egy élet
telen zsák]

eredmény. Viszont nehezíti az 
FTC helyzetét, hogy az éllovas 
hármas másik tagja, a BSzKRT 
ugyanekkor a BEAO-al szemben 
könnyű mérkőzést vív. A z -egye
temisták feljavultak ugyan, de 
még nem annyira, hogy el nem 
dönthető akadályt jelentsenek a 
BSzKRT-nak. Most is győzhet 
3:0-ra a villamoscsapat. Az UTE 
is nyerhet újra 3 :l-re  a III. kér. 
TVE ellen, de a Postás is meg
verheti ismét az MTK-t. A  „33” 
FC már jobb eredményt érhet el 
őszi 1 :3-ánál a BSE-vel szemben, 
sőt az URAK is győzelemre ja 
víthatja őszi 2 :2-ős eredményét 
az Elektromossal szemben.

Külföldön is szerepe! amatőr 
csapat. A Törekvés Eszéken jár.

Részletes műsor
PROFIBAJNOKSÁG

L liga

Ferencváros— Vasas
Üllöi-út, fél S. Bíró: Denhoffer.
Ferencváros: Háda — Takács I., 

Korányi — Laki, Sárosi, Lázár — 
Táncos, Takács II., Turay, Toldi, 
Kohut.

Vasas: Bereczky — Szemere, Ró
zsa — Vági, Burger, Kiss —. Kosata, 
Bene, Possák, Brunecker, Egri.

Hungária— III. kér. FC
Üllöi-út, fél 3. Bíró: Ivancsics,
Hungária-. Szabó — Nagy, Kocsis

— Rebró, Kalmár, Sebes — Iglódy, 
Cseh, Barátky, Titkos, Híre®.

III. kér. FC : Biri — Wemer, 
Bíró — Beretváa, Lutz, Magyar — 
Fenyvesi, Győri, Zilahi, Lengyel, 
Dömötör.

Budai 11— Újpest
Megyeri-út, fél 5. Bíró: Barna B.
Budai „11” : Horn —* Wébe.r, Fe

kete — Sztancsik, Kárpáti II., 
Schuster — Czunvpf, Ember, Pol
gár, Lyka, Bachmann,

Újpest: Aknai —-  Kővágó, Dudás
— Borsányi, Sáros, SzaJay Sas, 
Avar, Köves, Jakube, P. Szabó.

Somogy— Nemzeti
Kaposvár, fél 5. Bíró: Klein A.
Somogy: Váli — Miklós, Joós — 

Egri, Péter, Győrffy — Mészáros, 
Galambos, Kármán, Berecz, Tu- 
nyoghy.

Nemzeti: Gallina — Flóra, Vani- 
csek — Hossó, Búza, Belesik — Ko
vács, Czétényi, Gergely, Bihámy, 
Horváth.

Bocskai— Attila
Debrecen, fél 5. Bíró: Boros P,
Bocskai: Fehér —  Kuti, Remmer

— Palotás, Moóré, Marosi — 
Markos, Vince, Teleki, Mátéffy,
Hevesi.

Attila: Szemző —  Vadász, Dankó
— Szabó, Sós, Pogány — Csere, Ru
das, Nemes, Magyar, Sziklai.

Sabaria -  Kispest
Kispest, fél 5. Bíró: Juhász dr.
Saba/ría: Vermes — Kovács I., 

Janzsó — Sárközi, Vámos, Szaniszló 
-— Boda, Kovács II,, Somogyi, Bor
bély, Belkó.

Kispest: Dénes — Rozgonyi, Hu
nyadi — Purczeld, Toros, Keresztes
— Paczolay, Dór mos, Kormos, Fürst- 
ner, Serényi.

II. liga

M egyer— Pécs-Baranya
Soroksár, 1 fél 3. Bíró: Kann.

Megyer: Valóczky —  Pataki, Magó 
-  Csamy, Fieger, Koller — Kar

dos, Wagner, Tomecz, Schalkovszky, 
Bíró.

Pécs-Baranya: Jókai — Iványi, 
Kővári — Temesd, Palkó, Kristóf — 
Fogas, Halas, Foór, Táltos, Kocsis.
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Soroksár, fél S. Bíró: Tihanyi.
Soroksár: Bácsay — Liehtner,

Schmidt — Eiblinger, Illik, Kovacsies
— Mohácsi, Zvick, Küzdényi, Kohut 
XI•, Egyed.

Terézváros: Bíró — Streicher, Vice 
1— Váradi, Pilis, Kovács — Kard
hordó, Petrusa, Klovács, Tóth, Ud
varos,

M aglód— Szeged FC
Szeged, fél 5. Bíró: Antalics.

Maglód: Kaszás — Barta, Konka 
’— Tarr, Gyenes, Schein — Molnár, 
Németh, Hamar, Koloszár, Klosz.

Szeged F C : Pálinkás — Sirály, 
Raffai — Pólyák I., Tóth, Harmat
— Korányi II., Stemler, Lukács, 
Grosz, Havas,

Vese FC— Ste FC
Erzsébet-utca, fél 5. Bíró: Boronkay.

Vác FC: Lederer — Reinthaller, 
Vogl — Grünfeld (Fried), Neumann, 
Kohn — Fischer, Arató, Krausz 
(Lusztig), Sárosi, Schwarcz.

Etc FC: Bereczki — Sőtér, Fűrész 
—- Szabó, Simon, Major 1— Izsépy, 
XJrbancsik, Létay, Mézes, Béres.

Bak TSC—Turul
Megyeri-út, fél 1. Bíró: Stem T. 
Bak TK: (Bizonytalan, csak a

mérkőzés előtt állítják össze a csapa
tot).

Turul: Déri — Lengyel, Reisner
— Tolmács, Sipőc, Zsebeházy — 
Kelemen, Horváth, Senger, Schell, 
Pirityi.

I AMATŐRBAJNOKSÁG
I. osztály

TJTE—1II. kér. TVE, Megyeri-út 
fél 3. Bíró: Fenichel. —  II, 10 
Ifj. negyed 9.

BEAC—BSzKRT, Lágymányos 
fél 5. Bíró: Kohányi. — II. fél 1.

FTC—MÁVAG, Üllői-út, fél 1. 
Bíró: Klug. — II. fél 11.

SSFC—BSE, Budafoki-út, fel 5 
Bíró: Majorszky. — II. fél 3.

URAK—Elektromos, URAK-pálya, 
fél 5. Bíró: Csillag. — II. fél 3.

Postás—MTK, Lóversenytér, fél 5. 
Bíró: Aufrichtig. — II. fél 3. — Ifj. 
fél 1.

II. osztály
'Kárpáti-csoport

KTC—BMTE, Ceglédi-út, fél 5 
Bíró: Magyar.

BRSC—KAC, Rákosfalva, fel 5 
Bíró: Topscher. — II. fél 3.

HAC— Testvériség, Szőnyi-út, fél 
5. Bíró: Salgó. — II. fél 9. _ _

Egyetértés—BVSC, Kőbanyai-ut,
fél 5. Bíró: Virzinger.

MKE—Hungária, Gyömrői-út, fél 
5. Bíró: Lengyel.

EMTK—Ganz, Erzsébet-utca, fel 3. 
Bíró: László. — Ifj. fél 9.

FSE—SzFC, Simor-utca, fél 5. 
Bíró: M-andl.

Stobbe-csoport
PSC—TLK, Pestújhely, fél 5 

Bíró: Himmler. — II. fél 1. — Ifj 
fél 11.

BTK—VI. kér. FC, Pozsonyi-ut 
fél 5. Bíró: Pohlenz. —  II. 10
Ifj. 8.

RTK— TTE, Rákosszentmihály, 
fél 5. Bíró: Rubint. — Ifj. fél 3.

RUAC—OTE, Gyöngyösi-út, fél 5 
Bíró: Kovaly. — Ifj. fél 1.

BTC—Vasas, Fehér-út, fél 5 
Bírő: Bíró S.

I. kér. SC—ZSE, Budafoki-út, fel 
3. Bíró: Vicenik. — Ifj. fél 1.

KFC—Cs. MOVE, Kelenföld, fel 
5, Bíró: Bélés. — II. 10.

III. osztály
Első csoport

NJTC—MAFC, Zágrábi-út, fél 
Síró: Rotter. — Ifj. fél 1.

KAOE—Féltén. iSoroksári-ut, 
Bíró: Róna. — II. 12.

ZAC—KTK, Szőnyi-út, fél 
Bíró: Berkes.

WSE—SsRTC, Wekerletelep,
Bíró: Jajkovitz. — II. 12. 
BIK—SzAC, Budafok, fél 5. Bíró: 

Glück J
SzNSE—ÉMOSz, Állami telep, 

fél 5. Bíró: Tihaméry.
BBFC—KSSE, Lenke-út, fél 

Bíró: Wegenast. — II. fél 3.
Második csoport

. Vérhalom—Főv. TKör, Vörösvári- 
^t, fél 5. Bíró: Báron.

■BSC—TSC. Pasaréti-út, fél 
•“ 'ró; Steiner. — Ifj. fél 3.
, V/. kér. SC—Törökőr, Pozsonyi 
út, fél 3. Bíró: Drexler. 

MSC—RAFC, Horthy Miklós-út

Vasárnap, 1932 április 3. Spom
(Újpest), fél 3. Bíró: Gottlieb.
II, 9.

NSC— UMTE, Fehér-út, 10. Bíró: 
Vozik. — II. 12.

MFTR—Nyomdász, Népsziget, fél 
5. Bíró: Gombos, — II. fél 3.

NTC—P. Törekvés, Gyöngyösi-út, 
fél 3. Bíró: Duller.

Compoctor—UTSE, Váci-út, fél 5. 
Bíró: Lőwy.

IV. osztály.
Első csoport

P. Remény—USC, Rákospalota, 
fél 5. Bíró: Krebsz.

MÁV Előre—RÁC, Tatai-út, fél 5. 
Bíró: Mészáros. — Ifj. 10.

LTK—Pamut, Horthy Miklós-út 
(Újpest), fél 5. Bíró: Rozmann,
II. 11.

Második csoport
KASC—LTE, Simor-utca, fél 10. 

Bíró: Gellért.
X. kér. FC—TITE, Pesti Határ

út, fél 5. Bíró: Sólymos.- 
Kalapos—FÖTE, Kőbányai-út, fél 

3. Bíró: Havas.
Cukrász—FSC, €eglédi-út, tfél 3. 

Bíró: Bergida. —- II. 9.
Kelenvölgy—PATE, Kelenvölgy,

fél 5. Bíró: Kovács dr. — II. fél 3,

5.
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FUTBfiLLFELSZERELESEK
Mncher R au t és Társénál, Budapest
tv., Váczl-utca 28. sz. Telelőn: 89—4—47. 
VI., Podmaniczky-u. 45. az. Tel.: 29—7—04. 

Kérjen árjegyzéket 1 Árajánlatot.
Saját készítmény!! cipőink a legjobbak.

Harmadik csoport
Húsos—ETC, Soroksári-út, fél 5. 

Bíró: Noth. — Ifj. fél 3.
Hálókocsi—K. Törekvés, Keglevich- 

utca, fél 5. Bíró: Horváth.
SSC—K. Húsos, Kispest, 2, Bíró: 

y ass
SAC—KAC, Soroksár, fél 1. Bíró: 

Zimmermann.

?ólrekord v a g y  narancshéj?
Szombatesti gondok, 

egy úgynevezett szürke bajnoki forduló előtt
—  Saját tudósítónktól •—

Negyedik csoport 
-VÁC, Kelenföld, fél 3.UFG

Bíró: Révész. — II. fél 1.
Lapterjesztők—Orv. Műszerész, 

Kőbányai-út, 12. Bíró: Hecht.
MÖSzTK—PTBSC, Pozsonyi-út, 

fél 1. Bíró: Handel.
V. osztály

Első csoport
SzTE—X. kér. ISE, Szemere- 

telep, fél 5. Bíró: Kovács.
N. Húsos—Szeifert, Gubacsi-út, 

fél 5. Bíró: Hauke.
Kőbányai FC—MFOE, Halom

utca, fél 11. Bíró: Faragó.
MPSE—Gránit, Csepel, fél 5. 

Bíró: Hajós.
Második csoport

Nagytétény—B. _ Testvériség, 
Nagytétény, fél 5. Bíró: Nemes.

Az Arsenal lankadni kezd 
a bajnoki címért folytatott 

küzdelemben
Wolverhampton Wanderers lesz a II. liga 

bajnoka, Motherwell a skót bajnok
■— Távirati jelentésünk —

London, április 2.
Az angol liga-bajnokság elérke

zett utolsó hónapjálhoz, az ideg
izgató küzdelem hajrájához. A  hús
véti ünnepek alatt úgy látszott, 
hogy az Everton megtorpan a 
nagy harcban és az Arsenal ki
látásai erősbödtek. Alec James sé
rülése azonban mintha vissza
vetette volna az Arsenalt, a szom
bati forduló legalább is ezt mutat
ta, mert az Arsenal értékes pontot 
adott le londoni klubtársával szem
ben, míg az Everton diadalmaskod

Iskolában
A tanító magyaráz:
—  A sárga wz irigység színe, 

a fekete a gyászé, na és a zöld?
—  A Fradié —  vágja rá a 

nebuló.

ni tudott a Grimsby Town ellen. 
Az elkövetkező hónap minden
esetre az Arsenal számára hozza a 
súlyosabb műsort, mert a kupadön
tőn kívül eggyel több bajnokit is 
kell még játszania és ez a többlet 
mérkőzés az idegenben lejátszandó 
küzdelmeit szaporítja.

A  vezetők helyzete most a -kővet
kező:

Everton
Arsenal
West Bromwieh 
Sheffield W.

36
35
38
(37

108:61
74:41
69:46
86:72

49
45
44
44

A II. ligában a WoTverhampton 
Wanderers és a Leeds United első 
és második helye most már bizto
sítottnak látszik. Egyelőre úgy 
Van, hogy a Grimsby Town és a 
Blackpool csapatával cserélnek 
majd.

Skóciában a Rangéra iramodik 
erősen a vezető Motherwell nyomá
ba, nagyon kétséges azonban, hogy 
sikerül-e behoznia.

Edingburgban Wales amatőrjei 
5 :l-re  győztek a skótok ellen.

Részletes eredmények:
I. liga

Arsenal— Chelsea 1 :1, Birming
ham— Aston Villa 1:1, Blackbum 
Rover s— Bolton Wanderers 3 ti, 
Blackpool— West Ham United 7:2, 
Derby County— Huddersfield Town 
3:2 Everton— Grimsby Town 4:2,

FTC-pálya Ullői-út
Vasárnap, április 3-án, 
délután fél 5 órakor

Ferencváros— Vases
Előtte íél 3 órakor

Huniária— III. kér. FC
I. ligabeli bajnoki mérkőzések 

Fél 1 órakor
F T C — MÁVAG

I. oszt. amatőr bajnoki mérkőzés

Manchester City— Liverpool 0:1, 
Portsmouth— Middlesbrough 2:0,
Sheffield United— Sheffield Wed- 
nesday 1:1, Sunderland— Leicester 
City 4:1, West Bromwieh Albion—  
Newcastle United 2:1.

II. liga
Barnsley— Southampton 3 :3, 

Bradford City— Chesterfield 3:0, 
Bristol City— Wolverhampton Wan 
derers 0 :4, Bury— Manchester 
United 0:0, Leeds United— Bum- 
ley 3:1, Millwall— Notts Forest 
1 :0, Notts County— Stofce City 
2:1, Oldham Athletic— Bradford 
2:1, Plymouth Argyle— Charlton 
Athletic 1:1, Port Vale— Totten- 
ham Hotspur 1 :3 ,  Swansea Town—  
Preston North End 0:3.

Skót liga
A yr United— Cyd’e 5:0, Celtic— 

Morton 6 :3 ,  Cowdenbeath— Ran. 
gers 1:7, Dundee— Leith Athletic 
2:2, Farkirk— Kilmamock 4:1 
Hamilton Academicals— Queens 
Park 2:1, Partick Thistle— Mother- 
w el 0 :0, St. Mirren— Airdrieonians 
2:1, Third Lanark— Dundee Ujni 
ted 4:1.

Szerzői est. Lengyel Miklós 
Kreska Frigyes újságíró kollé
gáink, akik „civilben” buzgó iro
dalmárok, április 17-én este fél 
8 órai kezdettel tartják szerzői 
estjüket a Zeneakadémián, 
szerzői est közreműködői: Buda 
novits Mária, Gyarmathy Aniko: 
Muráty Lilly, M. Fazekas E dit 
Beregi Oszkár, Jakó Pál, Ráday 
Imre, Toronyi Gyula és 
Lóránth László szavalókórus. Az 
irodalmi est iránt természetesen 
sportkörökben is igen nagy az 
érdeklődés.

* Borbélysegéd, klasszis futbal
lista, vidéken állandó elhelyezkedést 
nyer. Levélben! ajánlatok: Ollinger
János Újpest, Csányi-n. 14.

ŰJ Játékosok a MESE-ben. A  MOVE
Egri SE négy új játékossal kezdi a 
tavaszi idényt. Zagyvái hátvédet, 
Kripkó eenterhalfot, Appelmann 
centert, Senkár halszélsőt játszik és 
az eddigi barátságos mérkőzéseket 
olyan szép javulásra képesítették 
csapatot, hogy a MESE-nek alapos 
reménye van a Mátravidék H. oszt. 
bajnokságának megnyerésére és ezzel 
az első osztályba való bekerülésre.

A Soproni FC választmánya elha
tározta, hogy tavaszi mérkőzéseit 
vasntaspályán játsza le, mert a vá
ros tuljadonéban levő Angerrét na
gyon elhanyagolt állapotban Tan. 
vasutaspálya kitűnő fekvésénél fogva 
nagy látogatottságot biztosít.

Külön sfnautójárattal rándult le
Sotex Győrbe húsvéthétfőn a GyAC 

elleni bajnoki mérkőzésre és így 
nem kellett a csapatnak korán in
dulni és Győrben tétlenkedni. A  várt 
eredmény abban mutatkozott, hogy 
a bajnokjelölt GyAC otthonában 
csak nehezen tudott győzni.

— Végre egy rendes vasárnap, 
—  sóhajtott fel tegnap egy szur- 
coló.

— Miért, hiszen derbi sincs? 
csodálkozott a másik.
— Mert végre délben kiülhetek 

az Üllői-útra s ott ülhetek három 
mérkőzésen át.

— Három? Én csak két bajnoki 
meccsről tudok.

— Profimeccs csak kettő van. 
De előzőleg az FTC játszik a 
MÁVAG-gal. S a Zavadszky-gye- 
reket végre már illik megnézni.

Amatőrök előtérben
Az FTC tavasszal versenyre 

(célt a Ferencvárossal: folyton 
győzött. Az amatőrök ma így 
tűnődnek:

— Vájjon a MÁV elgázolja-e 
az F T C -t? . . .

Újpesti édesség
A  zöld-fehér amatőrök elbuká

sára azonban kevesebben lesnek, 
mint a hasonszínű profikéra. Ará
nyihoz, az újpesti vezérszurkoló
hoz tegnap este a törzskávéház
ban odament a süteményeshölgy 
és kínálta a süteményeit. Arányi 
válogatott:

—  Cukrozott narancshéj nincs? 
A  jelenlévők közül valaki meg

jegyezte:
—  Jó trükk. Pont olyan kell 

magának, ami nincs.
— Pardon, —  mondta Arányi 
nem a magam részére kell. A

Ferencvárosnak ajánlanám fél.

Ami a Vasas mellett 
szól

Újpesten és vidékén most a 
narancshéjra”  várnak. Arra a 

bizonyos narancshéjra, amelyen a 
Ferencváros páratlan győzelmi 
sorozata el fog  csúszni. Mert, 
hogy mindenféle sorozatnak vége 
szokott' lenni, azt Újpesten is 
tudni vélik. Csak az a kérdés, 
hogy ki lesz az a narancshéj. A  
Vasas?

Egyik újpesti vezető mondta:
—  S az 1-hez adom a Vasas

győzelmét, vagyis biztosra ve
szem a ferencvárosi győzelmet, de 
egy körülmény van, ami reményt 
nyújt némi meglepetéshez: hogy
a Ferencvárosban a profig  ólre
kord megjavításán ábrándoznak. 
Nincs is egyéb gondjuk.

Humor a Ferencváros 
bán

A  Ferencvárosban folyt le az 
alábbi beszélgetés:

—  Ki játszik, Angyal vagy 
Háda?

—  Háda.
—  Korányi vagy Papp?
—  Korányi.
—  Sárosi vagy Bukóval?
—  Na, ne vicceljen.

sen segédkezett a festmény cipe- 
lésénél, mint később kiderült, az
zal a hátsó gondolattal, hogy saját 
háztartása részére „kapcsolja^ le”  
a képet. Az éber túravezetőség _ S 
a szintén éber PLASz-vezetőség 
áthúzta Mándi terveit s a kép ma 
már a főtitkári szoba falán 
csüng. Ma ugyan már többen vi
tatják, hogy eredeti volna s töb
ben nyomatvolta mellett kardos
kodnak, de a kép mindenképpen 
szép: Jann Gusztáv festménye és 
két stájer parasztot ábrázol, 
amint napsütötte, sziklás hátterű 
mezőn kaszál.

Mándit tegnap is ugratták 
füstbe ment kapcsolási szándékai
val. Valahogy így:

—  Még ha Nagy Jenest akarta 
volna hazavinni emlékbe ezt a 
képet, érteném. De maga?

— ???
— ö  legalább szintén —  ka

szál.

