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Haovváradon játszik vasárnap a Vasas,
mégpedig a Hungária elleni 
szombati mérkőzése után. Úgy 
volt, hogy a NAC-nak és az N. 
Törekvésnek a Ferencváros Vas
utas lesz az ellenfele, de a vas
utasok tegnap lemondták a mér
kőzést. A  nagyváradiak így gyor
san Budapestre telefonáltak, 
hogy a Vasas, Nemzeti és Turul 
közül valamelyiket kérik. A Va
sas lépett először érintkezésbe a 
váradiakkal s így a jeles profi
csapat utazik Váradra.

„Szabályos" 5:1 —
amely azonban nehezen indult, 
hogy utána annafi szebb hag^aban
szülessen meg
Egyelőre hét ponttal 
vezet a Ferencváros

—  Saját tudósítónktól —

A bajnoki mérkőzések hete 
egyelőre csak szerdán hozott 
meglepetést. A Nemzeti elleni 
bajnoki mérkőzésén Újpest szer
dán csak 1 :l-es eredményt ért el 
s tegnap hiába várta, hogy eset
leg a Sabaria is hasonló megle
petésben részesíti a sporttársa- 
dalmat, elsősorban ellenfelét, a 
Ferencvárost. Újpesten a gólzsák 
Avar góljával indult a mérkőzés. 
Az Üllői-útón is ugyanúgy: itt is 
a gólzsák, azaz Takács II. rúgta 
be az első gólt. Amíg azonban 
Újpesten a Nemzeti részéről^ Bi- 
hámy egyenlített és utána Újpest 
nem tudott több gólt rúgni, ad
dig az Üllői-úton Borbély a Sa
baria részéről egyenlített ugyan, 
de a bíró hamar érvénytelenítette 
a gólt s később még Újpesttel el
lentétben a Ferencváros ugyan
csak eredményes tudott lenni. Is
mét megszületett a szabályos 5:1.

Szerdán tehát volt meglepetés,

tegnap pedig nem. A kérdés 
egyelőre most az, hogy mi less 
holnap, a harmadik hétközi mécs
esén, a Hungária— Vasas mérkő
zésen. A vasárnapi nagy derbi 
előtt pedig egyelőre az a helyzet, 
hogy a Ferencváros hét ponttal 
vezet az Újpest előtt. A hét kö
zül azonban csak öt pont 
„tiszta” :

4 3 3 1 3 ®  [ F e r e n c v á r o s

S a b a r i a
Európa-bajnokságot javasol

tunk a nemzetközi atléta
világnak s az ötlet meghall

gatásra talált. Ma már bizottság 
vette kezébe a kérdés tanulmányo
zását s a bizottság elnöke szintén 
magyar. , . , ,

Szeretnénk remeim, hogy a 
MASz illusztris elnöke bízó opti
mizmussal fogja  kézbe ennek a 
gondolatnak életbevalósítását s 
legyőzi azokat az aggályokat, ame-1 
lyeket legyőzni egyet jelentene 
egy újabb magyar sikerrel, ma
gyar eredménnyel.

5:1 (2 :0 )

Az I. liga állása:
1. Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária
4. Bocskai
5. III. kér. FC
6. Budai „11“
7. Attila
8. Nemzeti
9. Kispest

10. Somogy
11. Sabaria
12. Vasas

Í7 17------ 80:14
16 12 3 1 50:18
16 11
15
15
14
15 
15 
15 
15
14
15

3 49:23 
5 30:31
7 26:35
8 24:33
8 16:30
9 21:39 

.  .  8 20:38 
5 — 10 17:34 
3 2 9 16:29 
2 2 11 25:50

34 (-1  
27 (5) 
24 (8) 
17 (13) 
14 (16) 
11 (17) 
11 (19) 10 (20) 
10 (20) 
10 (20) 8 (20) 
6 (24)

M i az oka annak, hogy teg
nap 4000 e m b e r  nézte 
végig —  szürke szerdai] 

délután —  a hétköznapra kénysze
redett profibajnoki futballmecs- 
cset? Divatosak a hétköznapok? 
Vagy azért, mert munkaszünet 
volt talán a gyárakban? Vagy 
hirtelenében megjavult a zsebeket 
kiürítő, nyomorúságos gazdasági 
helyzet? . . .