Buda lanyha, 
Újpest szilárd

Faragó Lója keltett feltűnési 
tegnap a szövetségben. Fogadta a 
gratulációkat győzelmes francia 
túrája alkalmából, de Faragó 
nem örült, hanem gyorsan elpa
naszolta, hogy négy játékosa be
teg, sőt nem lehetetlen, hogy U j-

Mándi és a képző
művészet

Mándi ma is egyik Jelöltje Ma 
riássy szövetségi kapitánynak 
tavasz válogatott feladataira, de 
a Hungáriában egyelőre még nem 
jut szóhoz. Ismét N agy játszik. 
Mándi azonban fogadkozik, hogy 
jövő héten már hozzá lesz sze
rencsénk s akkor megmutatja, 
hogy érdemes a kapitány előlege
zett bizalmára. A  kitűnő hátvéd
nek azonban egyelőre más téren 
sincs szerencséje a „kapcsolás
sal” . Grácból, ahol két hete ját
szott a profiválogatott, szép fest
ményt hozott haza a tűracsapat. 
Nagyon nagy és nehéz volt a kép 
s nem volt könnyű munka a haza
hozatal. Mándi azonban készsége-

I n  is a e ig y iz id h e t
k éz im u n k a  férficipők

íz lé se s  form ákban  
P 18.50
és 19.50-ért bagaria
bőrből

u r n r e c  CIPŐK téonéi m m  a j
IL U L ü Ü MUZEUM-KÖRÚT Ul

I________________ ____________
pesten —  Lantos, a tartalékkapus 
lesz a balszélső a sok rokkant 
miatt. Langfelder, az újpesti 
igazgató nem hiába ellenfél ma, 
tegnap is perbe szállt ellenlábasá
val és minden állítására volt cá
folata, minden panaszára volt ta- 
máskodó szava.

Faragó kijelentette, hogy St, 
Malóban akkora serleget nyertek 
a tornán, amekkorát még egy 
magyar csapat sem.

Langfelder: Nana, talán a ml 
genfi serlegünknél mégsem lesz 
különb.

Faragó kijelentette, hogy csa
pata ez lesz: Horn —  Wéber, Fe
kete ( ! )  —  Sztancsik ( ! ) ,  Kár
páti II. ( ! ) ,  Schuster —  Czumpf 
( ! ) ,  Ember ( ! ) ,  Polgár, Lyka, 
Bachmann ( ! ) .  (A felkiáltójelesek 
vagy tartalékok, vagy nem a ren- 
des helyükön játszanak.)

Langfelder kontrázott: Három
szoros pénzzel adom, hogy nem ez 
a csapat fog  játszani.

Faragó fogadta —  egy pengő
vel. Rossz nyelvek szerint most 
már —  koszt vasz koszt —  ezt a 
csapatot állítja ki a Budai „11” . 
Mert így biztosan keres —  három 
pengőt.

Arányi már nem megy 
biztosra

A  törzskávéházban újpesti házi 
billiárdverseny folyt. Arányi és 
Langfelder mérkőzött s Arányi 
25 pont. előnyt adott 50-ben ellen
felének. Az eredményről Arányi 
a következőkben tájékoztatta a 
nyilvánosságot:

—  Már 49-em, volt és Langfel- 
dernek 38-a. És mégis elvesztet
tem. Hiába, nincs megnyert mér
kőzés. Már a Ferencváros-meces- 
ben sem vagyok biztos.

7 0 5 0 *  G J U v n k á c lié ’
egyenáramú tipusal: 220 voltra =  7051- es sz., 110 voltra =  7052. sz.



4 s s a * Vasárnap, 1932 április 3-

Elnök nélkül Hol a la
C X X X V U l .  s z á m ú  k é p r e  f t v é n y ü n lc m t t g f e f t é s e

A  Ferencváros szombati ese
ménye: Mailinger elnök megnő
sült. Nagy csendben, feltűnés nél
kül, de a dolog mégsem maradt 
titokban s a csapat nászajándékul 
bajnokságot, egyelőre pedig szép 
győzelmet akar nyújtani elnöké
nek. Mailinger hiányozni fog ma 
az Üllői-útról, de a ferencvárosi 
csatárok —  a törzskávéházból 
származó hírek szerint —  ennyi 
fórt adnak a Vasasnak.

Somogyi Szilveszter Ér, poigár- 
giester a Szeied FC megseoitése 

érdekében felhívási Mézelt 
Szeged városának közönségéhez

—  Telefonjelentésünk —

Szeged, április 2. 
Mint jeleztük, a 

Szeged FC elnök
sége pénteken tes
tületileg tisztelgő 
látogatást tett So
mogyi Szilveszter 
dr. polgármester
nél. A  küldöttséget 
Gönczy Károly plé
bános vezette. A 
polgármester előtt 
feltárta a küldött

ség az egyesület sanyarú anyagi, 
helyzetét s több irányban kérte a 
polgármester támogatását. Somogyi 
Szilveszter dr. közel félórás beszéd
ben válaszolt. Kijelentette, hogy 
nem zárkózik el a vigalmi adó le
szállítása elöl, de egyéb anyagi tá

Hercules íootlail-
labdái és cipSl, kizárólag a gyáriénál 
Budapesti Gópszif gyárnál kaphatók 
VII., Mlksii-u'CB t0. Tol.: 3 1 -3—13

mogatásra a város jelenleg kép
telen. Megígérte azt is, hogy az 
egyesület megindítandó gyűjtési 
akcióját teljes erejével támogatni 
fogja s ennek érdekében felhívás
sal fordul majd a város közönségé
hez.

A  felhívást a mai nap folyamán 
a polgármester már ki is bocsá
totta. Teljes szövege:

A város közönségéhez!
A város nevét és címerét vi

selő Szeged Futball Club az ó'sz 
és a tavasz folyamán sportbell- 
leg olyan eredményeket ért el, 
melyek alapján hinni lehet, hogy 
a város csapata rövidesen visz- 
szakerül az ország legjobb csa
patai közé, az első ligába. Az 
egyesület ezzel a ténnyel a város 
hírnevét emeli, annak iparát és 
kereskedelmét a mérkőzésekre 
rendszerint különvonattal ide
érkező vidéki kísérők fogyasz
tása által fellendíti, városunk 
nevezetességeinek hírét az ország 
minden részébe szétviszik.

Minthogy azonban az új egye
sület fennállásában és további 
vezetésében nagy anyagi nehéz
ségekkel küzd, viszont a város 
közönségének érdeke, hogy fenn
maradjon és dicsőségesen szere
peljen, felkérem városunk áldo
zatkész, minden jót és nemeset 
szívén viselni tudó polgárát, ke
reskedőjét, iparosát, gyárosát, 
vállalatait, hogy a nemes cél ér
dekében az egyesületet anyagi 
erejéhez mérten támogatni szí- 
veskedjék.

Somogyi Szilveszter dr. 
polgármester.

A  Szeged FC vezetősége erősen 
bízik abban, hogy a felhívás ered
ményeként sikerülni fog  az egye
sület súlyos anyagi viszonyait ren
dezni s a további sikeres műkö
dés alapját megteremteni.

Szenczy térdsérülése nem javult és 
így a „33“-asok nélküle kénytelenek 
kíállani a BSE ellen.

A Püspökladányi MÁV május 
elején nagyobb erdélyi túrát bo
nyolít le. A csapat Tordán, 
Brassóban és valószínűleg Nagy
váradon játszik.

A kárpátalji kerületben, azaz a 
CsAF-MLSz keleti kerületében ma 
indul a tavaszi futballforduló, A 
csapatok általában megerősödtek s 
így erős küzdelemre, szép játékra le
het számítani a bajnoki mérkőzése
ken.

Győztes: Borovszky Lajos Pest
újhely, Gróf Apponyi Albert-u. 57.

Megfejtőinknek ezen a héten —  
legtöbbször így van —  különösen 
a labda berajzolása adott gondot. 
Általánosságban el lehet mondani, 
hogy a jelenetet legtöbben helye
sen magyarázták, mert a legtöbb 
megfejtő azt vallotta, hogy Dudás 
fejelte el a labdát, amely minden 
valószínűség szerint jobbról érke
zett a kapu elé.

Vannak azonban, akik más fel
fogást vallottak. A debreceni Cson
tos Margit és a kisújszállási Jan 
János egyaránt azt vallja, hogy az 
fejelt, aki leghamarabb ugrott, aki 
ilyenformán leghamarabb éri lábá
val ismét a földet. Ez a játékos a 
csoportba szorított Sáros. Alig kell 
mondanunk, hogy ez a feltevés té
ves. Korántsem áll, hogy aki leg
elsőnek ugrik, mindig az fejel. Le
het, hogy Sáros korán ugrott, le
het, hogy elvétette a labdát s le
het, hogy kisebbet ugrott, mint 
kellett volna.

Akad olyan megfejtő is, aki 
Cseh I I .-nek hisz s azt vallja, hogy 
az összekötő hátrahúzza a labdát. 
Bátor feltevés, de téves.

Azok haladtak jó  úton, akik Du
dásnak hittek. Az egyik megfejtő 
azt állítja, hogy Dudás fején a haj 
is mutatja, hogy a befck fejelt. A 
nagyváradi Barna Péter kifejti, 
hogy Cseh II. és Barátky ollóba 
akarta fogni Dudást, de ez nem 
sikerült s a magasabbra ugró új
pesti játékos fejéről szállott to- 
tább a labda. Ismét mások egysze
rűen azt mondják, hogy Dudás ug
rik legmagasabbra, tehát ő fejelt. 
Ez a tétel sem minden esetben 
igaz. Most azonban az a helyzet,

Börze — kedden. A holnapi ünnep 
miatt, a BLASz egyesületeinek Inté
zői kedden este jönnek össze a börze 
helyiségében.

A Munkácsi Ifjúsági Labdarugók
Szövetsége évi közgyűlésén Szilvássy 
Zsigmondot választotta elnökévé. — 
Társelnök Iványi Mihály, alelnök 
Glück Sándor és Ecsedy Antal, főtit
kár Eckstain Ernő, titkár Locker 
Endre és Nedeczey Rúzsak György, 
előadó Berger Andor lett. A közgyű
lés a tisztikaron kívül héttagú taná
csot is választott. Az egyidejűleg 
megtartott tanácsülés a következő 13 
egyesület nevezését fogadta el: KTK, 
ŐSE, Kárpát SO, Kadima, Gollégla, 
OFC, Makkabea, KAO, Hagibor, Ha- 
noar SO, BSC, Őrei SC, MTK.

hogy valóban Dudás fejelt. Azért, 
mert legjobb érzékkel, legjobbkor 
és legpontosabban ugrott olyan 
magasat, hogy elérte a labdát a 
feje.

A labda irányát is sokan el
találták, bár ezen a téren is bősé
gesen akadt hibás megfejtés. 
Mégis legtöbben jól megfigyelték 
Dudás fej fordítását, nyakának el
hajlását s így helyesen tételezték 
fel, hogy a várakozó helyzetben 
levő Jaicube felé fejelt. Csupán 
abban tévedtek legtöbben s ott 
véreztek el, hogy a labda megtett 
útját nem tudták helyesen meg
határozni. A legtöbb megfejtés 
úgy tünteti fel a labdát, mintha az 
még egészen a fejelő fej közelében 
lenne. Pedig a felvétel pillanatáig 
már több útat járt meg a labda, 
esett lefelé, Jakube felé s majdnem 
a földet érte. így  történt, (hogy 
alig akadt öt olyan megfejtés, 
amely a kitűzött díjakja érdemes. 
De nagyon gyér számú pontokat 
szedtek össze a vidékiek is kép- 
rejtvényünkön, mert a labda be
rajzolása távolról sem igen sikerült. 
Kivétel a váci Németh László, aki 
a második helyre került Borovszky 
mögött.

A díjazott megfejtések a követ
kezők :

1. díj: 18 szeletes futball: Bo
rovszky Lajos Pestújhely, Gróf 
Apponyi-utca 57.

2. díj: A Nemzeti Sport egyhavi 
előfizetése: Németh László Vác, 
József-utca 5.

3— 5, díj: Évkönyv 1929 vagy 
1930-ról: Dalnoky Mihály IX , Gát
utca 20, II. 40, R uff Mihály Kis
pest, Deák Ferenc-utca 51, Takács 
Imre Szinyey Merae-utca 5, f. 4.

A két Intéző a BTE-TÜSC mérkő
zésről. Beke Andor, a Balassagyar
mati TE intézője csapatának a Ta- 
kodi USC elleni nagyfontosságú mér
kőzése előtt így nyilatkozik: — Saj
nos, négy játékosunk beteg s még 
most szombat este sem tudom, ho
gyan fest majd az összeállítás. Csak 
közvetlenül kezdés előtt dől el a 
kérdés. Reményeink? Ha Tokod nem 
jobb, mint ősszel volt, akkor győzünk, 
— Tokod intézője, Mohos pedig így 
beszél: — A Dorogi AC-tól azért
kaptunk ki, mert Sárkány kapusunk 
már az 5. percben megsérült. Tudom, 
hogy a DTE komoly ellenfél s hely
zetünket megnehezíti, hogy aligha
nem egy-két tartalékkal állunk ki. 
A küzdelem kimenetele kétes.

A MOVE bajnokság 
vasárnapi műsora

I. osztály
KPSE—RSC, Kispest, Nefelejcs-u., 

2. Bíró: Sándor I.
V, kér. FC—ALE, Tatai-út, 12, Bí

ró: Scharle.
OTE—T. Előre SC, Vörösvári-út, 

fél 3. Bíró: Weininger.
ESzSE—CsKAC, Sat, László-tér, 4. 

Bíró: Scharle.
II. osztály

III. kér. SC—Fer. Törekv., Vörös
vári-út, fél 11. Bíró: Nagy S.

KIT—DAC, Öv-u., 4. Bíró: Hor
váth.

FSC—PFK, Vörösvári-út, fél 1.
Bíró: Himmler.

BEAC—EFC, Lágymányos, fél 3.
Bíró: Szeknli.

III. osztály
CTK—III. kér, TK, CSinkota, fél 11. 

Bíró: Bállá.
Sashegy—MAFC, Lenka-út, fél 11. 

Bíró: Horváth.
ETSC—VI. kér. Törekv., Nagyszom- 

bat-u., 4. Bíró: Márton.
ZRSC—TTE, Öv-n., 2. Bíró: Debre

ceni.
Liga-díj

ESzSE—CsKAC, Szt. László-tér, 2. 
Bíró: Engel.

III. kér. TK—FSC, Bertalan-u., 4. 
Bírq; Reiter.

Ifjúsági díj
ZRSC—RSC, öv-u., 12. Bíró: 

Rmetty.
T. Előre—CsKAC, Vörösvári-út,

fél 9. Bíró: Reiter.

Délfrancia kombinált— Ripen- 
sia 4:3 (1 :1 ). A  Ripensia har
madik franciaországi mérkőzé
sén, szerencsétlen körülmények 
között szenvedett vereséget. A 
temesvári csapat támadott mind
két félidőben többet, de az utolsó 
negyedórában a védelem meg
ingott és a franciáknak sikerült 
az egyenlítésen kívül a vezetést 
is megszerezniük. A  Ripensia 
góljait Wetzer (2) és Beke lőtte. 
A temesvári csapat játékán meg
látszott az edzés hiánya és a 
hosszú utazás okozta fáradtság. 
Az együttesből kivált Bürger, 
Hrehuas, Wetzer és Schwarcz 
kitűnő játéka. A további műsor: 
április 7 és 9: Nizza, 10: Anti- 
bes, 13: Antibes, 12: Cannes, 16; 
Paris, 17: Rouen.

A dakotai TK vezetői ég hívei 
szurkolva várják a község elöljárósá
gának döntését a pályabérlet ügyé
ben. A pályabérleti szerződés ugyan
is lejárt s a CTK most úrijogon kéri 
a bérletet. A CTK tábora bízik ab
ban, hogy kérését a község teljesí
teni fogja. Az utóbbi időben bravú
rosan szereplő CTK meg is érdemli a 
támogatást.

Rákospalota kihúzta a lutrit.
A II. ligabeli profi egyesületek 
közül talán a legtöbb bajjal a 
Rákospalota küzd. Most a MÁV 
75 százalékos vonata alakjában 
kissé a palotaiakra süt a nap
fény. A  helyzet ugyanis az, hogy 
április 10-én Budapestről Pécsre 
megy a 75 százalékos vonat, 
amely már délelőtt 10-kor Pé
csett van s este 8-kor viszont 
már visszafelé jön. Oda-vissza 
öt pengőt kell fizetni. Azt hisz- 
szük, hogy a palotaiak e hír meg
jelenése után lóhalálban sietnek 
jelentkezni. Sőt talán még sor 
kerül arra a ritka természeti tü
neményre is, hogy a palotai 
szurkoló elkíséri csapatát a távol 
eső vidéki városba, ö t  pengőért 
nem lehet mindennap Pécsre 
utazni és vissza is j ö n n i ! . . .

Vidéki eredmények. Simontornya: 
SBTC—BMTE 3:1 (2:1). Bajnoki. Bíró: 
Lovag. A nehéz talajon a helyi csa
pat jobb kondíciója érvényesült s az 
első negyedórától eltekintve fölény
ben volt az SBTC. Az első félidő 41. 
percében a bíró kiállította az SBTC- 
ből Róthot. A  helyi csapat góljait 
Csapó és Molnár II. (2) lőtte, a 
BMTE gólja 11-esből született. — 
Szob: Szobi SE—Nagymarosi Törek
vés 3:0 (0:0). Barátságos. Góllövő: 
Klinyec, Lukács és Vogh. — Szobi 
Ifjúsági SE—Nagymarosi SE II. 2:0 
(6:0).

A Hungária-át hétfői programja:
gél 5 órakor: Hungária B)—Közg.
EAC, 3 órakor MTK—Taxisok.

A* Attila-vesztegetési ügy újabb 
fejezete április 14-én zajlik majd le 
a budapesti járásbíróságon. Ekkorra 
tűzték ki ugyanis annak a rágalma
zás! pernek a tárgyalásót, melyet 
Miskolci, az Attila örökre eltiltott 
játékosa indított Talmács, az ügy 
egyik tanúja ellen. Miskolci szem
pontjából nagy fontossággal bír ez a 
tárgyalás, mert az MLSz az ítélettől 
tette függővé az újrl,felvételi kére- 
lem  sorsát.

eégbejjnolkság
Magyar Acél— Taxisok 7:1

(4 :0 ). Váci-út. B író: Holzer.
Góllövők: Udvardi (2 ), Schőn
( 2), Bornstein (2) és Molnár* 
illetve Schneeweis. Jók a győz
tes csapatban Udvardi, Schőn és 
Bállá, a vesztesből Schneeweis 
és Kontardó.

Kohut nem játszik az olaszok 
ellen, erről beszéltek már tegnap 
este az MLSz-ben. A hagyomá
nyokra építik ezt a véleményt. A 
hagyomány ugyanis az, hogy az a 
játékos, aki a válogatott mérkőzés 
falragaszán szerepel, sohasem ját
szik azon a mérkőzésen, amelyre a 
plakátról hívogat. Hozzá kell tenni 
még azt is, hogy az MLSz elnök
sége legutóbb úgy döntött, hogy a 
május 8-i magyar-olasz mérkőzés 
falragaszain Kohut alakja fog 
megjelenni.

Maráit (Remetei FC)> két hétre 
eltiltotta a játéktól a MOVE LL 
fegyelmi bizottsága.

Jövő vasárnap nem játszik a Hun
gária. A  jövőheti Újpest—Ferencvá
ros mérkőzés elöl szombatra hozták 
előre a Hungária—Vasas mérkőzést s 
a Hungária úgy tervezte, hogy va
sárnap a Belgrádi SK-val mérkőzik,, 
vagy Belgrádban, vagy Budapesten- 
Ez a terv azonban csak terv ma
radt, miután a kék-fehérek úgy dön
töttek, hogy vasárnap pihentetik csa
patukat. Jövő vasárnap tehát a Hun
gária „páholyból" nézi a nagy der
bit.

PTBSC ifj.— ETSC II. barát
ságos mérkőzés lesz vasárnap 10 
órakor a Pásaréti-úton.

A Bak-nak csak kapusa és csatár
sora biztos: Augusztinovles, illetve:
Knyazovioky, Blaskó, Kendik, Schrel- 
ber, Satek. A  hátvédek és fedezetek 
kiléte még kétsége*

A VIII. kér. SE vasárnap Cin- 
kotán vendégszerepei. Az RFC- 
vei játszik első és második csa
pata 4, illetve 2 órai kezdéssel.

Hiába kegyelmezett meg az AS 
Roma hat hónapra felfüggesztett já
tékosainak, hiába állította be újra 
Bernardinit, Ferrarist, Chinit, Fa- 
sandlit csapatába, a sorsdöntő vasár
napi mérkőzésen mégis a Bologna 
győzött Schiavio egy és Maini két 
góljával. Most már három ponttal 
vezet a Bologna a Ju ven tus előtt és 
már aligha lesz leszorítható az első 
helyről.

Bradácsot, a Viktória Zslskov ki
váló csatárát a Slavia szerződtette. 
További erősödést jelent a Slavia 
számára Kupeczkynek, a prágai 
ametőr Rapid balösszekötőjének le
szerződ te tése.

A Középmagyarországi LASz 
tanácsa csütörtökön este tartott 
ülésén elismerő oklevéllel tün
tette ki azokat az egyesületi el
nökségi tagokat, akik tíz éve, 
vagy ennél régebben viselik 
tisztségüket. A kitüntetettek: 
Vanyek Béla dr. (Váci Remény), 
Toponárszky Pál (Pilisvörösvári 
SC), Gácsér János (Tokodi 
ÜSC), Blum Lajos dr. és Pauli- 
nyi Gábor (Rákosligeti AC),; 
Lödy József (Sashalmi SC), 
Herczog Zsigmond (Rákoskeresz
túri TE), Németh János (Péceli 
AC), Leipnik Dezső (Soroksár- 
péteri TK ) és Nerfeld Ferenc.

Antal, a Nagykanizsai TE bal
szélsője a helyi NZTR felé orien
tálódik, Babos, a Kanizsa FC, 
majd később a Józsefváros volt 
játékosa amatőrré nyilvánítása 
után szintén a Zrínyi színeiben 
fog szerepelni,

Blaskó még a miénk — mondja a 
Bak TK elnöke, cáfolatképpen a III- 
ker.-el kapcsolatban szárnyrakelt 
Bzerződtetési hírekre. A Bak ugyan
is Blaskó ügyében több egyesülettel 
is tárgyalásban áll, de átengedésére 
vonatkozólag még semmi irányban 
som történt döntés.

Ma megindul Temesvárott a 
bajnokság, melynek műsora a 
következő: I. osztály: UDR— Ki
nizsi (R esicán), TAC— Rapid, 
Kadima— Bánátul és TMTE— 
ILSAA. II. osztály: Z eS E -P át- 
ria, Hajdúk— Tricolor, Fratelia 
— Hertha,  ̂Electrica— Freidorf-
Hat ifjúsági mérkőzés egészíti 
ki a műsort.

Újpest szerdal csapatát hétfőn ál
lítják össze, amikor az újpesti tarta
lékgárda Rálkospalotával mérkőzik 
barátságos alapon s kiderül, hogy kit 
lehet szerdán elővenni a ma kiálló 
első csapat néhány pihenésre szoruló 
tagja helyett. A mai csapat holnap 
csak fürdőt és dörzsölést kap.

Oldbojok! Hajt! Az oldbojok ked
den este gyűlnek össze a BLASz he
lyiségében, hogy seregszemlét tartsa
nak: ki is akar játszani az öreg fiúk j 
körmérkőzésén 1

Zavadszky és Déri szer
ződése a Hungáriához
még nem biztos. Ellenben bizonyos csak az, hogy ol
csón, fél és elegánsan öltözködni csak a Ruhakeres
kedőim! Vállalatnál (vezetői Lász!ét,aios KAOE) Ferenc- 
körúf 3 9 .1. em. lehet. A mértékszerinti osztályon elsőrangú 
anyagból férfiöltöny, vagy felöltő, n  7 A  
remek szabással, kétszeri próbával ■ i V * O V » »  
A  készruhaosztályon férfiöltöny, n  o j t t  J9 C  
vagy felöltő kitűnő anyagokból * ‘ H 'v * *
PÜT Egészen kivételes vásárlási alkalom!



Vasárnap, 1932 április 8. ssai
Milyen összeállításban 
látszanak aaa az első- 

osztályú amatőr- 
csapatok

—  Saját tudósítónktól —
BSE: Marsovszky — Füstös, Sopo-

jiyai — Ellbogen, Gyulay, Púzmándi 
— Béky, Mick, Nagy, Szűcs II., 
Kozma.

„33“ FC: Raffai — Szabó, Wéber — 
Feketehegy!, Fehér II., Kramer — 
Mélán, Juhász, Zloch, Kovácsi EH., 
Kiss. í

MTK: Toldi — Kállai, Gábor ™
Kovács, Iványi, Semsei — Bacsay, 
Konrád, Szabó, Kecskeméti, Sass.

Postás: Kristóf — Jelen, Bogdán — 
Kalmár, Illyés, Bokor — Dobos, Ker
tész, Hollós! (Kalas), Mátéffy, Hor
gos.

UTE: Alscher — Futó, Sándor — 
Balxó, Gyárfás, Kolozsvári — Unger, 
Víg VI., Holch, Putz, Klauber.

III. kér. TVE: Wiener — Hefkó,
Lackner — Stettinger, Nagy, Mo- 
sclieim — Schwelbl, Lonnert, Gyur- 
csik, Dinnyés, Ágendorfer.

FTC: Szirbán — Sternberg, Deák — 
Hoffmann, Lendvai, Schubert — Hu- 
ber (Bay), Gervai, Dómján, Bihámy, 
Kemény.

MAVAG: Szift — Krajcsi, Fáczán 
— Herczeg, Gálos, Horváth — 55a-
vadszky, Ivanics, Elmer, Wladovios, 
Antal.

Elektromos: Újvári — Csovits, Kul 
csár — Deák, Lévay, Lengyel — Rei 
tor, Steczovits, Bogdán, Mellcbarik, 
Kocsis.

URAK: Danzlnger — Vavrő, Szó'
kely — Kulcsár, Vida III., Bein — Já- 
ger, Gábor, Jeney II., Tombor II., 
Szűcs (Kozák).

SCHMOLL
P A S TA

BSzKRT; Goda — Belesik, Lóh- 
ner — Kiss, Herczegh, Király — Bar 
tos, Berecz, Gergely, Ménesi I., Nyi
las.

BEAC: Takács — Mester, Ghymessy 
Izák, Sághy, KSmeth II. — Demkó, 
Koncicky, Wlgh, Ivány, Szántó.

Hem oszlik fe! 
a csabai Előre M IÉ

Fischer Imre, az Előre elnök
ségének egyik tagja meg
cáfolja  a helyi sajtóban nap

világot látott hírt

„Véres verejtékbe! kel! kiz- 
deniink lé iH artásnÉ ért, 

de tel nem esztek !"
— Saját tudósítónktól —

Uruguay nagy eseménye:
bevezették a profizmust!

A Budai „11“- st.-malói szereplése 
nyomán a párisi Football hasábjain 
olvastuk a következőket: „A Budai
„11“ volt kétségkívül a legtökélete
sebb együttes a mezőnyben. Techni
kája nagyszerű, nagyon jó a táma
dásban, csak a helyzetek értékesíté
sében gyengébb. Kiváló kapusa 
Horn, Moharos hátvéd nyugodt, ott 
van azután Kárpáti a fedezetsorban, 
a hatalmas center Polgár, aki min
dig megtalálja az utat a kapufák 
közé, ha időt engednek neki a lövés- 
re, — ezek a csapat kiemelkedő játé
kosai".

A  Nemzeti csapata Balogh Miksa 
vezetésével Búza és Kovács nélkül 
már tegnap este fél hétkor Kapos
várra érkezett. Búza és Kovács ma 
megy a csapat után. A  fekete-fehérek 
nélkülözni fogják Szendrőt, ki hirte
len megbetegedett. Helyettese Vanl- 
esek.

A Pécs-Baranya csapata mégsem 
vonaton, hanem két autón utaztk fel 
ma a Megyer elleni mérkőzésre. A 
csapatot Walter igazgató és Dóra 
edző kíséri.

A Salgótarjáni BTC a BEAC elleni 
Corinthián-mérkőzését hétközben 
akarja lejátszani. A  vándordíj-bizott
ság határozata alapján ugyanis ápri
lis 17-ig le kellene játszani az ese
dékes mérkőzéseket s mind a két 
egyesületnek bajnoki meccsei van
nak vasárnaponként. Az SBTC 16-t, 
azaz szombatot, vagy az előtte való 
szerdát ajánlotta a BEAC-nak, de a 
választás nagyon nehéz lesz.

Éjjeli világítás mellett győzött két 
bécsi csapat csütörtökön Brüsszelben. 
A szakadó eső miatt csak kisszámú 
közönség volt szemtanúja, amint a 
WSC 11:3 arányban legyőzte a belga 
Kadettokat, a Wacker pedig 
arányban győzött a Vörös ördögök 
neve alatt félhivatalos formában ját
szó belga válogatott ellen.

A román válogatott délamerikai 
túrája már véglegesnek tekinthető. 
Rio de Janeiroban, Sao-Pauloban, 
Santoshan, Montevideóban, Bnenos- 
Ayresben, Rcsarioban, Valparaiso- 
ban, Limában és Bogotában van. le
kötött mérkőzése a román válogatott
nak. A túra júliusban és augusztus
ban bonyolódik le és Brazilián, Ura 
guayon, Argentínán, Chilén, Perun és 
Columbián át vezet. A  románok most 
veszik el jutalmukat a montevideól 
világbajnokságon való részvételükért. 
A romániai egyesületek nem na
gyon örülnek ennek a bosszú kirán
dulásnak, de árnál inkább a játéko
sok. Bürger és Schwartz visszaama 
tőrizálási kérelme már ezzel a ki
rándulással van összefüggésben.

A TSC a BSO elleni meeoeére ala
posan meggyengülve All ki, mert a 
válogatott Funyik, Schillerwein és 
Bkalltzer nem játszik ,

Békéscsaba, április 1.
A  közelmúlt napokban Békés

csabán sportkörökben erősen tar
totta magát az a hír, hogy a 
nagymultu csabai munkáscsapat, 
az Élőre MTE anyagi nehézségek 
miatt feloszlik. Azonnal utána
jártunk a dolognak s fölkerestük 
Fischer Imrét, az Előre egyik el
nökét, hogy tőle tudjuk meg, mi 
igaz a hírből.

—  Kétségtelen, nagyon nehéz 
anyagi viszonyok között van egye
sületem —  kezdi beszédét Fischer 
elnök. —  A tegnap este tartott 
választmányi ülésen teljes szám
ban megjelentek a tagok s a leg
nagyobb lelkesedéssel tüntettek az 
Előre további működése mellett.

Szó sincs tehát róla, hogy 
felosztunk, bár véres verej
tékkel kell küzdenünk lét-

fenntartásunkért.
—  Az tény, hogy igen szomorú a 

helyzetünk. Hogy mást ne említ
sek, van vagy 40 pár futballcipőnk, 
azonban ha 8 pár jó, akkor sokat 
mondok. A pályánkkal is olyan 
szerencsétlenek vagyunk. Az idei 
hosszú tél az amúgyis mélyekfekvő 
pályánkat olyan állapotba hozta, 
hogy azon, sajnos, egyelőre még 
most sem lehet játszani. Kénytele
nek vagyunk a kevés bevételből 
még pályabért is fizetni a CsAli
nak, mert az említett okok miatt a 
CsAK-pályán vagyunk kénytelenek 
játszani.

(—  Honnét indult ki ez a fel
osztási hír?)

—  Erre vonatkozólag nem tudok 
felvilágosítást adni, én is meglep
ve olvastam az egyik helyi újság
ban a feloszlásunkról szóló hírt.

—  Talán nem is volt rossz 
vaklárma. Hátha segítségünkre 
sietnek tagjaink.

(—  Mik a tervek a jövőre ille 
tőén?)

—  Sürgősen felhívást intézünk 
tagjainkhoz és Csaba sportszerető 
közönségéhez.

s tám ogatást kérünk
(—  Mi újság a csapat körül?)
—  Változatlan szorgalommal ké

szülünk 20 éves jubileumunkra, 
Több mint valószínű, a pozsonyi 
Bratislava lesz ekkor a vendé
günk. Ámbár lehetséges, hogy va
lamely jobb pesti csapatot fogjuk  
meghívni.

Jugoszláviába tervbevétt hús
véti túránk, am ely az abnor- 
mis időjárás miatt m aradt el, 
pünkösdre m á r biztosítva van
—  Befejezésül még annyit, azt 

hiszem, a magyar futbaUsportnak 
is érdeke, hogy egy olyan nagy 
múltú egyesület, mint egyet 
tem, továbbra szolgálja a magyar 
sportot.

B. B

Montevideó, március 22.
Elmúlt a nyár, amely kitermel

te Uruguay szenzációját: Uru
guay bevezette a profizmust. Elő
zőleg az „El Diário”  című lap 
nyilvános vitát folytatott hasáb
jain. Mindenki hozzászólhatott, 
akinek valami köze van Uruguay 
sportjához. Sajnos, a hozzászólá
sok kevés hozzáértéssel történtek, 
inkább naiv lelkesedéssel. Jóma
gam a hazai viszonyokat látva, 
mérsékletre intettem az uru
guayiakat. Felsorakoztattam ellen
érveimet a lapok hasábjain, de 
azt válaszolták, hogy majd legyő
zik azokat az akadályokat, ame
lyek máshol támadtak. Tehát vég
érvényesen döntött az uruguayi 
szövetség közgyűlése: az új idény 

profizmus jegyében indul.
Sok veszélyes probléma áll az 

új profik előtt. Uruguay futballja 
határozottan visszafelé fejlődik. 
A nagy krekkek elhagyták az or
szágot, vagy pedig kiöregedtek s 

fiatalok közül eddig csak na
gyon kevés ér fel a régiek klasz- 
szisához. A hanyatlást bizonyítja 
az a tény, hogy a bajnok Wande- 
rers túrája kudarccel indult. Ed
dig két mérkőzést játszottak s 
mind a kettőt elvesztették Erózi

ót

Az Örkényi TISC ma barátságos 
mérkőzést játszik Örkényben az Ir- 
sai SE csapatával.

Még egy nemzetközi mérkőzést ját
szunk — mondták viccesen a kispes
tiek. — Franciaország után hétfőn 
(délután negyed S-re) — Soroksárra 
megyünk. — Csak el ne vegyék So 
roksáron a viccelő kedvüket 

18:3 a Budai „11“ gólaránya 
meccsből Álló francia túrája után. 
csapat pompás serleget hozott haza 
St. Maloból, ahol húsvéthétfőn a hús
véti torna döntőjében 2;0-ra verte az 
ASO Dinard-ot. A szép eredmények 
örömét a sok beteg és sérült azonban 
megrontja. Moharos, Tárnok, Schmidt 
és Kárpáti I. játékra képtelen a bu
dai vezetőségtől nyert értesülésünk 
szerint. Moharos kezelésre szórni, 
Táncos és Schmidt kórházban van, 
Kárpáti I.-nek pedig operált térde 
dagadt meg annyira, hogy nem bír 
ráállani. Kern valami kedvező kilá
tások az UjpeBt-meecs előtt.

A ZSE csatársorában az I. kér. SC 
ellen az ifjúsági Fekecs IH. helyett 
ismét Fézler IV. less a jobböszekötő 

Az OTE együlesében félévi szünet 
ntán a RUAC ellen újra Ébennayer 
játszik jobbösszekötőt.

k ü l f ö l d i

EH ED M ÉN TflL
— Saját tudósítónktól —

liában ( ! ) .  Rióban az Americától 
2 :l-re  és a Vasco de Gamatól 
4 :2-re kapott ki a bajnokcsapat. 
Jómagam még a túra előtt anyagi 
nézeteltérések miatt elhagytam a 
Wanderest, amelyet a bajnoksá
gig vezettem. Egyelőre egy ököl
vívóedző intézi az ügyeket^ a Wan- 
derersnél. Kitűnő ökölvívó, de a 
futballhoz nem sokat ért.

Amint elhagytam a Wandererst, 
rögtön több ajánlatot is kaptam. 
Még nem választottam, de addig is 
edzem az „Intermedia”  egyik csa
patát, a „Colont” . In-ter-media II. 
osztályt jelent. Itt még nem fejez
ték be a bajnokságot, sőt amikor 
a Colont átvettem, nem sok remé
nye volt az I. osztályba való ju
táshoz. Utána azonban legyőztük 
legerősebb ellenfelünket, a Lito 
FC-t 3 :l-re  s ez a csapat most 
kénytelen volt átengedni a Colonnak 
az első helyet. Valószínűleg be Is jut 
az I. osztályba a Colon. Erre az 
egyik újság azt találta megjegyez
ni, hogy amelyik csapatnál a ma,- 
gyár ember az edző, az megnyeri 
a bajnokságot.

Nekem elsősorban az esett jól, 
hogy a magyar névnek ismét sze
reztem egy kis tekintélyt.

Rottmann József,

Pénteken
Hága: Hollandia B )— Sparta

(Prága) 3:2 (1 :1 ). Esti világí
tás mellett nagy esőben leját
szott mérkőzés. A  Spart-a góljait 
Silny lőtte.

Szombaton
Amsterdam: Sparta— Blauw,

W it 5:1 (2 :0 ). A Sparta gól- 
lövői: Braine (2 ), Nejedly, Silny 
és Podrazil.

A soproni egyesiletek 
« utíiipóttásért

<■— Saját tudósítónktól —>

Vass, a TLK csatára felépült sérü
léséből és a PSC ellen ma újra so
rompóba áll.

A  Miskolci VSC mai összeállítása: 
Zsiday — Sztrányai, Felföldi II. — 
Ferenc, Weisz, Felföldi I. —■ Fancsii, 
Kiss, Guzi, Muhoray (Simonyi), Dóri.

A .Sabaria csapata sima utazás 
után tegnap este megérkezett Buda
pestre. A szombathelyi csapatban 
változás nincs, az a tizenegy játszik, 
melyet már pénteki számunkban je
leztünk.

A Szombathelyi MÁV meggyengült 
csapattal játszik ma Tatabányán,
mert Sass, Marth és Paár hirtelen 
megbetegedett. Sasst a kapuban Pin
tyőke, Martbot Borsodi és Paart 
Krascsenics helyettesíti.

Az Örkényi TISC a múlt vasárnap 
avatta fel pályáját, mikor is a La- 
josmizsei SE csapatát látta vendégül. 
A mérkőzést az Örkényiek nyerték 
meg 9:1 (2:1) arányban. Góllövő volt: 
Fenyvesi, Redeksz, Sternberg, Vezér 
(2), Markó (3) és Kajdái, illetve 
Szabó. *

Elhunyt futballista. Mohács város 
legjobb futballistája, a 29 éves Rom- 
sics Lajos hirtelen elhunyt. A kiváló 
futballistát, ki legutóbb a Bajai SE 
csapatában játszott, Mohácson a tár
sadalom nagy részvéte mellett temet
ték el.

A  Mohácsi TE serényen készül a 
tavaszi fordulóra. Puppi József veze
tése mellett folynak az edzések, visz- 
szatért Kovácsovits István és Varga 
József is, tréningbe állt újra az egyik 
legtehetségesebb mohácsi csatár, 
Szűcs József is s így teljes bizalom
mal várja a csapat a tavaszi mérkő
zéseket. Az első meccset április 
10-én a Bajai MTE ellen Mohácson 
játsz-a az MTE, mert a BMTE olcsó 
pénzen eladta pályaválasztói jogát.

Nyugaton az Ifjúsági bajnqkság 
alapos átszervezésével, illetve meg
szervezésével foglalkozik Miiller fő
titkár. A  terv szerint központi igaz
gatás mellett minden nagyobb város
ban a környékbeli csapatok bevoná
sával külön bajnokságért küzdenének 

csapatok. A tervezet már a legkö
zelebbi alszövetségi tanácsülés élé 
kerül.

A nagykanizsai Levente Lab
darugó Szövetség a tavaszi for
dulót ma, április hő 8-án kezdi 
meg. Erős küzdelem várható 
mert a 3 élcsapat majdnem egy
forma pontszámmal igyekszik a 
részükre kiírt vándorkupa védel 
mét elhódítani.

A KFC a Cs. MOVE elleni ma!
mérkőzésre az alábbi csapattal áll 
ki: Retz — Németh, Bednarik 
Szajlai, Lieber, Varga — Laky, Ka
tona, Görög, Nagy, Pausz.

A Váci SE nagy feladat előtt A11. 
Ma az Esztergomi MG VE ellen baj 
nokit, hétfőn pedig a Postás ellen 
Cprinthián-díj mérkőzésre áll ki 
váci csapat. Sérültjük nincs a vá
ciaknak s így az összeállítás marad 
Eckbardt — Vasas, Horváth — ülés. 
Kovács, Dróbni — Urbán, Gross- 
mana. Zentel, Gulyás, Drajkő.

A Rákoskeresztúri TE súlyos gon 
dokkal küzd, mert pályáját a telek 
tulajdonos gazdák fel akarják parcel
lázni, aa a terület viszont, melyet 
község akar pálya céljaira rendelke
zésre bocsátani, alkalmatlant

A newyorkt Hakoah, amelyben ját
szik Fiseber, Grosz II., Sternberg és 
Gutmann is, április végén európai tú
rára készül. Hausler az Ile de Fran- 
ce-on most hajózik át, hogy lefoly
tassa itt Európában a tárgyaláso
kat.

A T. Előre vasárnap három erőssé
gét nélkülözi az OTE elleni mécs
esén: Wesztner, Móri L és Csonka
eé gcsap átokban játszanak.

Dunaföldvári Törekvés—Bp. VIII. 
kér. Akarat SC 2:1 (1:0). Bírd: Tóth 
Lajos. Dunaföldvár. A  mindvégig 
Szép mérkőzés a helyi csapat megér
demelt győzelmét hozta. A gólokat 
Böhm, Gál és Losonci (11-esből) rúg
ta. Az Akarat csapatában szép já
tékot mutatott a közvetlen védelem, 
de a csatársor támadásai nem vezet
tek eredményre az igen jól működő 
Földvári bekkpár miatt. Különös jó 
játékot prokukált Gyaraky és Ko
vát® I. — Dunaföldvári Törekvés—Le
gényegylet kombinált—Bp. VIII. kér. 
Akarat SC 3:2 (0:2). Az Akarat csapa
ta az előzőnapi kudarc kiköszörülé
sére igen erősiramú játékot kezdett, 
s félidőig kétgólos vezetést ért el. — 
Újrakezdés után a kombinált csapat 
eddig még igen ritkán látott lelkese
déssel kiegyenlít s az összeroppanó 
Akarat ellen reális győzelmet sze
rez. Góllövő: Gombarczi, Penziás,
Böhm, Gyaraky, Böhm, Kiemelkedő 
játékot mutattak még Gambi, Kún, 
Sárközy és Györkő. — Tóth bíró kifo
gástalanul vezette a mérkőzést.

A BTC csatársorát ma ismét a sé 
rüléséből felépült Pusztai irányítja.

A Compactoré a két pont. A  BLASz 
fellebbezési bizottsága péntekesti ülé
sén helyt adott a Oompactor felleb
bezésének és a P. Törekvés elleni 
meccset az eredeti 1:0-ás eredményé 
vei igazolta.

A BSzKRT kombinált csapata hét
főn Fűzfőn vendégszerepei, ahol 
Fűzfői AC ellea játszik barátságos 
mérkőzést.