Dehogy! .
Tud a Fradi. A közönségnek 

pedig szép játék, no meg győze-1 
lem kell.

Az elaft kettő hátralevő ellenfele:
Ferencváros: Újpest, Bocskai, III.

kér., Budai „11“ , Somogy.
Újpest: Ferencváros, Attila, Bocskai,

Sabaria, Kispest, Somogy.

Mégis megváltozik 
az osztrák—magyar 
napja

—  Saját tudósítónktól
Az osztrák— magyar mérkőzés 

körül szinte állandóan tárgyalá
sok folytak eddig. Legutóbb a 
magyar szövetség kérte a mérkő
zés napjának eltolását. Ehhez a 
kéréshez azonban az osztrákok 
nem járultak hozzá.

Tegnap viszont —  kiszivárgott 
hírek szerint —  az osztrákok 
olyan tartalmú levelet küldtek 
az MLSz-nek, amelyben az ápri
lis 24-i napnak megváltoztatását 
kérik. Ezen a napon ugyanis 
Bécsben törvényhatósági válasz

tások lesznek s így nem alkalmas 
arra, hogy a mérkőzést ekkor 
tartsák. A bécsiek szeretnék 
szombaton, 23-án lejátszani a 
mérkőzést. Kenyeres főtitkár be
tegsége miatt az elnökség tegnap 
nem tartott ülést s így nem is 
foglalkozott a kéréssel hivatalo
san. Mindössze annyi történt, 
hogy Nádas Ödön és Kovács Mi 
hály telefonon beszélte meg í 
dolgot s a megbeszélés alapján 
valószínű, hogy az MLSz teljesíti 
az osztrákok kérését.

A KISOK visszavette 
a diákokat az egyesületektől
Ma délelőtt az FTC és a BSE ebben 
az ügyben látogatást tesz a KISOK-nál

—  Saját tudósítónktól —

Szinte meglepetesszeruen terjedt él 
tegnapelőtt az a hír, hogy a k lbU á 
Visszavonta az összes egyesületekhez 
kiadott játékosok igazolását. Indoko
lás első sorban az volt, hogy a játé
kosok nem játszhatnak két nap egy
másután mérkőzést. Vasárnap ugyan
is az egyesületek színeiben játszanak 
a játékosok, míg hétfőn iskolájuk csa
patában. A KISOK-ban ezt a fejlő
dés szempontjából hátrányosnak tart
ják. Éppen ezért az egyes játékosok 
érdekében érkezett kérvényeket a 
KISOK most sorra vissza akarja uta
sítani.

A visszavonás legérzékenyebben az 
FTC-t és a BSE-t érinti. Értesülé
sünk szerint ma délelőtt Tibold és 
Mailinger elnök az FTC részéről, míg 
a BSE-ből Mandik igazgató a KISOK- 
nál ebben az ügyben látogatást tesz. 
Mandik Béla egyébként így. nyilatko

zott:

— Mi egyesületek felajánljuk pá
lyáinkat a KISOK-nak szerdai napok
ra. Tartsák akkor a mérkőzéseiket s 
így nem. kell majd a játékosoknak két 
nap egymásután játszaniok. Két mér
kőzés pedig igazás nem sok egy héten, 
hiszen a régi jó időkben reggeltől es
tig futballoztak a diákok.

Egyébként az FTC első sorban 
Hoffmann és Kemény, míg a BSE 
Béky és Mick engedélye miatt megy a 
KISOK-hoz.

i Kocsis helyén Mándival, egyéb 
ként teljesen a multheti összeál
lításban áll ki szombaton délután 
a Hungária a Vasasok ellen, 
vagyis a következőképpen: Szabó 
__ Nagy, M á n d i—  Rebró, Kal
már, Sebes —  Iglódy, Cseh II., 
Barátky, „ Titkos,. Híres,

A törökök korábbi napokraj 
kérik a Csikók csapatát

—  Saját tudósítónktól —

A török szövetségtől tegnap 
távirat érkezett a szövetséghez, 
amely a tervezett Csikó-túra meg-1 
változtatását kéri.

Az eredeti tervek szerint a 
Csikók 19-én és 22-én játszottak 
volna Konstantinápolyban, hogy 
hazafelé jövet 24-én Szófiában 
álljanak ki a bolgárok ellen: A 
törökök most azt kérik, hogy a 
csapat 17-én játsza az első és 
19-én a második konstantinápolyi 
mérkőzést.