Hétfőn megindulnak a Csatth-ser- 
logmérkőzések. A  műsor; Lóverseny
tér, 9 óra: Távírda—Bp. 62, 11 óra 
Keleti Mozgó—J árműtelep, 1 óra
Automata—Bp. 74L 

Még mindig nem ült cl Prágában a 
magyar válogatott csapattól elszen
vedett vereség fölötti sopánkodás. 
Eddig mindig a Meisl-féle szállóigé 
vei — in Sehönheit gestorben (szép 
játékban balt meg) — intézték el 
tetszetősen játszó, d« mindig ered 
ménytelen magyar válogatottakat, 
most azonban kénytelenek voltak el 
ismerni a magyar győzelem reális 
voltát. A  Cseszte Szlovo abból ki
indulva, hogy jelenleg nincs meg
felelő centere a csehszlovák váloga
tott csapatnak, a Sparta belga nem
zetiségű centerét, Braine-t szeretné 
rávenné arra, hogy folyamodjék 
csehszlovák állampolgárságért, amit 
érdemeire való tekintettel minden bi
zonnyal megkapna. Scheinost a Po- 
ledni Listben élesen kikel e terv el 
len és a következőket írja: „Braine 
beállítása a csehszlovák válogatott 
csapatba dicső futbalimultunk sírba- 
tétele volna. Ez nem volna más, mint 
a cseh oroszlán belga fogsorral. Ha 
zafiságunk fájdalmasan szenvedi 
nemzeti csapatunk vereségét, de győ 
zelme fölött csak akkor tud igazán 
örülni, ha azt csehszlovák sportembe
rek érik el.”

A leghűségesebb város, Sopron láb- 
darúg ósportjában az utóbbi két észtén-  
dobén, a gazdasági válság _ ellenére, 
határozott színvonalemelkedés észlel
hető, ami annak a körülménynek tud
ható be, hogy a két vezető egyesület 
az SVSE és az SFC vezetői felismer
ték az utámpótlás fontosságát és nél
külözhetetlenségét. A múltban várt 
siker mindig azért maradt el, mert a 
vezetők majdnem kizáróan csak a baj
nokságban szereplő csapat ügyeit in
tézték, utánpótlásról tervszerűen so
hasem gondoskodtak. Jó hatást vál
tott ki, amikor az elmúlt évben Hol
lós Richárd dr. az SFC elnöke a tar
talékcsapatok komolyabb foglalkozta
tására szép ezüstlabdát ajánlott fel. 
E díjért, valamint a külön éremmel 
díjazott helyezésekért a tartalékcsa
patok és még hét soproni alakulat 
játszott egy fordulós bajnokságot. A  
bajnokságot teljesen az MLSz szabá
lyai szerint bonyolítoták le, külön 
megválasztott igazoló-, intéző- és fe
gyelmibizottsággal. Az ügyek admi
nisztrációját Szentgyörgyi Sándor 
végezte nagy önzetlenséggel. A baj
nokság minden zavaró momentum 
nélkül, sportszerűen zajlott le és a 
szokásos lanyha előmárkőzések he
lyett időnként már nagyszerű játé
kot és mindig komoly küzdelmet lát
hattunk.

A jó példát követve idén az SVSE 
elnöksége ajánlott fel ezüstserlegei; 
hasonló bajnokság megrendezésére, 
április 13-i rajttal. Az ifjúsági csa
patoknak komoly foglalkoztatása meg
hozta a várt eredményt, az első csa
patokban sérülés, betegség vagy ki
tiltás esetén megüresedett helyek 
minden különösebb gond nélkül lcöny- 
nyen betölthetők már, sőt gyakori 
eset, hogy az így betöltött helyet az 
ifjúsági játékos állandóan birtokába 
veszi. így került az első vonalba aa 
SVSE-nél Berényi, Polgár, Illés az 
SFC-nél Wilfing és a két Seidl test
vér. Ezek már állandó és helyenként 
legjobb tagjai együttesüknek.

Dicséret és igaz elismerés illeti meg 
a két egyesület elnökségét e tervszerű 
és áldozatkész munkáért, amely mel
lett minden remény megvan _ arra, 
hogy a soproni labdarúgás még to
vábbra is felfelé Ível.

fi-í

A Wiener Athletic Sport Club és 
kapusa, Hiden között felmerült né
zeteltérést békés úton rendezték. Hi
den kötelezte magát, hogy jövőben a1 
WAC külföldi mérkőzésein védeni 
fog.

Szombathelyen a szövetségen kívüli 
csapatok ma kezdik meg a küzdelmet 
az SzMAV által kiírt serlegért. Á 
csapatok hétfőn is játszanak. A  mű
sor az alábbi: Vasárnap: Zugló—t
Kossuth, MÁV EL—I. kerület, II. kö
rűiét—SzTK, Kinizsi—Attila, Bástya 

■Boeskai. — Hétfő: SzTK—I. kér.,
Bocskai—Kinizsi, Attila—Kossuth, 
n . ker.-Bástya, MÁV II—Zugló.

Gergelyt és Pomázit, az Etc; 
FC két sérültjét ma délelőtt or
vosi vizsgálatnak vetik alá. Ha 
állapotuk annyit javult, hogy, 
sorompóba állíthatók, akkor 
mindketten szerephez jutnak dél
után a Vác FC ellen.

Barátságos mérkőzés. Szent 
István Bajtársi Egyesület— Ágos
ton HSC 3:1 (2 :0). B író: Po- 
mázi. Az ÁHSC érdemtelenül 
szenvedi el vereségét. Góllövő: 
Haluf, Német, Balog, illetve 
Turza.

Szlavkovszky, miskolci bíró vezeti 
ma Nyíregyházán a helyi derbit.

Amellett, hogy 
szórakozik, még

is a Nemzeti Sport 
pályázatain
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A  M O LSz díszközgyűlése

a jubiláns sz@¥eteég arany 
díszjelvényét v* Horthy Miklós 
kormányzónak ajánlotta Sel

Fényes külsőségek közt ünnepelte a tenasz- 
szövetség fennállásának huszonötödik, 

évfordulói át
— Saját tudósítónktól —-

Tegnap este tartotta a Magyar 
Országos Lawn-Tenisz Szövetség 
25 éves fennállását ünneplő jubi
leumi díszközgyűlését, mely fé
nyes külsőségek mellett folyt le. 
A  közgyűlésen a kultuszkormányt 
Schwöder Ervin államtitkár, __ az 
OTT-t Lázár Andor dr., a fővá
rost Szendy Károly tanácsnok 
képviselte, de megjelent a sport
élet számos előkelősége is, köztük 
Andrássy Géza gróf, Somssich 
Gyula gróf, PaUavicini őrgróf, 
Demény Károly ny. államtitkár, 
Rapaich Richard altábornagy, 
Theodor Schmidt dr., az osztrák 
OTT elnöke, a francia és belga 
nagykövet és sokan mások.

Rakovszky István ü. elnök meg
nyitójában üdvözölte a megjelen
teket, s felolvasta a kabinetiroda 
táviratát, mely a kormányzó me
leghangú üdvözletét tolmácsolta a 
jubiláns szövetségnek. A  szövetsé
get táviratilag üdvözlők sorában 
a Nemzetközi Tenisz Szövetséggel 
az élen a külföldi társszövetségek 
egész sora foglalt helyet.

Ezután Rakovszky elnök tartot
ta meg a közgyűlés díszbeszédét, 
melynek során rámutatott a ma
gyar tenisz súlyos helyzetére, hi
szen a mai válságos idők elsősor
ban azt a középosztályt szegény!- 
tették el, melyből a teniszező tö
megeknek kell kikerülniük. Beszé
dében külön kiemelte a magyar 
tenisz két legnagyobb harcosá
nak: Kehrlingnek és a szövetség 
jubiláns főtitkárának: Kertész Já
nosnak nagy érdemeit.

Arató Géza a szövetség 25 éves 
történetéről számolt be, majd 
'Schwöder Ervin államtitkár a 
kultuszkormány, Lázár Andor dr. 
pedig az OTT nevében üdvözölte 
a szövetséget. Lázár Andor dr. az 
OTT aranyérmét Rakovszky Ist
ván ü. elnöknek, Kertész Jánosnak 
és Kehrling Bélának nyújtotta át, 
az OTT ezüstérmét pedig Pétery 
Jenő dr., v. Szánthó László, Pick 
Jenő, Schréder László dr., Ltede- 
mann Ferenc, Vásárhelyi László 
és Polinszky Gyula dr. kapta meg.

Szendy Károly tanácsnok a fő
város üdvözletét tolmácsolta s 
utána ismét Rakovszky elnök ál
lott szólásra, s

felajánlotta a szövetség ju 
biláns, díszített aranyjelvé
nyét Horthy Miklós kor
mányzónak, mint a magyar 
tenisz egyik régi aktív ver
senyzőjének, s a teniszsport 

igazi barátjának.
A  jubiláris közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel határozta el, hogy az 
aranyjelvényt küldöttségileg jut
tatja el az államfő kezeihez.

A  szövetség jubiláris arany jel
vényének első 20 példányát a ma
gyar teniszsport régi és új baj
nokai és a szövetség több régi és 
á j munkása kapta meg, a jubilá
ris díszplakettel pedig szintén sok 
érdemes versenyzőt és szövetségi 
embert tüntettek ki.

Az üdvözlő beszédek sorát a 
M ASz nevében Szerelemhegyi 
Jenő dr. nyitotta meg, majd sor
ban a következők köszöntötték az 
ünneplő teniszszövetséget: a
MÖSz és a MOATSz nevében 
G eist Gáspár dr. társelnök, a sí
szövetség nevében v. Rapaich Ri- 
chárd altábornagy, a céllövő szö
vetség  nevében v. Had.nagy Do
monkos tábornok, a kerékpáros 
szövetség nevében Kirchknopf 
Ferenc dr., a MOKSz nevében 
Szent Györgyi Imre elnök, az 
MLSZ nevében Minder Frigyes, 
aki Kehrlinget, mint válogatott 
futballistát is aposztrofálta, a 
MOTESz nevében Holfeld Henrik

ny. államtitkár, a MXJSz nevében 
Kelenffy Gyula alelnök, a PSL 
nevében Uttmann György báró, 
majd a tag egyesületek sorában a 
MAC nevében Somssich Gyula 
gróf, a BBTE  nevében Moldová- 
nyi István társelnök, a BLKE  
nevében Temple Rezső elnök, az 
FTC  nevében Usetty Béla orsz. 
gyűl. képviselő, a BSE nevében 
Gallner Ferenc dr. alelnök, a 
RÁC nevében Ilek Aladár főkapi
tányhelyettes, az UTE nevében 
Leiner Ferenc, az MTK  nevében 
Sós Imre, az MLTC  nevében Gö- 
röncsér József, a Hangya SE ne
vében pedig v. Tóth László be
szélt.

A  díszközgyűlést bankét kö
vette, melyen az ünnepi pohár
köszöntőt Pékár Gyula tartotta s 
ő köszöntötte a külföldi vendége
ket is. Utána Demény Károly, 
Kertész János és sokan mások 
ajándékozták meg kedves szavak
kal a jubiláns MOLSz-ot és a ju
bileum főrészeseit.

A  ve rse n yn a p tá r
megváltozott. Az UTE sérelmezte, 
hogy a szövetség nem méltányolta 
termimusigénylését. Az újpestiek 
beadványát megtárgyalta a tenisz
szövetség versenybizottsága. Hosz- 
szas vita után az UTE és a BLKE  
koalícióba lépett s a két egyesület 
elhatározta, hogy tavasszal együt
tesen rendezik meg versenyüket. A 
versenynaptár május 22— június 
19 közé eső része az eszközölt vál
toztatások után így  alakult k i:

Május 22— 29: MAFC nfc.
Május S0— június 5: FTC nk.
Június 6— 12: U|TE ó, BLKE nk.
Június 13— 19: BBTE NB.
Június 19— 25: MTK.
A  többi versenyterminus válto

zatlan.
A._?£Ídó.olimpián a teniszben Cseh

szlovákia 5:0-ra győzött Szíria ellen, 
Lengyelország ugyancsak 5:0-ra Ro
mánia ellen, Anglia 4:l-re Palesztina 
ellen.

TURISTASÁC
A Gyopár Turista Egyesület mai úti

terve: Menedékházügyeletes: Schnel-
ler Miklós. 1. Guggerhegy—Hármas- 
határ—Csúcshegy—Óbuda. Találkozás 
7.30-kor Banáuháznál. Vezető: Laka
tos Alfréd. 2. Nagyoroszi—Kralesó- 
hegy — Kőember — Kámor — Dré
gelyvár, autóbuszai. Találkozás: 6
órakor Merán-szálló előtt. Vezető: 
Rózsa Jenő. 3. Pilisvörösvár — Pilis- 
szentkereszt — Szurdok — Szentkút 
— Gyopárház — Pomáz. Találkozás: 
6.20-kor Nyugati p. u. Vezető: Bein 
Márk. 4. Pomáz — Szurdok— Pilis- 
szentkereszt — Pilisszántó — Posta
réti erdő — Klotildliget. Találkozás: 
7.15-kor Pálffy-téren. Vezető: Donner 
Ferenc. — Elveszett a Gallyatető és 
Mátraháza közt sísapka, kesztyű, 
női kötött sapka, a megtalálót a Gyo
pár TE arra kéri, adja le az egye
sületi helyiségben, Erzsébet-körút 15.

nBIRKÓZÁS
A vasárnap birkózó programja:

Szegeden, déli kerületi tisztújító köz
gyűlés, egyben kerületi csapatbaj
nokság ötödik fordulója. Miskolcon, 
II. oszt. szenior birkózóverseny. — 
Testvériség országos ifjúsági verse
nye a rákospalotai főműhely kaszinó
jában. Kezdete reggel 9 órakor.

Hnlíay Bözsi védi ismét hosszú 
szünet után a Vasasok kapuját.

Készülődnek 
a kézálabdások

— Saját tudósítónktól —
Még- el sem kezdődött az idény, 

de a kézilabdások frontján máris 
nagy élénkség tapasztalható. Az 
osztrákok elleni revánsmeccsnek 
szól a szorgos készülődés, amely 
Svéd Sándor kapitány vezérletével 
folyik. A  két jól sikerült triál 
után hétfőn délután 4 órakor a 
MAFC bertalanutcai pályáján már 
komoly mérkőzés kerül sorra. Erre 
a következő két együttest jelölte 
ki a kapitány:

Pirosinges csapat: Remete
(Elektromos) —  Bodor FÖTE, Kis
faludy (Elektromos) —  B erg sm a n n  
BTVK, Freund VÁC, Lórencz 
FÖTE —  Rosner, Trégel MTE, 
Stressz UTE, Cséffay (Elektro
mos), Fodor BTVK.

Fehéringes csapat: Létay —  Föl
des II. UTE, Bretcz MAFC —  
Laczkó, Banda FÖTE, Neumann 
MTE —  Cicwarek FÖTE, Auspitz 
VÁC, Csillag MAFC, Dobos UTE, 
Kégler (Elektromos).

Tartalék: Breuer VÁC, Kerti
Soheffer MTE, Hofímann (Elek
tromos), Hoduly SzTE, Ritter 
UTE, Pásztori BTK, Garami (Va
sas), Dückstein VÁC.

Svéd Sándor szövetségi kapitány 
a következőket mondta a válogatás
ról:

—  Igyekeztem két közel egyfor
ma erős csapatot összeállítani. Ez

Előkelő beszélgetés

—  Hol töltötted a délelőttöt?
—  A  délelőttöt, kérlek alás- 

san? Nyeregben!
—  Mi az, te lovagolsz?.
—  Áh, biciklizek!

—  azt hiszem —  sikerült is s így 
nagyon szép játékot várok a mér
kőzésen. Az ott látottak alapján 
tizenöt tagú keretet fogok össze
állítani, amelyet rendszeres edzés
sel fogunk előkészíteni a májusi 
válogatott mérkőzésre.

Vasárnapi barátságos férfi mérkő
zések:

MTE II., FÖTE II. vegyes-VÁC,
Maglódi-út, fél 9.

MTE—VÁC, Maglódi-út, fél 10.
FÖTE—SzTE, Maglódi-út, fél 12.
Vasárnapi barátságos női mérkő

zések:
MKE—BTK, Gyömrői-út, 3.
MPSE—KTK, Csepel, 3.
VAC—SSC, Maglódi-út, fél 11.
Női barátságos mérkőzés: Vasas— 

VÁC 2:0 (1:0). Béke-utca. Bíró:
Deutsch. Góldobó: Mészáros és Farkas 
Vilma.

Vasárnapi barátságos mérkőzések.
UTE—BTK, Népsziget, 10., II. 11. — 
MAFC—Turul TE, Bertalan-u., 2. — 
Vasas—TLSC, Béke-u., 8. — Vasas— 
TTC, Béke-utca, 9. — Vasas
női—BTVK női, Béke-u., 10. — MPSE 
női—KTK női, Csepel, 3.

A Turul TE ismét megalakította 
férfi kézilabda csapatát és a vissza
lépő Jutagyár helyén fog indulni a 
bajnokságban.

Miért nem jött haza 
Bellák?

— Saját tudósítónktól —
Hiányzik a bajnokságról Be\- 

Iák, a „Bellálc-cirkusz”  mókás 
„igazgatója” . Csendes társa, Sza
bados azonban hazajött. Tőle 
kérdeztük meg:

—  Mi van a „ f  ö n ö k k e l  ?”
—  Nem jöhetett. Én is csak a 

húsvétnak köszönhetem, hogy itt
hon vagyok. Pénteken visszá kell 
utaznom Berlinbe; megkezdődik a 
második szemeszter a műegyete
men. Bellák a túránk után Frank
furtba ment állásba, —  kenyér
gyárba. A zt írta nekem, hogy 
már kitünően tud a süteményre 
mákot hinteni . , ,

K. Mednyánszky 
Mária már bajnok

Kelen netteden verte meg 
B o r o s t

— Saját tudósítónktól

A  szerda óta folyó magyar asz
tali teniszbajnokságnak tegnap 
volt az egyik „lanyha”  napja. A 
műsort az igen érdekes magyar—  
osztrák mérkőzésre alapozták s 
csak kevés bajnoki mérkőzést bo
nyolítottak le.

Ezek között volt a női egyes 
döntő is, melyet

a várakozásnak megfelelően
K. Mednyánszky Mária nyert 

meg.
Ami a meglepetés volt ebben a 
számban: Sípos Annust szinte le
hengerelte Klucsikné. Teljesen 
megérdemelten győzött, a legjobb 
volt a mezőnyben.

A férfiegyesben
a külföldiek közül csak Ko. 

lamak akadt tegnap dolga,
ezt a prágai fiú sikeresen végezte 
el. Honfitársa, a világbajnokságon 
nagy hírnévre szert tett Lauter- 
baoh csak ma érkezik meg. Izgal
mas csatát vívott éjfél felé Kelen 
és Boros. Csak nagyon nehezen 
kerekedett felül Kelen.

Részletek:
Női egyes bajnok: K. Med

nyánszky Mária MTK, 2. Sípos 
Annus BSE, 3. dr. Garáné BSE 
és Rácné MTK.

(Döntő: Mednyánszky— Sípos
21 :H , H , 16. Meglepően könnyen 
győzött K. Mednyánszky Mária. 
Sípos Annus bátortalanul ját

szott.) K. Mednyánszky Mária ez
zel negyedik egyéni bajnokságát 
nyerte meg. ötvenhatszoros baj
nok!

Férfiegyes: Kelen BSE— Ver
mes DSC 21:12, 12, 16. Kolar 
( Csehszlovákia)— Kovács BSE
21:17, 17:21, 21:19, 15. Szabados 
MTK— Házi BSE 21:10, 14, 19. 
Kelen BSE— Boros MTK 17:21,
21:9, 16, 19:21, 21:13. -a  A leg
jobb nyolc közé már bekerült: 
Barna MTK, Dávid BSE és Kolar 
(Csehszlovákia). Szabados MTK 
már. a legjobb négy között van.

A mai műsorom
érdekesnek ígérkező mérkőzéseket 
találunk: Flussmann— Földi II.
( A ) ; Liebster— Mechlovits; Kóhn 
(Becs)— Weiiss NSC, Lauterbach-— 
Lovászy ( B ) ; Barna— Kelen; 
A ) győztes— B) győztes ( C) ;  
Flussmann, Liebster— Kapcsos,
Kovács; Kelen, Kolar— Boros, Lo
vászy és C) győztes— Dávid az első 
mérkőzések a magyar— osztrák be
fejezésén kívül. A  versenyt ponto
san fél 8 órakor kezdik a IV, Mária 
Valéria-utca 12 alatt levő dísz
teremben.

Lauterbach jön!! Lauterbach, a 
magyarokat verő csehszlovák játékos 
Kolarral együtt biztos résztvevője a 
magyar bajnoki versenynek. Lauter
bach vasárnap érkezik Budapestre.

Ki lesz
a csapatbajnok??

A dí j :  értékes telek
Mai számunkban ismét megtalálhatja az olvasó a rejtvény- 

szelvényt. Ezzel kapcsolatban megismételjük a csapatbajnokság 
feltételeit:

1. A csapatbajnokság díja:
Kétszáznégyszögöles pompás telek Érd legszebb helyén.
(A  telket a Budapesti Ingatlan Bank Rt. bocsájtja a győztes 

csapat rendelkezésére.)
2. Hogy nyerhető el:

A telket az a csapat nyeri meg, mely a rejtvénytriatlon folyamán 
a legtöbb pontot szerzi. Ez a triatlon az év végig tart.

A  csapatbajnokság indulói közé még be lehet nevezni, mert az 
eddig lepergett három fordulót be lehet hozni megfelelő számú szel
vény összegyűjtésével.

Egy rejtvény megfejtéséért járó pontszámot annyival szorozzuk 
meg,.ahány szelvény van a pályázathoz mellékelve.

(A  csapatbajnokság résztvevői a kétheti díjakban is részesed
hetnek.).

t o r n a
Ma d é le !!  rendezi 
a BTC dísztornáját

Pelle István világbajnok és 
kiváló tornásztársai nyúj
tón és gyűrűhintán aka
démia tornát mutatnak be

—  Saját tudósítónktól —

A  magyar tomasport egyik leg
nevesebb zászlóvivője a BTC, ma 
délelőtt fél 11 órakor rendezi 
meg idei dísztornaünnepélyét a 
nagymezőutcai Radiua filmszín
házban.

Az az egyesület, amely évtize
dek óta neveli a legkiválóbb ma
gyar tornászokat és amelynek 
tagjai közül a világbajnok Pelle 
István, a világbajnokságban he
lyezett Péter Miklós és a magyar 
válogatott Lenz Rezső és Antal 
Nándor az utóbbi években a kül
földön is annyi dicsőséget szer
zett a magyar névnek, —  erre az

ünepségre is úgy felkészült, hogy 
a tornasport hívei bizonyára 
megelégedéssel látják majd pom
pás munkájukat.

A  Nápoly, Trieszt, Velence, 
Génua, Kolozsvár és Nagyvárad 
városában mutatott sikeres sze
replés után Pelle és Péter a 
többi kiváló tornásszal egyetem
ben, ezen a mai dísztornán mu
tatkozik be utoljára —  az olim
piai próbaverseny előtt —  a ma
gyar közönségnek.

Nagy meglepetésnek ígérkezik 
a BTC hölgycsapatának szereplése 
is. A  hölgyek mozgásos, világító
buzogány és ritmikus gyakorlato
kat fognak bemutatni.

A nyújtó és gyűrűhinta akadé
miatornán kívül nagy sikerre szá
míthat még a három korláton és 
három lovon bemutatásra kerülő 
együttes tornázás.

Az ünnepség fél 11 órakor pon
tosan megkezdődik.

A temesvári Kadima nagy 
bású tomaversenyt rendez í 
lis 10-én.
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Az olaszok hajlandók megrendezni 
az elsi atlétikai

Európa-bajnokságokat
A Júliust! los angelesi kongresszus döntő 
lépést tehet az Európa-bajnokságok ügyé
ben —  A vezető atlétikai nemzetek vezérei 
csak könnyen megcáfolható anyagi kifo
gásokat hoznak fel az Európa-bajnokságok 
terve elien —  Dr. Kari von Halt, Bo Ekelund 
és D .  C l).  A. Lowe nyilatkozata

A Nemzeti Sportnak az atlétikai 
Európa-bajnokságok rendszeresíté
sére megindított akciója és az a 
megoldási terv, amelyet felvetet
tünk, széles visszhangot vert szerte 
Európában. Örömmel állapítjuk 
meg, hogy ha voltak is hangok az 
egyes államok sajtójában, amelyek 
a terv technikai keresztülvihetősé- 
gét kritizálták, abban csaknem 
mindnyájan megegyeztek, hogy az 
Európa- bajnokságok rendszeresítése 
az atlétikában in mindenképpen kí
vánatos és soká már el nem odáz
ható. Különösen az olimpiai játé
kok nagy távolsága és az ezzel kap
csolatos óriási költségek teszik le
hetetlenné, hogy az egyes országok 
az ólimipián mindenkit elindítsa
nak, akinek egy ilyen nagy világ- 
versenyen -helye lenne és akit egy 
európai olimpiám biztosan rajthoz 
is állítanának. A négyévenkénti 
összecsapás is túlságosan sok időt 
hagy az egyes versenyek között és 
bizony gyakran megtörténik, hogy 
egyes kiváló atléták igazi virág
zást kora éppen ennek a négyéves 
szünetnek közepére esik. De meg a 
világrészek egyre jobban kiélésedé 
versengése is megköveteli, hogy 
Európa atlétáinak is része legyen 
abban a nagy segítségben, amelyet 
minden kontinens megteremtett 
már magának az egyes világrészek 
mind gyakrabban megrendezett 
bajnokságaival.

Ezeknek a fejtegetéseknek vissz
hangját olvashattuk az elmúlt he
tek alatt a svéd, finn, német, oszt
rák, csehszlovák, olasz, francija, an
gol stb. újságokban és az egyik 
helyen több kifogással, a másikon 
több lelkesedéssel, de mindenütt 
helyeselték atz Európa-bajnokságok 
eszméjét.

Mi már’ múltkori bevezetőnkben 
is hangsúlyoztuk, hogy az Európa- 
bajnokságokat nem az élő sport, 
hanem a szövetségi vezérek akadá
lyozzák meg, illetőleg ők nem en
gedik iaz eszmét kifejlődni. Erre 
mutat az a körülmény is, hagy az 
Európa-bajnokságok már felvető
dött ötletét le kellett venni az 
amsterdami kongresszus napirend
jéről. Mi azonban ismerni akartuk 
közvetlenül is azokat az ellenérve
ket, amelyeket az egyes szövetségi 
vezérek az Európa-bajnokságok el
len felhoznak és ezért egyenesen 
hozzájuk fordultunk. Felhoztuk 
azokat az indokokat, amelyek az 
Európa-bajonfeságok megrendezése 
mellett szóinak és ismertettük azt 
a pénzügyi megoldási tervet, amely- 
lyel a résztvevők számával és 
klasszisával arányosan a költsége
ket lényegesen csökkenteni lehetne.

Erre a levelünkre Bo Ekelund, a 
svéd szövetség elnöke, D. G. A. 
Lowe, a kétszeres világbajnok, az 
sngol szövetség főtitkára és Dr. 
Kari von Halt, a német atlétikai 
szövetség új elnöke válaszolt. 
Ezeket a válaszokat az alábbiakban 
közöljük:

Ekelund szerint 
óz atléták túlságosan 
igénybe vannak véve
„Köszönettel vettem szívélyes le

velüket. Sajnos, azonban én az 
önök tervezetét az atlétikai Európa-

— Saját tudósítónktól —

bajnokságokra vonatkozóan nem 
helyeselhetem. Az én egyéni véle
ményem szerint a legjobb atléták 
máris igen sok versenyen vesznek 
részt és az Európa-bajnokságok be
vezetése a műsort még jobban meg
terhelné.

Kitűnő tisztelettel
Bo Ekelund,

a svéd atlétikai szövetség elnöke.”

Lowe az lAAF-tól vár 
döntést

„Tisztelt Uram, köszönettel vet
tem az ön levelét és előterjesztését. 
Sajnálatomra nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy véleményt mond- 
hasak arról a kérdésről, amelyet 
ön az európai atlétikai bajnoksá
gok ügyében nekem feltett. Ez 
olyan kérdés, amit csak a nemzet
közi atlétikai szövetségen keresztül 
lehet megtárgyalni.

Tisztelettel
D. G. A. Lowe 

főtitkár.”

Kari von Halt a költ
ségek miatt aggódik
„Indítványukkal, melyet január 

14-iki b. levelükben ismertettek, 
az IAAF-kongresszus legutóbb 
1928-ban, Amsterdamban is fog
lalkozott. Az idea megvalósítása 
ma súlyos gazdasági nehézségekbe 
ütközne. Egy ilyen bajnokság meg
rendezésénél körülbelül 15 európai 
nemzet jöhet számításba. Ameny- 
nyiben csak a szokásos nemzetközi 
programot bonyolítanák le és 
országonként csak egy tarta
lékversenyzőt számítunk, kísé
rőkkel, trénerekkel és massző
rökkel együtt ez 800 személyt je
lent. Ezeknek utazási és tartózko
dási költséget fejenként átlagban 
500 márka, úgyhogy csak erre a 
célra 150.000 márkára lenne szük
sége.

Önök egy 6 napos versenyről be
szélnek, mely 150— 200.000 M. be
vételt eredményezne. Az összeg 
fele, tehát 75— 100.000 M. a részt
vevő országok között, az elért ered
mények alapján lenne elosztva. Az 
egész verseny azonban, mely 15 
számból állana, 2 nap alatt is 
könnyen lebonyolítható. A kalku
lált bevétel elérése lehetetlen. Leg
jobb esetben London, Stockholmi 
Berlin, stb. 60— 80.000 M. bevételt 
produkálna, a résztvevő országok 
tehát kényszerülve lennének a to
vábbi 100.000 Márkát maguk elő
teremteni. Ez tehát az az ütköző
pont, melyen a kérdés megvalósí
tása meghiúsul. Egy Európa-baj- 
nokság keresztülvitele az atlétiká
ban csak , akkor volna lehetséges, 
ha az egyes résztvevő országok 
tényleg számolhatnának azzal, hogy 
költségeik megtérülnek. A  szövetsé
gek ma nem iképesek az olimpia 
mellett még egy Eurőpa-bajnokság 
költségeit,- illetőleg annak egy nagy 
részét is sajátjukból fedezni. 
Ehhez járul még az is, hogy majd
nem minden országnak megvan a 
nyári nemzetközi versenykötelezett
sége s egy Európa-bajnokságon 
való résztvétel még terminus szem
pontjából sem volna lehetséges.

Talán a magyar szövetség lépne 
érintkezésbe az IAAF-el és világos 
indítványok alapján az IAAF euró
pai tagjait így meg tudná nyerni 
egy ilyen tervnek.

Kiváló tisztelettel 
Dr. Kari von Halt 

a német atlétikai szövetség 
elnöke.”

Válaszunk 
az ellenvetésekre

A  három nyilatkozat egyike sem 
foglal kifejezetten állást az 
Európa-bajnokságok megrendezése 
ellen, de mindegyik más és más 
nehézségekre mutat rá.

Mi ezeket mind kiküszöböl
hetőnek tartjuk.

A svéd. szövetség elnökét bizo
nyára meg lehet győzni arról, 
hogy a minden páratlan esztendő
ben egy-egy hetet igénybevevő 
Európa-bajnokságokra a verseny
zők igen is tudnak majd időt sza 
kítani. Lowe ellenvetését az IAAF 
állásfoglalása nyomban megdönt
heti.

Ami pedig a német szövetség 
illusztris elnökének számokkal alá
támasztott kifogásait illeti: lehet, 
hogy az a hevenyészett számítás, 
amit mi a versenyek jövedelemzősé- 
géről s a jövedelem szétosztásáról 
írtunk nem is helytálló, bár erről 
is hajlandók vagyunk vitatkozni, 
Az azonban kétségen felül áll, 
hogy az ő számítása meg pesszi 
misztikus. Mert hol van az a 15 
európai ország, amelyik 20 Európa- 
bajnokságra érdemes versenyzőt 
tud felmutatni? És hol van az 
megírva, hogy mondjuk a len
gyelek közül másnak a költségét 
is viselje a rendezőség, mint Ku- 
socinskiét? Vagy hogy az osztrá
kok közül Rinneren, Wesselyn kí
vül mást is vendégül lásson? És 
elhiszi valaki, hogy akkor a lengye 
lek nem küldik ki Biniakowszkit, 
Trojanowskit, Nowakot, Sikorskit, 
Mikrutot, Koetrzewskit vagy a 
4x100-as stafétájukat, ha azt hi 
szik, hogy az illetők nyerhetnek 
vagy tanulhatnak?

Ez az anyagi hozzájárulás csak 
azért szükséges, hogy az úgy
nevezett ágyúkat meg lehessen 
nyerni. Egy Kusocinski, Nurmi, 
Lehtinen. Beccali szereplésére 
szükség van, ilyen atléta azonban 
nincsen több harminc-negyvennél. 
800-ról szó sincseni

A z olaszok hajlandók 
megrendezni az el$A 
Európa-bajnokságot
A lényeg az Európa-bajnokság 

meggyökeresedésében csak az, 
hogy az első kiírást a nemzetközi 
szövetség (IA A F ) engedélyezze és 
hogy légy eh ország, amely a fen
tebb vázolt kedvezmények nyújtá
sával az első verseny megrendezd 
sére vállalkozik.

És ilyen ország már van is. 
Am ikor a Nemzeti Sport említett 
cikke megjelent, az olasz sajtó 
hosszasan foglalkozott vele és
sz in te  pllenmnndáRt.

hangon jelentette ki, hogy az 
Európa-bajnokságokat meg kell 
rendezni és

az elsőt nem is rendezheti 
más, mint Olaszország.

Az olaszok a cikk szerint még a 
teljes bevételen felül is hajlan
dók anyagi áldozatokat hozni, de 
az első Európa-baj nokságnak 
olasz földön kell lenni!

Dino Nai tervezete
Az olasz szövetség mér hivatalo

san is akcióba lépett és a NASz- 
ban helyet foglaló delegátusa, Dino 
Nai révén konkrét tervezetet ké
szített, amelyet szét is küldött az 
egyes szövetségeknek. Ez nagyjá
ban azokon az elveken épül fel, 
amelyeket mi az egész európabaj- 
noki mozgalmat feltámasztó cik
künkben megpendítettünk. Dino 
Nai javasolja az Európai Atlétikai 
Liga megalakítását, amely a baj
nokságok megrendezésén kívül re
kordokat is nyilvántartana. Csak 
olyan várost bízna meg a rendezés
sel, amely 2500 fontot garantál és 
ebből 100 versenyző költségeit le
hetne fedezni egy minden esztendő
ben az előző évi eredmények alap
ján módosított kulcs szerint. (A  
mostani helyzet szerint Dino Nai
14 német és 14 finn, 10 angol, 8 
svéd, 7 -magyar, 6 francia és olasz, 
4 lengyel és csehszlovák, 3 holland 
és norvég atléta költségeit fedezné, 
valamint 2 versenyzőt minden to
vábbi országból). A versenyt min
den évben július 15 és augusztus
15 közötti időben tartanák (három 
napon keresztül a szokott olimpiai 
számokkal. A pontversenyre külön 
díjat atűznének ki.

A  Nemzetközi Atlétikai Szövet
ség ötös tanácsa mai berlini ülésén 
alkalmasint már foglalkozni fog 
ezzel a tervezettel és általában az 
Európa-bajnokságok eszméjével és 
ha végleges állásfoglalás nem is 
várható, az ügy tisztázását minden
esetre elősegítik.

Kellő előkészítéssel, 
kész tervezettel mehet
nek az Európabajnok- 
ságot propagáló szö
vetségek Los Angelesbe

Igen nagy kár, hogy a Berlinbe 
április 3-ra összehívott kongresz- 
szus elmarad, mert csak az európai 
országok képviselői vettek volna 
részt és így igazán maguk között 
tárgyalhatták volna meg az egye
dül őket érintő Európa-bajnokeág 
ügyét. így  a végleges döntésnek 
Los Angeiesre kell maradnia. Ez 
bizonyos szempontból még jobb 
mert így elegendő idő áll rendelke 
zésre, hogy akár a MASz, akár 
más olyan európai szövetség, amely 
a megrendezés mellett van, meg
győzze a többi szövetséget az 
eszme életrevalóságáról. Ha ide a 
MASz és a tervet fenntartás 
nélkül helyeslő más szövetségek 
(olasz, csehszlovák, osztrák, len
gyel, svájci, bizonyos feltételek
kel az angol, német és francia) 
közös tervvel • mennek, a ’ kon
gresszusnak nem lesz és nem 
lehet ellenvetése az Európa-baj
nokságok kiírása ellen. Legfel 
jebb azt tehetik a nagyon oppo
náló nemzetek, hogy —  nem vesz
nek részt rajta. A zért az mégis 
Eurőpa-bajnokság marad és bi
zonyosra vesszük, hogy már az 
első, de ha nem, akkor a máso 
dik Európa-bajnokságon minden 
számottevő atlétanemzet képvi
selteti magát.

Remek mezőny Indul a vasutas me
zei bajnokságon. A versenyt dél 
előtt fél 11 órai kezdettel rendezi a 
Vaéutas Sportliga a Fér. Vasutas pá
lyája környékén. A szenioroknál 40-en 
indulhatnák. Mi Fodor, Volosinoszky 
(Yoli), Eennann, MÓna, Pulii, Vele- 
kei, Rottek befutót várunk. Csapat
versenyben ádáz küzdelem után Tö 
rekvés, MV8C, DVSC, SzMÁV, DM 
sorrend valószínű. Az ifjúságiaknál a 
múlt vasárnap Debrecenben Aradyt 
verő nyíregyházai Bartha minden 
valószínűség szerint győzni fog, — 
Csapatban a Törekvés és az NyVSC 
lesz elől. A leventék között Volosi- 
noszky a legjobb, de Ő előreláthatólag 
a nagyoknál indul. Az Északi főmű 
hely csapata fog győzni. A  verseny 
színhelye a 90-as villamossal közelít
hető meg. Az FTC-pálya utáni meg
állónál kell leszállnl ég a gyáliútl so 
roinpón át lehet a pályához jutni.

A boxoló, aki milliomos 
lett

A história még a régi világból 
való. Jack Munroe bányász volt. 
Nagy becsvágy hajtotta és elhatá
rozta, hogy -boxoló lesz, így alapít
ja  meg a jövőjét. Szorgalmas mun
kával készítette magát elő a nagy 
feladatokra. Nehézsúlyú volt és 
többek között Iboxolf Sharkey ,(a 
most boxoló Sharkey apja), John
son, Jeffríes ellen, összesen tizen
hét mérkőzést vívott. Az utolsót 
Jeffries ellen. Mikor ezt is elvesz
tette, csalódottan, reményvesztetten 
visszament újra bányásznak. Kana
dai birtokán ekkor aranyat talált és 
hamarosan milliomos le t t . , ,

A  lengyel gorilla
Leó Pinetzki profibírkózó. „The 

polish gorilla” . 192 cm magas. Ha a 
karjait kinyújtja, azok hossza u jj
hegytől ujjhegyig (vagyis a 
,rics” ~e) 2 méter 56 cm! Tehát 

több, mint félméterrel hosszabb a 
ricse, mint a testmagassága. Álta
lában ez a méret körülbelül egy
forma szokott lenni. Pinetzki hatá
rozottan pályát tévesztett. Ha 
boxoló lett volna, karjai óriási 
előnyt biztosítottak volna számára. 
Minden boxolók között eddig Bob 
Fitzsimmons vezetett karhosszúság 
dolgában. Neki 188 cm volt a ricse.
w a w w w w w w w w v w w u

Magyarország főiskolai mezei baj
nokságát rendezi az MFSE ma dél
előtt fél 11 órakor a Vérmezőn. A 
versenyen csak a két rivális, a BEA0 
és a MAFC csapata indul. A BEAC* 
nak van két kiemelkedő embere, a 
MAFC-nak viszont igen jó átlagfu
tói. A csapatgyőzelem így a Műegye
tem felé int, míg az egyéni bajnok
ságot Govftk fogja megnyerni Hon 
váth ellen.

F ig yele m  l
Vízmentes, kétzsebes turista 
hátizsák S pengő
Kapható a gyónónál-.

NEDELKO SÁNDOR Budapaat, Kéroly-
hOrótlS (Város háa-kapuvai szentben)

80:51 arányban nyerte a Los 
Angeles AC azt a klubközi ver
senyt a Stanford egyetem ellen, 
amelyen Eastman 46,4 mp-ea 
negyedmérföldes rekordját fel
állította. Ez az eredmény —  
amely Meredith nevén kívül a 
400 méteres rekorder Spencerét 
is törli a világrekordlistából —  
a legújabb jelentések szerint tel
jesen hiteles körülmények között 
született, ragyogó szélmentes 
időben. Eastman mögött 47.6 mp 
szintén csodálatos idővel Gordon 
LAAC volt második. Egy órával 
az egyéni verseny után stafétá
ban is indult Eastman és ott 
mint utolsó ember ,46.8 mp-re 
futotta a negyedmérföleiét!

10.000 méteres pályaversenyt 
rendez a MAC hétfőn délután 4 
órakor a Margitszigeten. A  tit
kos időelőnyversenyen a MAC 
és az ESC indít nagyobb számú 
futót. Túljő időre nincs remény, 
mert a MAC-pálya még meglehe
tős puha, de Cser, Varjas, Ga
lambos, Osuszth, Adámy (és ha 
indul Szerb dr.) 34 percen belül 
is futhat.

Megkezdődött a Makkabiah, a
Palesztinái zsidó olimpia. Te! 
Avivban 25.000 néző előtt 30 
országból 3500 versenyző vonult 
fel. Az új stadion futópályája 
még nem jó  és meleg szélvihar 
is zavarta a versenyt, Az első 
nap atlétikai versenyei közül 
4x100 méteren Németország győ
zött 47.8, 3x1000 méteren Cseh
szlovákia 8:52.4 mp-el.

Spitz megint két méteren felül 
ugrott. Kanada nemzetközi fe 
dettpálya bajnokságait március 
16-án rendezték Hamiltonban. A' 
verseny kimagasló eredménye 
Spitz 201.1 cm-es (6 láb 7%  hü
velykes)1 magasugrása, ami ter
mészetesen kanadai rekord. A  
volt világrekordér Osborn a to
rontói Silber mögött harmadik 
lett. Egy mérföldön Lem ond  
győzött 4:24 mp-el, 4x880 yar- 
dos stafétában pedig a New-York 
egyetem csapata 7:59 mp kana
dai rekorddal.



3 S S S t f

VÍVÁS I
Hétfő nagy napja 
a fővárosi és vidéki 
vívósportnak

Itt az olimpiai próba
verseny, Szegeden a 
Hősök Emlékversenye

—  Saját tudósítónktól —

Lenkey Magda  ̂
magyar és európai 
rekordon belül úszott 
2 0 0  métert

—  Saját tudósítónktól —-

Vasárnap, 19-32 április 3.

Gyümölcsoltó ünnepére a vidék 
és a főváros nagy vívóesemény
nyel készül. Szegeden a „Leg
jobb vidéki vívó”  címért kiírt 
Hősök emlékversenyére gyűlik 
össze az ország minden részéből 
a vidéki vívás előkelősége. A  ver
seny negyven indulója között 
mindenki ott van, aki tényleg 
számíthat arra, hogy egy eszten
deig a legjobb vidéki vívó büszke 
címet viselje. Üt

Budapesten a szövetség olim
piai válogatóversenye folyik a 

Műegyetemen.
A versenyre nagyon felkészültek, 
mert az előző versenyen alig tud
ták a közönséget elhelyezni s va
lószínű, hogy ezúttal még többen 
lesznek kíváncsiak a vívók csatá
jára, amely az olimpiára való 
kijutásért folyik.

A Műegyetem aulája olyan, 
mint valami hadszíntér. Embe
rek sürögnek-forognak. Lázasan 
ácsolják össze a tribünöket, a 
hirdető táblát; kötelekkel kerítik 
el az állóhelyeket, szóval a rende
zőség már dolgozik. —  Hétfőn 
•pedig a vívókon a sor.

Ezen a versenyen kevesebben 
indulnak, de ez csak mennyiség
ben jelent csökkenést, minőség
ben semmit. Akinek legalább a 
középdöntőbe való kerülésre van 
reménye, az ott szerepéi a cso
portbeosztáson. Pontosan negy
vennyolc vívó indul s

csak a felmentést kért 
Petschauer nincs a negyven- 

nyolc vívó között
azok közül,„akik eddig az utóbbi 
években sikert értek el a planson. 
Minden egyes csoport beillik va
lamely jobb verseny döntőjének.

A  döntő mezőnye biztosan na
gyon erős lesz s valószínű, hogy 
sokban fog  különbözni az előző 
verseny fináléjától. Bár két hét 
alatt különösebb formaváltozások
ra nem lehet számítani, mégis 
az erők annyira közel esnek egy
máshoz, hogy lehetetlen, hogy az 
előző versenyhez ez hasonló le
gyen. A  győztest előrelátni pedig 
lehetetlenség. A  múltkori ver
seny győztese, Kabos elől lesz, 
de nem valószínű, hogy nyerjen, 
hiszen alig elképzelhető, hogy 
ilyen, néha egy-egy tuson meg
forduló versenyben kétszer sike
rüljön ugyanegy vívónak győznie.

A múltkori verseny óta Ge- 
revich nagyot javult s ha az 
előmérkőzésen nem lesz baj: 

könnyen győzhet ő  is.
Pompás keze, lába, villámszerű 
gyorsasága hatalmas teljesítmény
re teszi képessé.

Pillérnek is győzelmi esélyt 
kell adnunk.

Pillér egyre jobban visszanyeri 
régi formáját e tavalyi tudásával 
győznie kell. Gombos, ha jobb 
napot fog  ki a múltkorinál: elől 
lesz nagyon. Nagy Ernő is csinál
hat betörést.

Mindenesetre az újak közül
döntőbe várjuk Garayt, Ge- 
revichet, Uhlyarikot és Há- 

moryt.
Ezzel aztán nagyon megváltozik 
a verseny képe.

A  verseny egyik érdekessége az 
lesz, hogy a döntőbej utottakat 
aranyéremmel jutalmazza a szö
vetség. Ez pedig nagy dolog, 
mert szövetségi aranyérmet eddig 
csak bajnokok nyertek. Ez a kö
rülmény külön ízt ad az előfuta
mok kemény küzdelmeinek.

A  verseny előmérkőzése hétfőn 
reggel 9 órakor kezdődik. Döntő
jére délután 5 órakor állnak fel a 
vívók.

Erős mezőnyt gyűjt egybe a 
Szombathelyi VC női versenye, 
melynek Bogén Erna a favoritja. 
Komoly csatára néznek ma far
kasszemet Szombathelyen a hölgy
vívók. Az ottani vívóklub orszá
gos nyílt versenyt rendez s a 
versenyre természetesen a leg
jobb női vívók nagyrésze eluta
zik. A  magyar női vívóknak igen 
kevés a versenyzési lehetősége 
az utóbbi esztendőkben, örülnek 
tehát, ha végre komoly küzde
lemben szemtől-szembe állhatnak 
egymással. A  mai szombathelyi 
versenyre is sokan utaznak a fő
városból és a környék városai
ból. Győzelmi esélye termé|zete- 
sen a fővárosiaknak van. JElső- 
sorban Bogén Erna felé fordul a 
figyelem, aki kétségtelenül ki
emelkedőn a legjobb magyar női 
vívó. Technikája a többié felett 
áll, fizikuma is nagyon alkalmas 
versenyzésre. Rutinban sincs 
hiánya, semmi ok nincs tehát 
arra, hogy a versenyt meg ne 
nyerje. Elek Margit, Dany Mar
git és Kőibe Rózsi a legerősebb 
három versenyző mellette. Ezek 
hárman körülbelül egyenlő esély- 
lyel veszik fel a versenyt. Dany- 
nak van a legnagyobb rutinja és 
erélyes vívómodora valamivel a 
másik kettő elé helyezi. A  ver
seny döntőjében természetesen a 
vidéki hölgyek is komoly szere
pet fognak játszani. Közülük ta
lán a győri Kégelné a legjobb.

IHOKKII:
A bajnokság megkezdése előtt még 

egy utolsó edzést tartanak gyephokkl 
csapataink. Az MHC-pályán vasár
nap és hétfőn éremmérközések lesz
nek, a legjobbnak a résztvevők (MHC, 
BBTE, AHC és BHC) közül a BBTE 
látszik.

ÚSZÁS
New Havenből jelentik: Az A AU 

(American Athletic Union) úszóbaj- 
noki viadalának pénteki napján is ki
váló eredmények voltak. Leonhardt 
Spence a 220 yardos hátúszást 2:44 
mp-es idővel nyerte és eredményével 
csak 8 tized másodperccel maradt el 
saját 1930 novemberében felállított 
világrekordjától. A 4x100 yardos
gyorsúszóstfétát, melyről hivatalos
világrekordot nem vezetnek, a NAC 
csapata nyerte 3:32.3 mp-es idővel (a 
régi rekord 3:32.4, illetőleg 3:35.4 mp 
volt). Maiola Katiü a 220 yardos 
gyorsúszásban 2:14.8 mp-es kitűnő 
idővel győzött.

Az olim piai edzések zsúfoltsá
gának megszüntetése. A  MUSz 
a válogatott edzések keretlétszá
mát oly széleskörűen állapította 
meg, hogy a heti három edződél
utánon szinte hemzsegtek már 
az úszók és a tulajdonképpen 
vett válogatottak nem juthattak 
zavartalan készülethez. Ezért a 
MUSz m ost elhatározta, hogy a 
heti három edzéshez csak a szü- 
kebb keret tagjait engedi oda, a 
többiek pedig csak hetenkint 
kétszer, tehát yagy kedden és 
szombaton, vagy csütörtökön és 
szombaton vehetnek részt a válo
gatott edzésen. Kedden már köz
ük is az új beosztás résztvevőit.

Surányl, a 113. kér. IVE volt 
ifi vízipóió játékosa —  

nemzeti hős lett Argentínában
—  Saját tudósítónktól —-

Buenos Aires, február 29.
Argentína egyik 

legexkluzívaibb sport
klubja, a Hindu 
Club most ünnepel
te fennállásának 25 
éves évfordulóját. 
Az ez elkallómból 
rendezett sportver
senyek fénypontja 
kétségtelenül a nem

zetközi vízipölótoma volt, melynek 
résztvevői Latin-Aimerika legjobb
jai, a brazilok, uruguayok és argen
tinok voltak.

A. tornát Brazillá válogatott csa
pata nyerte aiz argentinok és uru- 
guayok előtt. Mindezek ellenére a 
meccsek hőse, a magyar Surányi- 
Zuckermandel volt, kiről a sport
lapok, mint az argentin vízipóló- 
sport nagy hőséről, tanítómesteré
ről írnak.

—  Az, hogy a tornán Argentína 
a második helyet foglalta el, kizá
rólag a magyar származású Zucker- 
mandelnak köszönhetjük, ki nem
csak, hogy a dobott 11 gól felét

Tréningen

—  Nézd ezt a passzot! Milyen 
okos volt!

—  Fiam, ennek a halfnak a 
kisujjában több esze van, mint 
a fejében!

magáénak mondhatja, hanem ta
nítómestere, lelke volt csapatunk
nak. Ennek a magyar fiúnak kö
szönhetjük, hogy ez a sport nem
csak hogy tért hódított köreinkben, 
hanem azon a nívón van, mely kö
zel van már a legmagasabbhoz.

—  Minden köszönetünk ezé a 
magyar gyereké, ki új hazájának 
ilyen szolgálatot tett, újból bebizo
nyította a híres magyar lovagias
ságot és sportszeretetet, melyet 
már a pöttömnyi Szélesnél és a 
nem kevésbé híres Ferencvárosnál 
olyannyira megcsodáltunk.

Nem tettem hozzá semmit, csak 
fordításban tójzilöm a nagy argen
tin újságok cikkeinek lényegét. 
Még csak azt jegyzem meg, hogy a 
dicsérő sorok mellé a legnagyobb 
lap címoldalán Burányi negyven
centiméteres ( ! )  egész alakú fén y
képét hozza.

A. T. Schaller.

Komjádi összeállította a való
színű „c s ik ta p a to T
—  Saját tudósítónktól —

A Csikócsapat április 23- és 24-én 
játszik Bécsben — most már bizo
nyosan: Halasy nélkül. Ma este 6 
órakor a fedett uszodában lesz meg 
az az edzőmérkőzés, amely után Kom
jádi véglegesen kijelöli a csapatot. 
Komjádi előtt már nagyjában kiala
kult az összeállítás képe. Elgondolá
sa szerint ez lesz a csapat:

Kusinszky
Hazai, Tolnay (Laki)

BozH, Rajki II.,
Brandy, Kékessy.

Komjádi a csapatról a következőket 
mondotta:

— A kapusok között ma Kusinszky 
a legjobb. Számba jött még Mezey és 
Gyúlay. A hátvédpasztra még kombi
nációba vettem Molnárt is, de 6 az 
utóbbi időben visszaesett. A Diatna- 
fürdö keskenysége miatt két fedezet
tel kell játszani és két csatárral. Ide 
még Dezső és Zólyomi jatt számítás
ba, de az első alig járt edzésre, a 
másik pedig fiatal játékos még, nincs 
megfelelő mérkőzés-jártassága.

Ma már a Császár-uszodában lesz
nek az ifjúsági Válogatott edzések. 
U-kor az úszók és 12-kor a pólózók az 
uszoda,

Róma, március 29.
Lenkey Magda húsvét két ün

nepére bejelentette a 100 és 200 
méteres magyar és európai re
kord megjavítására vonatkozó kí
sérletét. Miután azonban régebbi 
szerződéséből kifolyólag húsvét 
előtt már Genovába kellett utaz
nia, ezek a kísérletek elmaradtak. 
100 méteres rekordkísérlete^ he
lyett szerdán úszott 100 métert, 
amikor igazolta azt, hogy hiányos 
edzése mellett is képes az 1 :10-es 
eredmény állandó elérésére.

200 méteren húsvét hétfőn 
akart úszni. Minthogy már szom
baton este útra kellett kelnie, 
szombaton délelőtt megjelent még 
az uszodában búcsúedzésre és ez 
alkalommal megszokott partnere, 
Riccardi, a római gyorsúszó tár
saságában időre úszott 200 mé
tert.

34.6 másodperces 50 méter után 
1:14.4 volt könnyed százasának 
ideje, majd ugyancsak

egészen könnyedén 2:42
mpercet úszott 200 méterre.

Időmérők: Lanzi 2:42, Szász

2:42, Marchese Dusmet 2:41.6 
mp. (A  magyar rekord erre a, 
távra Lenkey-é: 2 :USA mp, az
Európa-rekordot M. Braun tartja 
2:1,2.8 mperces eredményével. 
Lenkey tehát mind a két teljesít
ménynél jelentősen jobbat úszott.)

Lenkey a kísérletet megelőző 
estén —  nagypéntek volt —  nem 
lépett fel és meglehetősen kipi
hent volt s

ez a körülmény megerősíti 
azt a véleményemet, hogy 
két hónapi színpadi pihenő
vel világbajnoki esélyeket is 

lehetne neki adni.
Genovában, Lenkey jelenlegi 

állomáshelyén nincsen fedett 
uszoda és a tenger vize ebben az 
időpontban még hideg, fürdésre 
nem alkalmas. A  szép eredmények 
után most hosszabb kényszer- 
pihenő következik nála. Két hét 
múlva azonban már valószínűleg 
Bolognában vendégszerepei, majd 
május elején már Nápolyra is 
sör kerül, úgyhogy edzése e meg
szakítás után zavartalanul foly
hat tovább.

Szász Imre.

2 0 : 2
volt a válogatott edzés teg
napi gólaránya, de a MAC 
csapata Ivády dr. és Vértessy 

nélkül játszott
Saját tudósítónktól

A válogatott csapat tegnap a 
MAC ellen játszott három
negyedórás megszakítás nélküli 
edzőmérkőzést.

A MAC csapatából még az 
első részben is hiányzott Ivády 
dr. és Vértessy és az nélkülük 
bizony nagyon gyenge ellenfél 
lett.

Végeredményben 20:2 lett az 
eredmény, miután negyedórás 
játék után 7 :l-re  fordultak.

Az első negyedórában ez volt 
az összeállítás:

Válogatott: Bródy —  Sárkány, 
Homonnai —  Halasy —  Bozsi, 
Németh, Vágó.

MAC: Ludvig —  Csorba, Tol
nay —  Kánásy —  Halász II. 
(Tarics), Keserű II., Kékessy. 
B író: Ivády dr. Németh és Ha
lasy két góljával 4:0-ra vezet a 
válogatott, amikor Bözsit el- 
úszásért kiállítja Ivády. Kékessy 
ekkor szerzi a tiszteletgólt. Bo
zsi és Németh aztán a gólszerző, 
majd Kánásy kiállítása után Né
meth.

A játék második részében 
sok a cserebere.

A válogatottban játékost nem 
cseréltek, de posztot annál in
kább. így jut Homonnai a fede
zet helyén keresztül előre a csa
társorba is, Bródy pedig az 
ellenfél kapujába.

A MAC emberei most: Gyulai 
—  Csorba, Magassy —  Kánásy 
(Halász II.) —  Tarics, Keserű
II. Kékessy (Boér).

A  gólok először igen tetszetős 
kombinációk, pontos összjáték 
után esnek. Németh 8:1, 9:1,
10:1, 11:1, Bozsi 12:1, Németh 
13:1, Homonnai 14:1. Most meg
forgatják a csapatot s gyérebbek 
lesznek a kombinációk. Majdnem 
minden gól egyénieskedésből, 
egy-egy leadásból, nem csatár
játékból esik. Németh 15:1, Bo
zsi 16:1, Homonnai 17:1, Né
meth kiállítása után négyméte
resből Keserű II. 17:2, majd Né
meth még egy és Homonnai két 
góljával befejeződik a három

negyedórás játék, amely még a 
gyenge ellenfél ellen is erősen 
igénybevette a játékosokat.

Az utolsó tíz percben a játék 
egyáltalán nem elégített ki.

€ E 2 D 2 E S &
A székesfővárosi iskolák kézilabda 

bajnokságának tavaazi mérkőzései 
kedden, 5-én délután kezdődnek meg. 
A  legközelebbi sorrend ez: Április
5- én délután, a Marcibányi-téren 3 
órától: III. Kiskorona"utcai polg.-— 
V. Pannonia-u. polg. Bíró: Kozák. 
4 óra: I. FehérsaS-tér—VI. Nagy- 
msező-u. Bíró: Maczek. Simor-u. 3 
óra: VIII. Német-u.—V ili. Práter-u. 
Bíró: Bóka. 4 óra: IX. Knézáts-u.— 
IX. Gyáli-u. Bíró: Weitaz. — Április
6- án Marciban yi-téren fél 4-kor: V.
Honvéd-u.—VI.. Vácí-u. Bíró: Ma
czek. Fél 5-kor: VI. Wesselényi fk.—■ 
VII. Rákóczi fk. Bíró: Lestyán.

A középiskolások víuipólócsapatai 
közül kedden délután 4!—5-ig a II. 
Egyetemi rg.—V. Bolyai r., 5—6-ig 
a IV. Eötvös r.—Df. Fáy rg. kerül 
sorra a bajnokság előtti edzésein. 
Szerdán, 6-án 4— 5-ig a II. Hunfalvy 
fk.—VII. Izraelita rg. 5'—6-ig pedig 
a IV. Kegyesrendi g.—-ÍVI. Wesselé
nyi fk. gyakorolnak.

k e r é k p á r
Kétszer ötödik, egyszer harmadik 

helyen végzett Istenes a kölni 20-f 
25-f-30 km-es bukósisakos tornán. A
riehli pájya megnyitóveusenye, mely 
Dederichset, Damerovot, Khmert, 
Wissbröekort és Istenest szólította 
nyeregbe, a nálunk is járt kitűnő ké
pességű Dederichs győzelmét hozta, 
aki imponáló stílusban kényszeritet- 
te jnegadásra ellenfeleit. Istenes, aki 
még nem érte el tavalyt formáját, 
bizonytalanul küzdött és gyomorfáj- 
dalmakról panaszkodott. Ennek elle
nére egyízben, mégpedig a második 
futamban sikerült a magyar exbaj- 
noknak a harmadik helyeit kivívni, 
míg az első és harmadik faiamban az 
ötödik helyen kötött ki.

A BSzKRT házi kerékpáros görgő
versenyének eredménye: 1. Adamik
5600 m, 2. Mikó II. 5500 m, 3. Farkas 
5400 m, 4. Simon 5300 m, 5. Mikó I. — 
A verseny tartama négy pere volt.
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A  v id é k  kerékpáros repülőbajaoka CSellSzlOVá k  v á lo g a to tt

ökölvívók még eddig egyszer 
sem tudtak győzni Budapesten

Magyarország legjobb vidéki csapata
cím éért
júniusban az alföldi, júliusban a 
nyugati és augusztusban a déli 
kerület valamelyik pályáján 

c 1 m érik össze erejüket a vidék 
legjobbjai

—  Saját tudósítónktól —•

—  Saját tudósítónktól -
Két ország sportjának nívóját | nakon vesz magának elégtételt.

V 'A  Nemzeti Sport hét év óta 
hasztalanul sürgetétt javaslata, 
mély a vidéki kerületi bajnokságok 
kiírását és rendszeresítését tűzte 
ki- céljául, most végre mégis 
tettbevalósult.

Az MKSz a vidék kerékpár- 
sportja fejlődésének „intézményes 
biztosítása”  céljából a kerületi al- 
szövétségek válogatottjaival kör
mérkőzésekét rendszeresít, melyek 
minden évadban annyiszor kerül
nek eldöntésre, ahány a működő 
kerületek száma. E körmérkőzések 
eredményei esetről esetre ponto
zással nyernek értékelést. A  leg
több pontot nyert versenyző vagy 
legénység a bajnoki címet kapja,

E vidéki bajnokságok elvben
mind a pályán, mind az 

’ országúton esztendőről-esz- 
tendőre kiírásra kerülnek.

Tekintettel azonban a súlyos gaz
dasági helyzetre,

idén csak a vidéki pályabaj
nokságok jutnak dűlőre.

A  vidéki pályabajnokság idén

három verseny eredménye alapján 
adódik. Az első vidéki válogatott 
mérkőzés júniusban, az alföldi 
kerület sorshúzás útján kijelölt 
valamelyik pályáján, a második 
júliusban, a nyugati kerületben és 
végül a harmadik a déli kerület
ben jut dűlőre. E bajnoki torna
sorozat két számot tartalmaz: az 
egyéni repülőbajnokságot, mely a 
világbajnoksági kiírási 
alapján nyer lebonyolítást és ke
rületenként 2— 2 válogatottat lát 
rajtnál és a hármas üldöző csapat- 
bajnokságot, mely kerületenként 
egy-egy négy főből álló együttest 
enged starthoz. E négyes csapat
nak csak a három legjobb ered
ményt teljesítő versenyzője nyer 
értékelést, úgyhogy bármelyik ke
rületnek módjában áll nem négyes, 
hanem csak három főt számláló 
legénységgel rajthoz állni.

A  szövetség úgy tervezi, hogy 
e vidéki bajnoki körmérkőzéseket 
propagandacélokra is felhasználja. 
Vándorgyűléseket tart a verse
nyek napján és kerékpáros fel
vonulásokat javasol.

egymáshoz viszonyítani rendszerint 
a válogatott mérkőzéseken át szok
ták. Különösen ott honosodott meg 
ez a szokás, ahol az egyesületi csa
patok bármilyen oknál fogva egy* 
mással egyáltalán nem érintkez
nek, vagyis csak nagyon  ̂ritkán 
tehetik azt meg. Áll ez elsősorban 
az ökölvívásra, ahol a válogatott 
mérkőzéseken kívül a legnagyobb

A mérkőzés végeredményében 
tehát fölényes magyar győzelmet 
enged sejteni. A  szövetség a ven
dég szövetség részére bölénybikát 
ábrázoló bronz szobrot nyújt át 
megemlékezésül.

A  versenyzőket, mind a cseh 
szlovákokat, mind a magyarokat 
ma délben 12 órakor mérlegelik 
versenyt este 7 órakor rendezik

ritkaság, hogy egyesületek teljes meg a városligeti Beketow-cirkusz 
csapatai egymással mérkőzzenek, | bán lényegesen leszállított helyárak

mA U TÓ I

Berlin és München
nagyon összekapott a birodalmi 
bajnokságok során

Saját tudósítónktól —

München, március 29.
A barátság köteléke a müncheni 

és berlini ökölvívók között azelőtt 
sem volt túlságosan szilárd, de a 
most lezajlott birodalmi bajnokság 
után azt hiszem véglegesen meg
szakad. Berlin ökölvivői sokkal 
jobbam szerepeltek, mint sem vár
ták volna, ez a tény játszotta ebben 
a veszekedésben a főszerepet. Ezek 
á nem várt győzelmek voltak az 
okozói oly jeleneteknek, amilyene
két Németorságban, a rend hazá
jában, még nem értek meg haja
sán, de kopaszon is bajosan.

Szombaton háromszor szakí
tották meg a mérkőzést fél- 

„ órára, mert a nézők nem elé
gedtek meg az egyszerű láb- 
dobogással; ordítozással és 
fütyüléssel, hanem minden 
kezük ügyébe kerülő dologgal 
valósággal bombázták a szo- 
rjtpt, Funkcionáriusokat és 
versenyzőket terrorizáltak, 
úgy, hogy nem akadt hosszú 
időn át ember, aki le  mert 
volna ülni a pontozó bírói 

székbe.
A 2000 néző valóságos boszor
kánykonyhává változtatta át a 
helyiséget.

Nem javult a helyzet vasárnap 
s$xn.: A résztvevőknek hihetetlen 
idegpróbája volt ez a nap. Berlint 
meg kell verni, ez volt a jelszó. 
Akadtak természetesen olyanok, 
á-kik ezt szó szerint akarták értel
mezni. így nem csoda, ha

a berliniek addig nem száll- 
í» tak a ringbe, amíg három

szoros rendőri erősítés nem 
érkezett meg a mérkőzés 

színhelyére.
Igazán kár, hogy nem váltották 
válóra szombati tervükét. Az izzó 
hangulat hatása alatt ugyanis

Ez a szempontot figyelembe 1 mellett, 
véve a csehszlovák—magyar ököl
vívó mérkőzések mérlegének a 
nyelve erősen a mi javunkra billen.
1926 november 20 óta, amikor az 

rendszer { első összecsapás megtörtént, eddig 
tizenkétszer találkozott a két válo
gatott, mégpedig a következő ered
ménnyel :

1926 XIJ20. Budapesten 8:U 
(hatos csapat).

1927 IIÜ23. Prágában 9:3  (ha
tos csapat).

1927 XII117. Budapesten H :2 .
1928 IV 120. Prágában 9:7.
1928 Xl7. Budapesten l i :2 .
1929 V/15. Brünnben 10:6.
1929 IXI21. Budapesten U :2 .
1929 X II126. Prágában 8:8.
1930 1VI26. Budapesten 15:1.
1930 X IIjM . Prágában 8:8.
1931 IV/25. Budapesten 1S:S.
1931 XI/3. Prágában 10:6.
Mint a tabella ie mutatja, a 

csehszlovákok eddig egyszer sem 
tudtak ellenünk győzni.

A  mai, tizenharmadik mérkőzés 
elé a csehszlovákok a legnagyobb 
reménységgel néznék. A  bajnok
ságon elért eredmények ugyanis 
azt mutatják, hogy soha ilyen erős 
csapatot nem tudtak szomszédaink 
kiállítani, mint ma. Hiszen három 
olimpiai jelölt. Jelinek, Dvorsak 
és Jaks vérzett el a bajnoki csatáin 
és esett így ki a válogatott csapat
ból is. Reménységeik azonban így 
sem terjednek túl a döntetlenen.

Légsúlyban Kubinyi győzelmét 
Bezdek, bantamsúlyban pedig Lo- 

nokságokért vívott küzdelmeket és I vas győzelmét Prohaska felett 
a még hátralevőket Berlinben még a csehszlovákok sem tartják 
aakrták befejezni. Kár, hogy nem kétesnek. Az Europa-bajnok Smbó- 
tették meg nemben sincsen az egyébként

A legérdekesebb a dologban, könnyűsúlyú, de .most a pehelyben 
hogy alapjában véve nem is volt I ChunaeldTiak esélye. Az

A Berlin— Budapest virasizi 
mérkőzést okláber16-ra tűz

ték ki a népietek
—  Saját tudósítónktól —-

A tavalyi Berlin—Budapest város
közi mérkőzésért a szövetség a bran
denburgi ailszövetségnek revánssal 
tartozik. Az akkor kötött megálla
podás értelmében a MŐSz' tűzhette 
ki a reváns mérkőzés napját. A  ma
gyar szövetség június hó tetszés sze
rinti napját ajánlotta a németeknek.

Érthető meglepetést keltett a szö- 
veségnek a német hivatalos lapból 
vett értesülése, hogy a németek min
den előzetes megkérdezés nélkül _ a 
mérkőzés napjául október 16-át je
lölték ki. Miután a teremviszonyok 
Budapesten olyanok, hogy roagyobb- 
szabású ökölvívó versenyt csak ápri
lisban vagy októberben lehet rendez
ni, a szövetség a németeknek ezt a 
napját, illetve hónapját nem fogad
hatja el, mert ha ebben az időpont
ban külföldön mérkőzne a válogatott 
osapat, ezzel a budapesti közönséget 
károsítaná meg. Ha a brandenburgi 
alszövetség a mérkőzésre nem tud 
más napot kitűzni, akkor a szövet
ség kénytelen lesz ezt az érdekes 
mérkőzést erre az esztendőre lemon
dani. ■■ £:,'■£•£■':"í-'££

Izgalmas és élvezetes 
küzdelmek vannak 
műsoron a KSC mai 

kecskeméti kispálya* 
versenyén 

—  Saját tudósítónktól —
A Kecskeméti Sport Club mo- 

toroiiztálya, mely a múltban vég
zett munka alapján megérdemli 
a legagilisabb vidéki egyesület 
jelzőjét, ma és holnap délután 
rendezi műkért! pályáján évad
nyitó motorkerékpárversenyét. A  
versenynek külön_ jelentőséget 
biztosít a fővárosi elsöklasszis 
indulása, ami egyben azt jelenti, 
hogy izgalmas küzdelmekben nem 
lesz hiány. A  jó  kvalitású kecs
kemétiek és szegediek^ találko
zása egymás között is jó  sportot 
ígérne, amit csak fokoz az, hogy 
olyan fővárosiakkal fognak szem
ben állani, akik kiadós edzéssel 
készültek a versenyre.

Elindult és célba értn , .  m r | • r #

első csoportja

BSE

A gyulát leventék közé Is bevonult 
az ökölvívás. A Gyulai Levente Egye
sület megalakította ökölvívó szakosz
tályát és máris 60 ökölvívó vesz 
részt a rendszeres edzéseken. Az 
egyesület a legközelebbi napokban 
már a nyilvánosság elé lép és pün
kösdkor Gyula város levente bajnok
ságait akarja megrendezni.

20.000

Ma reggel Indul a máso
dik csoport

A BSE által rendezett automo
bil és motorkerékpár túrakirán
dulás résztvevőinek első cso
portja tegnap délután indult út
nak, hogy az előírt átlaggal és 
feltételek mellett abszolválja a 
Budapest— Balatonkenese távot. 
A  kora délutáni órákban a túra- 
kirándülás résztvevői kivonultak 
az óbudai temetőbe, hogy a BSE 
tragikusan elhunyt művezetője. 
Buday Béla emlékének áldozza
nak. Délután 3 és 4 óra között 
volt a start, 5 és 6 óra között 
futott be a mezőny Balatonkene
sére, ahol ünnepélyes fogadta
tásban volt része.

Az emléktúra második cso
portja ma reggel indul útnak a 
Fehérvári-úti régi vámnál 5 és 
7 óra között, 8 és 9 óra között 
lesz a befutó Kenésén.

i hiiiilMiili.il

Zboray -  a római Európa 
Grand Prix-vcrsenyen

ok a botrányokra. A  pontozóbírók 
—  ha a túlfűtött, izzó hangulatot 
is figyelembe vesszük —  kiáltóan 
nagy hibát nem követtek el. Ahol 
a közönség igazságtalanságot vélt 
felfedezni, ott legtöbbször egyen
lő ellenfelek álltak szemben egy
mással.

Talán nem is került volna a 
botrányokra a sor, ha a birodal
mi kapitány, a berlini Mandlar 
a helyzet magaslatára tudott 
volna emelkedni. De Mandlar a 
nehéz percekben, helyesebben 
mondva félórákban, sehol sem 
volt. Egyszerűen eltűnt. Ha pe
dig nagynehezen ráakadtak, ak
kor, mint a strucc, amelyik a ho
mokba dugja a fejét, úgy nem 
halott semmit sem Handlar.

V. Z.

akikor be akarták szüntetni a baj- kiütött.

Dempsey harca a harcias farmerrel
Akronban, Ohio államban, egy box- 
mérkőzésen egy vérmes Ifjú, a 103 
kiló súlyú Haitit Haukinson, aki sa
ját kis farmján gazdálkodik s ke
mény öklétől retteú mindenki: mérkő
zésre szólította Dempseyt. Megígérte, 
hogy ki fogja ütni: Jobbkézzel vagy 
ballal, azt még nem hídja: de kiüti. 
Dempsey kiállt s az első menet végén 
a kőteleken feküdt a harcias Hau- 
liínson, A második menet l:t0 percé
ben kiütötte őt Dempsey. Hogy job
bal-e, vagy ballal, azt nem lehetett 
megállapitani.

Marcel Florescu, aki a multheti ro
mán ökölvívó amatőr bajnokságon a 
nehézsúlyban indult s azt meg Is 
nyerte, rá két nappal már mint pro
fesszionista állt a ringbe. Ellenfele a 
nehézsúlyú román bajnok: Jean Ma- 
rineeou volt, akit az ifjú profi, óriási 
meglepetésre, a második

első csehszlovák győzelmet Klump- 
ler arathatja a könnyűsúlyban, 
h a . . .  kifutja azt a formáját, ami
vel otthon a bajnokságot nyerte, 
ha . . .  hosszú karjait ki tudja hasz
nálni, ha . . .  az első nemzetközi 
mérkőzését vívó Fritsch nem küzd 
majd olyan ésszel, mint tette a vá
logató mérkőzésen. Szóval, ha a sze* 
rencse teljesen a prágai fiú olda
lára áll.

Weltersúlyban Stöckl nagy for
mában van, hiszen a nagyra tar
tott Jaksot legyőzve került a válo
gatottba. Győzelme Kerekes ellen 
nem lesz meglepetés.

Középsúlyban Csiszár és Mittnes 
áll szembe egymással. Millmei 
újoncnak számít és helyét. Skriva 
nek betegsége folytán kapta. A 
magyar győzelem nem vitás.

K éri a  kisnehézsúlyiban Hávelka- 
val mérkőzik. A magyar oldalon 
nagy nemzetközi rutin áll, míg a 
másikon kérdőjel. Kéri győzelme 
valószínű.

Körösi ismét elfoglalta helyét a 
nehézsúlyban. Kár, hogy nem régi 
ellenfelével, Ambrossal, hanem 
Ostruznakkal találkozik itt, így 
kénytelen lesz azzal megelégedni, 
hogy legutolsó vereségéért östruz-

Eredetileg arról volt szó, hogy
___________  Komlóssy Béla képviseli a mH-

nézö volt jelen Csikágóban gyár színeket a klasszikus világ-
versenyen, a Római Nagydíjon. 
Sajnos, Komlóesy kartöréssel la
borál és szó sem lehet arról, 
hogy az április 17-iki versenyen 
indulhasson. Ilyen körülmények 
között megváltoztatták a tervet 
és Komlóssy helyett Zboray megy. 
ki a versenyre, melyen egész 
Európa legjobbjai adnak egy
másnak találkozót.

Esélyekről beszélni a jelen 
pillanatban persze nem lehet, 
Zboray már technikailag is nagy 
hátrányban van, hiszen komp- 

> mimios » » , resszoros, de régi DKW-ja a re- 
menet után I pülőstartos kilométeren ifi éppen

azon az ökölvívómérkőzésein, amelyen 
a válogatott keret tagjait jelölték 
ki. Az amerikai amatőr válogatott 
csapat a mérkőzés után együtt ma
rad egészen a losangelesi olimpiai 
versenyeikig. Ugyanez a csapat áll 
majd ki a német válogatott ellen is 
Csikágóban még az olimpiai verseny 
előtt.

Gelb győzelme Newyorkban. A
MaddSon Square Gardenben tegnap 
jól sikerült nemzetközi hivatásos 
ökölvívómérkőzést bonyolítottak le. 
Az est főszámában Kád Berg és 
Sarnrny Fuller könnyűsúlyú ökőlví- 

döntetlenül vé-vók 10 menet után 
geztek. A  magyar Gelb Miklós az 
amerikai Bulothant 6

Ü ZEN ETEK

EIgggSfc Morzsányinál gg

P. M. Miskolc. 1. A  különböző 
lyázatokra vonatkozó szelv. 
természetesen, egy borítékban 

menetben | lehet küldeni. Csak arra kell
gyázni, hogy a kitűzött beküldési 
határidőt el ne vétse az ember. A 
borítékra pedig rá kell írni, hogy 
mit tartalmaz. 2. Szabónak, a Hun
gária kapusának foglalkozása: ta-
szobráaz.

pontozással legyőzte.
Fraberger és Blahó meneasere teg

nap este szerződést írt; alá a  buda
pesti Schinkas Lászlónak. A  szerző
dés arra kötelezi a versenyzőket, 
hogy április 10-én Budapesten ma
gyar ellenfelekkel megmérkőznék.

Döntetlenül végzett a HAC az 
FTC-vei. A  barátságos meghívásos 
mérkőzés 8:8-as döntetlen eredménye 
a HAC ökölvívódnak nagyszerű fej
lődésének az eredménye, Varga, 
Módla és Nagy ismét nagy léptekkel 
jutott előre. Az FTC-ben Schön és 
a nagy energiával küzdő Beregszászi 
vált tó. A válogatott Szigeti is mér
kőzött. Indulását, hírek szerint, a 
szerdai szakbizottsági ülésen kritika 
tárgyává teszik Részletes eredmé
nyek: Schön FTC győz Juhász HAC 
ellen, Nagy HAC és Papp FTC dön
tetlen, Beregi HAC győz Beregszászi 
FTC ellen, Pesti II. FTC győz tech
nikai k. o. Zavaros HAC ellen. Kés
márki FTC győz k. o. Mojster HAC 
ellen, Bihari HAC győz Kovács FTC 
elírni, Varga HAC győz Fehér FTC 
ellen, Eesegi FTC győz technikai k. 
o, Sándor NSC ellen, Szigeti FTC 
győz Simó NSC ellen, Módla HAC 

is bet győz Keczeli FTC ellen, 
vi-1 FTC győz technikai k.

HAC ellen.
A levente

hogy kifutja azt a sebességet, 
mellyel a kis olasz 175-ös király- 
tengelyes vagy kétütemű gépek 
mint átlagsebességgel nyernek 
versenyt. Ilyen körülmények kö
zött komoly szereplés óriási meg
lepetés volna, ami azonban, is
merve Zboray tudását és eddigi 
eredményeit, ha nem is volna 
éppen csoda, de veszedelmesen a 
csoda határán mozogna. Termé
szetesen más volnft a helyzet, ha 
Zboray a Puch-gyártól volna ké
pes egy kompresszoros 250-eset 
kapni, vagy pedig egy újabb ke
letű és nem elhasznált DKW-t, 
de erre már az idő rövidsége 
miatt is alig lehet remény. Ha 
másra nem, tapasztalatszerzésre 
és tanulásra jó  lesz Zboray ki
rándulása, amit tavalyi teljesít
ménye alapján azonban minden
esetre erősen kiérdemelt.

Megjöttek az új 5W N-tipns jelzésű
____ T_ Pueh négyhengeresek. Az új model-
Rojsdger | leken jelentős újítások lelhetők fe l a 

o. Grünbaum (bevált négyhengeres kétütemű motor 
lényegesen nagyobb lócrőteljeeíímó- 

---------  Ökölvívdbajnokság. döii-lnyfi, átdolgozták a karburátort, erő
tőjét 8 órai kezdettel hétfőn este ajsebb és munkabíróbb villát kapott a* 
Beketow-cirkuszban tartják. A  küz-Júj modell, melyen feltűnik még 
delemben több elismert versenyző is | elsőkerék agyába beépített 
résztvesz.-------------------------------------------mérő meghajtás is.
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külföldi míisorrészek
Hangverseny:

11 ó.: Bécs: Haydn: Nelson mise.
5.45 ó.: Heilsberg: Barokk zene.
7.30 ó.: Bécs: Dalok, áriák, duet

tek.
Dalmű:

1.15 6.: Bécs: Verdi: Rigoletto c. 
dalműve (gr).

8.45 ó.: Mühlacker: Wagner: Iste
nek alkonya c. dalműve.

9 6.: Brüsszel: Puccini: Pillangó- 
kisasszony c. operája.

Könnyű zene, vidámság
6.25 ó.: Frankfurt: Tarka délután.

_ 8 ó.: Lipcse: O. Strauss: operett
készletek.

8 ó.: Hamburg: Bécsi est.
10.30 ó.: Bécs: Filmsztárok a mik- 

irofón előtt.

Mai műsor
Vasárnap, ápr. 3.

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9
Ő-: Hírek, kozmetika. — 10 ó.: Re
formátus istentisztelet a Kálvin-téri 
templomból. Prédikál Ravasz László 
dr. püspök. — 11 ó.: Egyházi zene 
és szentbeszéd a királyi udvari és 
várplébániatempl ómból. Szentbeszé
det mond Kemer István dr. Énekel 
a lisdeuxi Kis Teréz templom ének
kara. Vezényel Paulovics Géza dr. 
Henry Dumont: Messe royale. Of-
fertoirium: Geller: Angelus Dómmá,
— 12.20 ó.: A m. kir. Operaház tag
jaiból alakult zenekar hangversenye, 
Karnagy: Berg Ottó. Közreműködik: 
Orosz Júlia. 1. Wagner: Tannhauser, 
nyitány. 2. a) Beethoven: FideKo, 
Marcellina áriája; b) Mozart: Figaró 
házassága, Oherubin áriája. (Orosz 
Júlia.) 3. Siklós: Tánc-impresszióik 
4. Mozart: Szöktetés a szerályból
Blonde áriája. (Orosz Júlia.) 5 
Franck Caesar: Les Folides, szimfo
nikus költemény. 6. Mendelssohn: 
Scherzo és Nászinduló a „Szentáván- 
éji álam”-ból. — E hangverseny szü
netében : „Rádiókrónika” . Elmondja
Papp Jenő. — 2 ó.: Gramotfónhang
verseny. Verdi-operák fejlődése. 1. 
Nebukodonozor — Va pensero 
sull-ali dorate. (Scala kó
rus.) 2. Lomhardok „Qqual va- 
lutta trascorerre” . (Elisabeth Reth- 
herö, Beniamino Gigli, Ezio Pinza.) 
3. Emani „Oh sommo Carlo” . (Ben- 
venuto Franci, Pálét, Urbine.) 4. 
Attila-részlet. (Elisabeth Rethberg, 
Beniamino Gigli, Ezio Pinza.) 5. 
Maehbeth „Ah! La paterna manó” . 
(Errlco Garasé.) 6. Luisa Miller 
„Quando le sera al placido” . (Aure- 
liano Pertile.) 7. Rigoletto „Povero 
Rigoletto”. (Apollo Granforte, Palai, 
Menni, Ottavi.) 8. Trubadúr „In dei- 
nes Kerkers tíefe Nacht” . (Németül 
Mária.) 9. Traviata „Imponete!” 
(G áli Curci, De Luca.) 10. Simon 
Boccanegra „II lacerato spirito” . 
(Alexander Kipnis.) 11. Álarcosbál 
;)Eri tu che macchiavi quell’anima” . 
(Gdovanni Ingbiller.) 12. A  végzet 
hatalma „Solenne in questora” . 
(Beniamino Gigli, Guiseppe de Lu
ca.) 13. Aida „O teirra addio” . (Per
tile, Giannini, Mengbini Cattaneo.) 
14. Othello, részlet. (Zamelli, Riggio, 
Palai, Masina.) — 3 ő.: Weiser Ist
ván dr.: „Mivel csökkenthetjük _ a
külföldi takarmányok használatát” .
— 3.45 ó.:‘  Rádió Szabad Egyetem.
1. a) Bodon Pál: I. El'kiáltom maga
mat. II. Ángyom asszony kertje; b) 
Kodály Zoltán: Gólya nóta; c) Bár
dos Lajos: Huszár nóta; d) Kodály 
Zoltán: I. V iló; H. Túrót eszik a 
cigány. Énekli a Wesselényi-utcai 
polgári fiúiskola énekkara. Vezényel: 
Babus Endre. 2. Lósy-Schmidt Ede 
dr.: „Baross Gábor”. 3. Matolay 
Géza dr.: „Krónika” . — 5.10 ó.:
Békeffy-est a Zeneművészeti Főisko
la nagyterméből. Közreműködik 
Vaszary Piroska, Makai Margit, Fe
jes Teri, Békeffy László, Gárdonyi 
Lajos, Pártos Gusztáv, Radó Sándor, 
Keleti László. -*• 7 ó.: „Sárga Jankó 
utolsó nótája” . Irta és felolvassa 
Pékár Gyula. — 7.25 ó.: A m. kir. 
Operaiház előadásának ismertetése,
— 7.30 ó.: A  m. kir. Operaház elő
adásának közvetítése. „Cosi fan 
tutte” . (Mind így csinálják.) Víg
opera 2 felvonásban. Szövegét írta 
Lorenzo da Ponté. Zenéjét szerezte 
Mozart. Színpadra alkalmazta Her
máim Levi. Fordította Lányi Viktor. 
Személyek: Fiordiliggi: Szabó Lujza; 
Dorabella: Báthy Anna; Guglielmo: 
Kálmán Oszkár; Femmdo: Rösler
Endre; Don Alfonso, öreg filosofus: 
Szende Ferenc; Rosina, komoma: 
Halász Gitta. Vezényel: Rékai
Nándor. Rendezte: Márkus László.
Az I. felvonás után: Sporfr és Jó
versenyeredmények. Az előadás után: 
Bura Károly és cigányzenekarának 
muzsikája. í

Budapest II. 3 kw, 210 m: 3—
3.45-ig: Gramofonhangverseny. 1.

Sándor—Szenes: Hová viszi az őszi 
szél. (László Imre, Magyari Imre 
cigányzenekara.) 2. Eröss Béla: 
Utánad nem jöhet már senki más. 
(Sebő Miklós.) 3. vitéz Kókay— 
Gödé: Volt egyszer egy szőke asz- 
szony. (László Imre, Magyari Imire 
cigányzenekara.) 4. Davidowsky: 
Bandiira, orosz dalegyveleg (5 Svet- 
lanov.) 5. Két gitár, orosz dal. (Krot- 
koff gitárszóló.) 6. íScotto—Audiff- 
red: Je ne sais pa:s. (Raquel Meller.)
7. Lajtai—Békeffy: A  régi orfeum
ból: Katinka, foxtrott. (Dajos saxo- 
pihonzenekara, refr. Sebő Miklós.)
8. Lajtai—Békeffy: „A régi orfeum 
bél: Jöjjön ki Óbudára, foxtrott, 
(Dajos Béla saxophonzenekara, refr, 
Sebő Miklós.) 9. Benatzky—Gilbert: 
„Fehér ló” c. operettből: „lm Salz- 
kammergut” . 10. Benatzky—Gilbert: 
„Fehér ló” -ból: Indulódal. 11. Si- 
mons—de Lima: La rumba, d’amour. 
(Mistinguett.) 12. Delfino—Rodri- 
guez: Canto por ne Llorar, tangó. 13. 
Terual: Rumba Guajira. 14. Hey- 
mann—Gilbert: Indulódal a „Monté 
Carlo bombázása” c. filmből.

Hétfő, április 4.
Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.30 

ó.: Hírek. —-  10 ó.; Egyházi zene 
és szentbeszéd a belvárosi plébánia- 
templomból. Szentbeszédet mond 
Hudyma Emil. — Utána: Zenekari 
hangverseny. Karnagy: Marthon Gé
za. Közreműködik: Lenhardt Fiona.
1. Louis Ganne: Marche Lorraine. 2. 
Kálmán: Cigányprimás, nyitány (a 
keringőrészt énekli Lenhardt Ilona). 
3. Lehár: Paganini-ker. (Lenhardt
I.) 4. Lehár: Cigányszerelem, egyv. 
5. M'arthon—Kulinyi: „A  naplopó” c. 
operettből: a) Rita belépője; b)
„Rózsám, eszem a zúzádat” . (Len- 
hardt Ilona.) 6. Jacobi: Miami, ke
ringő. 7. Kálmán: Csárdáskirálynő, 
egyveleg (részleteket énekel Len
hardt Ilona). 8. Jacobi: Leányvásár, 
keringő. (Lenhardt Ilona.) 9. Mar
thon Géza: Hódolati induló. — 2 ó.: 
Gramofónbangver,seny. 1. Puccini: 
Turandot, ária. (Lya Tumer.) 2. 
Verdi: Aida, ária. (Francesco Marii.) 
3. Verdi: Othello, Ave Maria. (Maria 
Zamboni.) 4. Verdi: Rigoletto, kvar
tett. (Maria Gentiie, Ebe Stignani, 
Alessandro Granda, Carlo Galeffo.) 
5. Mascagni: Parasztbecsület, Sici- 
liana. (Tomasso Álcáidé.) 6. Gounod: 
Faust, Mefisztó szerenádja. (Alexan
der Kipnis.) 7. Grieg: Peer Gynt, 
Soivejg dala. (Dóra Labette.) 8.
Pucci,ni: Bohémélet, duett. (Dino 
Borgioli, Gino Vanelli.) 9. Rossini: 
A szeviillai borbély, Figaró belépője. 
(Riccardo Stiraociari.) 10. Ponchielli: 
Gdoconda, ária. (Alessandro Gran- 
da.) 11. Puccini: Tosca, ária. (Louis 
Graveure.) 12. Flotow: Márta, ária. 
(Tomasso^Álcáidé.) 13. Puccini: Bo
hémélet, ária. (Rosette Pampanini.) 
14. Rims'ki-Korsakow: Májusi éj.
(M. Rogatschewsky.) 15. Schubert: 
Dér Lindenbaum. (Alexander Kip
nis.) 16. Bizet: Carmen, a IV. felv. 
fináléja. (Maria Capuana, Guiseppe 
Taccani és kórus.) — 3 ó.: „Kalan
dos közgazdasági tervek” . (II. rész.) 
Bari Ágost dr. előadása.) — 3.30 6.: 
Meseóra. 1. A  legjobb étel. Mese. 
Irta és felolvassa Altay Margit. 2. 
Lambországban. Mese. Irta és felol
vassa Altay Margit. 3. Margit néni 
rádióüzenetei. 4. A  nagy titok. Mese. 
Irta és felolvassa Somfay Margit. 
5. Uj rádió rejtvények. — 5 ó.: A
Központi Papnevelő Intézet növendé
kednek hangversenye. A műsor szá
mait ismerteti és vezényel Koudela 
Géza dr. Bevezetőre G. F. da Pales- 
trina: Exsultate Deo (öt szólamra). 
I. rész: Gregorián-kor,ális dallam,ok.
1. Exsuiltet jam angeiica túrba coe- 
lorum (részlet a Praecomium Pascha- 
léből, a húsvéti Allelujával). 2. O 
filii et filiae... (húsvéti himnusz 
Liszt Ferenc feldolgozásában). 8. Vie- 
timae Paschali... (húsvéti sequentia). n. rész : Régi magyar énekek a Har
mat—Sík-féle „Szent vagy Uram” c. 
énektárból. I. Krisztus feltámadott.
2. Szent Magdolna elmene... (Föltá
madt Krisztus e napon). III. rész: 
Többszólamú mesterművek. I. Orlan- 
do Lasso: All el úja! Laus et glória et 
virtus Deo nostro. 2. T. I. Vittoria: 
Recessit Páston noster... 3. Jae. Gal- 
lus: Haec est dies... (myolcszólamiú 
kettős kórus). Befejezőre G. P. da 
Paüestrina: Laudiate Dominum (öt-
szólamra). —  6 ó.: ,A  cári Oroszor
szág útja a pusztulás felé” . Bonkáló 
Sándor előadása. — 6.30 ó.: A m. 
kir. Mária Terézia 1. honvédgyalog- 
ezred zenekarának hangversenye. 
Karnagy: Fricsay Richárd. 1. Dr. 
Sebemmel Emilné: Díszinduló. 2.
Strauss János: Cigánybáró, nyitány.
3. Stefanides Sándor: Az osteriában, 
vidám zened vázlat. 4. Stefanides 
Károly: Hortobágy, magyar jellem
kép. 5. Kazacsay Tibor: Vázlatok egy 
humorista naplójából, szvit: I. Ré
szegen hazafelé; H. A  két jó öneg;
III. Á  kis szeszélyes; IV. Katzen- 
jamrner; 'V. Kávéházi pletyka. A 
zongoraszólamot Kazacsay Tibor ját- 
sza. 6. Sarasate: Gigánydalok (hege
dűszóló, előadja GáU József.) 7. 
Siklós Albert: Rapszódia a Kájoni 
kódex tanaiból, a XVII. századból, 
—■ 7.50 ó.j Sport- és lóversenyered- 
mények. —  8.10 6.: Szímműelőadás 
a Stúdióból. „Kié az asszony”. Szán-

mrnm Vasárnap, 1932 április 3.

mű 3 felvonásban. Irta: Cavalkmd 
József. Rendező: Odry Árpád. —■ 
Személyek: Iglódy Dénes: Somlay
Artúr; Iglódy Bálint: Pethéő Attila; 
Jolán, a felesége: Titkos Róna; Már
ta, Jolán húga: Keresztessy Mária;
Sallay Béla: Odry Árpád; —
Majd: Magyari Imre és cigányzene
karának muzsikája. — 11 ó.: Me
gyeri Gyula tangó- és jazz-zenekará- 
uak háingver&enye Varsányi Rudolf 
énekszámaival. 1. Foxtrott (Dana 
Suesse: Whistling in the dark). 2. 
Radó—Kuthy: Van, akinek fáj,
blues. 3. a) Maüesiner Béla: Nézze, 
most már minegy, keringő; b) Me
gyeri—iSzécsén: Ha nem lennél bol
dog, keringő. (Varsányi Rudolf.) 4. 
Quiek-step (I. Payen—Gampbell: 
Béllé of Barcelona). 5. a) Tangó 
(S. Pinazzi: Adios Piabbto) (hang
szerelte Seprődy János); b) Békeffy 
M.—Erdélyi: Hawai gitáron de szép 
a tangó. (Varsányi Rudolf.) 6. R. 
Wiedoeft: Saxopholia (saxopbonszóló, 
előadja Víg György). 7. Slowfox 
(Pbil Baxter: A faded summer lőve). 
8. Ányos Laci: Sose lettem volna az, 
amivé lettem. (Varsányi Rudolf.)

Budapest II. 3 kw, 210 m: 3.30— 
5 óráig: Gramofonhangverseny. 1.
Mascagni: Parasztbecsület, Ave Ma
ria. (Tito Schipa.) 2. Alabieff: Orosz 
csolgánydal. (Galli-Curci.) 3. Strauss 
Oszkár: Valcerálom. (André Baugé.)
4. Ivanovici: Carmen Sylva, keringő.
5. Bizet: Gyöngyhalászok, ária. (Ro- 
berto D’Alessio.) 6. De Creseenzo: 
Quanno a femmenia vo. (Gigli.) 7. 
Puccini: Bohémélet, Musette áriája. 
(Ritter Oiainpi.) 8. Offenbaoh: Hoff- 
mann meséi, Barcarola. (Ni,non Val
iin és Sibi'H.) 9. Gilbert: Te hozzám 
való vagy, slowfox. (Willy Fritsch 
és Lilian Harvey.) 10. Conelly— 
Grotha: Van valami a szemében. 11. 
Soy Virgencita. (Pilair Arcos.) 12. 
Solman—Brown: Én vad szerelmem, 
keringő. (Jack Hylton és zenekara.)
13. Dufas—Gardoni: El muchacho.
14. W'Mting—Tilzer—Boyce: Hawan-
nai rumba. 15. Kahn—Erdmann— 
Meyers—Schoebel: Senki szerelme.
16. Nichoills—Felder: Miért rajong
Rosemarie a katonaságért. 17. Colla- 
ze—Freudenthal—Intrator: Lola, te
spanyol kislány, tangó. 18. Davis— 
Coots: Oly szép ő. 19. de Sylva— 
Brown—Henderson: Próbálkozz má
sutt. 20. Meisel—Rosem—Lion: Éva, 
tangó. 21. Kahn—Florito: Csak
egy bluesra kérem, foxtrott. 22. 
Romberg: Jöjj vissza szerelem.

* Kit érdekelt azelőtt, hogy milyen 
áram van lakásában ? Világítás 
szempontjából ez most is közömbös, 
mert teljesen mindegy, hogy az izzó
lámpát egyen- vagy váltóáramra 
használjuk. Amíg hálózati rádióké
szülékek forgalomba nem kerültek, 
legfeljeb annyit jegyeztek meg ma
guknak az emberek, hogy egyes 
villanyórák ketyegnek, egyesek pe
dig nem. Ma már mindenkinek tud
nia kell, hogy milyen áramot hasz
nál, mert rádió vásárlásnál a keres
kedő első kérdése az, hogy „egyen- 
vagy váltóáramra?” Ugyanis mind
két fajta áramhoz más a készülék

konstrukciója. Akiknél egyenáram 
van, hosszú időn át nélkülözték azt 
a kényelmet és teljesítményt, amit 
pl. az 5 +  1 lámpás, 7050-es Orion- 
rádió nyújt, mert ilyen készülék 
egyenáramra eddig nem volt. Moist 
azonban ugyanez a típus bármely 
szaküzletben egyenáramra is kap
ható, tehát előnyeit mindenki egy
formán élvezheti. Az egyenáramú 
kivitelben készült 7050-es típusú 
Orion-rádió is dinamikus hangszóró
val van egybeépítve, nem szükséges 
hozzá antenna, sem földvezeték, csu
pán' a hálózati konnektorba kell kap
csolni. Kezelése szintén egytárcsás.

Harsy mozi van a világon
(Érdekes számok)

Az Egyesült Államok kereskedelem
ügyi minisztériuma jelentést adott. — 
A jelentés szerint 1931 december 
31-én az egész világon a mozik szá
ma a következő volt:

Ebből han
gos mozi

Európa
(Orosaorsz. nélkül)

29.193 12.670

USA 20.000 13.500
Latin Amerika 5.436 1.385
Ázsia 4.925 1.571
Kanada 1.100 705
Afrika 708 280
Eurázsia 85 16

Európában a legtöbb mozi Német
országban van: 5.257, a legtöbb han
gos mozi Angliában: 4.100. Magyar- 
ország 505 . mozijával az európai ál
lamok között a 12-ik helyen áll. A 
jelentés szerint egyébként 198 hangos 
mozi van magyar földön.

Sziámbán nincs hangos mozi, Ja
pánban 102 van, Kínában 60, a per
zsák mindösze egy hangos moziban 
élvezhetik a hangos filmet. Paleszti
nában hat is van.

Mozipályázatunk V. sorozatára 
a válaszokat ma estig kell pos
tára adni. Holnap: pályázat a
vidék részére I

Alpár Gitta első filmpremierje áp
rilis 4-én lesz Berlinben, ahol nagy 
érdeklődéssel várják a magyar éne
kesnő hangosfilmjét.
__Elga Brink és Werner Fuetterer a 

főszereplői az Emelfca új filmjének, 
melynek címe: Az idegenlégió ka-

Az első japán beszélőfilm címe:
Nippon. Még ebben a hónapban be
mutatják Európában is.

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV.. Irányi-n. íl. T. 83-3

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

BODOGRAF (V ili., József-kBrút 63. T.:
384—76.) Filőadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Csókolj meg, édes" (Rózsahegyi, Sala
mon, Rökk Marika, ?tb.) — Négerek 
és héberek. (Kohn és Kelly.)

BUDAI OPOLLO (II., Széna-tér. T .: 51 
—5—00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Hétfőtől: K. n. k. Feldmar- 
schall. (Roda-Roda.) — Csókolj meg, 
édes. (Rökk Marika: magyar film.)

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34—5—
37.)^Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Téves kap
csolás. (Magda Sohneider, Johannes 
Riemann.) — A  kutyafejű légió. — 
Híradó.

CHICAGO (VII., István-űt 39. T.: 82— 
1—75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Vas.: 
3-tól. Kópenlcki kapitány. (Max Adal
bert.) — Milliók a holdban. (Siegfried 
Arno.)

CORSO (Váci-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. — 
Magda Schneider, Johannes Riemann 
és Trnde Berliner főszereplésével: 
Téves kapcsolás. (Vígjáték.) — A 
kutyafejű légió. (Burleszk.)

DÉCSI (VI., Teréz-kBrút 28. Tel.s 359— 
52, 213—43, 148—05.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Vas., ünnep: 2-kor Is. Eggert
Márta, Félix Bressart, Georg Alexan
der, Verebes Ernő: „Feleségem, a
hadnagy úr!“  (A zenés katonai víg
játékok nagyágyúja.) — Magyar vi- 
laghiradó.

ELIT (V., Llpót-körút 16. Tel.: 161—51.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Csókolj meg, édes! 
(Rózsahegyi, Somogyi Erzsi, Rökk Ma
rika, stb.) — Híradók.

FÉSZEK (VUL, József-kBrút 70. Tel.: 
46—0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
háromn. 10. Vas.: fél 3-tól. Vasárnap 
d. e.: Burleszkmatiné. — Az orvos fe
lesége. (Warner Baxter, Várkonyi Mi
hály.) — A  hollywoodi nász. (Harold 
Murréy.)

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos- 
utca 18. T.: 895-48, 897-07.) Előadás: 
4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ünnep: 2, 4, 
6, 8, 10. (Első féihelyár.) Sanghaj ex- 
Press. (Marlene Dietrich és Anna May 
Wong főszerepben.) — Hangos hír
adók.

IMPEBIAL (VII., Demblnszky-ntoa és 
Aréna-út sarok. T.: 82—8—90.): Előad.: 
4, 7, 10. Vas.: háromn. 2, fél 5, negyed 
8, 10. Csókolj meg, edes! (Rökk M ari
ka, Bádai.) — Az ezred büszkesége. 
(Heinz Rühmann.)

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

KAMARA (VII., Dohány-ntoa 42—44. T.: 
44—0—27.): Előadás: 4,6,8,10. (Minden 
előadás rendes helyárakkal.) önagy- 
saga kimenője. (Wilhelm Thiele ren
dezése, fősz.: Llane Haid, Albert Pre- 
jean.) — Világhíradó.

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

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

OMN1A (VIII., KBlcsey-utca 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 úr!“
(A zenés katonai vígjátékok nagy
ágyúja.) — Magyar világhíradó.

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831—02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szombat, vasárnap: fél 4 órakor is. 
Az ember születése. (A magzat 
fejlődése a gyermek megszü
letéséig.) — Utazás a föld körül 40 
perc alatt,

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet 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, Trade 
Berliner, H A. Scklettow. Prolog: 
Beregi Oszkár.) — Híradó.

PÁTRIA (Népszínház-utca 13. Te!.: 45— 
6—73.); Előad.: fél 5, negyd 8, háromn. 
10. Vas., ünnep: fél 3-tól. Az orvos fe
lesége. (Warner Baxter, Várkonyi Mi
hály.) — A hollywoodi nász. (Harold 
Murrey.)

(Nagymező-n. 22— 
24. T.: 220-98, 29S 
—50): 2—6-ig folyt, 

k M  I M I  I H  azután 6, 8, 10.

10. Vas. d. e. fél 11: Miki és Flippi- 
matiné. — Híradók. — Trükkfilm. — 
Expediciós film. — Szeresd felebarát- 
nődet! (Buster Keaton, Anita Page.)

ROXV (VII., Eákóczi-út 82.. Tel.: 43- 
8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-től. 
Csókolj meg édes! (Rózsahegyi, Sala
mon. Rökk Marika, stb.) — Nekünk be
szélhet Afrika. (Kohn és Kelly.) — 
Hétköznap híradó is.

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

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

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

CORVIN (V ili., József-kőrút és OUŐi-út 
sarok. Tel.: 38-9-88, 89-5-84.): Elő
adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Az üldöző. (Hans Albers, Eg
gert Márta.) — Híradók.

URÁNIA (Rákóezl-út 1. T.: 460-45 és 
460-46.): Előadás: 5, negyed 8. fél 10. 
Szomb . vas.: 4, 6. 8, 10. Vlharző szen- 
vedMy. ^(Emil Jannings, Anna Sten.)

Tiszta humor
Filmpályázatunh V. sorozatában 

többek között a következő kérd,és is 
szerepelt: „Mi volt Charlotte Ander 
keresztneve (nagyon kiabálták) a 
„Miénk az éjszakában?“ — Ügy lát
szik ezt a filmet Nagykanizsán nem 
mutatták be, mert Totola Frigyes 
nagykanizsai olvasónk így vála
szolt:

— Hiába kiabálták, Kanizsáig nem 
hallatszott el . , ,

Ramon Novarro futballozik? A
Metró új Novarro-fihnjéről azt ír
ják, hogy Fusshall-Füm. . Valószínű, 
hogy Ramon Novarro mégsem fut
ballozni fog, hanem rugbyzni. Mert 
Amerikában a „Fusshall“ miég rug- 
byt jelent. Ámbár nincs kizárva, 
hogy ezúttal mégis futball lesz a 
Fussball.

Fritz Rasp ismét egy különleges 
film főszerepét játsza. A film címe: 
Hexer.

Díszes társaság filmezik Luganő- 
ban. A  társasáig tagjai: Magda
Schneider, Jan Kiepura, Fritz Anno, 
Fritz Klotsch és a rendező: Lit- 
wacik. Székely Jánois új filmjének 
•külső felvételeit készítik.

Renata Miiller ismét az Ufánál. 
A  ̂népszerű filmprimadonna május 
1-étől kezdődően visszaszerződött az 
Ufához.

OPERAHÁZ: Cosi fan tutte (fél 8, G 
16).

NEMZETI SZÍNHÁZ: Cyrano de Bcr- 
gcrac (3), Az új rokon (fél 8). 

KAMARASZÍNHÁZ: Poreellán (fél 4), 
Világrekord (háromnegyed 8). 

VÍGSZÍNHÁZ: Gyermekelöadás (fél 4), 
A méltóságos asszony trafikja (8). 

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

MÜVÉSZSZINHÁZ: Tűzmadár (fél 4, 8). 
KIRALYSZINHAZ: Éjféli tangó (3),

Miss Ismeretlen (8).
FŐV. OPERETTSZINHÁZ: Régi orfeum 

(fél 4, 8).
VÁROSI SZÍNHÁZ: Vőlegényem a gaz

ember (3, fél 8).
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: Rózsadomb

(4, 9).
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Salamon

(4, 9).
ROYAL ORFEUM: Tropikus express

(3, 6, 9).
KOMÉDIA ORFEUM: Kalabriász-parti

(fél 5, fél 9)
BETHLENTÉRÍ SZÍNPAD: Hacsek és

Sajó (6, 9).
STEINHARDT SZÍNPAD: Steinhardt

(fél 5, háromnegyed 9),

Fiókadminisztráció Csehszlovákiában: 
L lp a  üjságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó; 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő; 
Hoppé László

Nyomatott a 8tádium Sajtóvállalat Rt. 
körforgógépein. — Felelős üzemvezetői 

Győry Aladár

Válaszbólyeget ne küldjön, 
kérdéseire választ

„Szerkesztői üzenetek”
rovatunkban kap

m