A  PLASz elnöksége foglalko
zott a kéréssel s megállapította, 
hogy a törökök kérése öt nappal 
hosszabbítja meg a kirándulást 
s így tetemesen piegnagyobbítja 
annak költségeit. Éppen ezért a 
szövetség csak úgy hajlandó 
a terminusok megváltoztatásába 
beleegyezni, ha a törökök 22-ére 
is mérkőzést kötnek le a csapat
tal, vagy ha a túra meghosszab
bodásából származó kiadásokat 
fedezik.

Turay nélkül a 
Ferencváros nehe
zen lendült játékba 
s a Sabaria az 5:1 
dacára is a régi 
nehéz ellenfél volt
Góllövő: Takács II., Toldi, Kovács II., Szedlacsik, 
Kohut, Toldi

Pontot" kér a Sabario 
meccs előtt

M ikor lehet hazamenni 
a Fradi meccséről

—  Saját tudósítónktól —

A Ferencváros jelenlegi formájára 
jellemző ez a kis eset.

Amikor a Sabaria berúgta érvé
nyes gólját s 2:1 lett az eredmény, 
úgy tetszett, hogy meleg pillanatok 
következnek.

Még az ezúttal szurkoló Turay is 
megjegyezte:

—  Ki fognak egyenlíteni a szom
bathelyiek, — s piros arccal más
hová ment tovább szurkolni.

Ebben az idege® pillanatban az 
egyik páholyban angyali nyugalom- 
mal jegyezte meg valaki:

—  Most majd mi rúgunk három 
gólt.

Sokan csóválták a fejüket. De 
aztán jött a 3:1, majd a 4 :1 . . .  Nem 
sok idő volt már hátra s a páholy
ban meg is szólalt valaki:

—  Gyerünk, mert nagy lesz a-to
longás a villamosnál.

A  három gólt beharangozó egyén 
azonban nem tágított.

—  Várjuk meg az ötödiket!
S amikor a 38. percben megszüle

tett az Ötödik gól is, megszólalt:
...— No, most már mehetünk-haza

Üllői-út. 3800 néző. B író: Gellert.
Kora délután már sokan állnak 

sorba az FTC-pálya pénztárainál. 
Nem sietnek.

Az előmérkőzést
ugyan már megkezdték, de a ka
pukat még nem nyitották ki. Am i
kor aztán kinyitják, egyszerre 
kezd népesedni a pálya.' Egymás
után kérdik kíváncsian:

_  Ki játszik, ki játszik?
__ A Ferencváros és az FTC

kombinált csapata a BBFC ellen.
—  Mi az, hogy BBFC?
—  Ez a Toldi csapata. Budapest- 

Budai FC. A régi PATO . . .
—  Nézze c s a k .. .  Egész rendes 

csapat a zöld-fehér. Blum a cen- 
terhalf, óbecsei a balfedezet, 
Furmann a center —

—  Már két gólt rúgott —  teszi 
valaki gyorsan hozzá. —  2:0 az 
eredmény.

Négy volt balfedezet egy csa
patban. Hogy hol? Hát nem látja, 
hogy Blum és óbecsei mellett Ber- 
kessy a balösszekötő és Korányi 
az egyik liátvéd.

Éppen Schlosserrel találkozunk.
—  Talán csak nem „tehetségét” 

jött kutatni erre a m eccsre?
__ No, azért az öregek mellett

is lehet találni. Tessék csak azt a 
jobbfedezetet nézni. Az FTC 
Schubertjét. Egészen jól mozog.

A  következő pillanatban már 
Toldival kerülünk szembe.

Ez a csapata? —  kérdjük
tőle.

—  Ez.
És már mondja is az összeállí

tását: Boros —  Hartmann, Krup- 
pauer —  Kondora, H ill, Orbán —  
—  Medgyes, Pintarics, Gráf, Vi
rág II., Bauer.

. Aztán még hozzáteszi, hogy 
utolsóelőtti helyen áll a  csapat, de 
ő még csak egy hónapja foglalko
zik vele. Egészen baráti alapon 
Mindenki barátja a csapatból.

Egyelőre kissé megilletődötten 
játszanak. Berkessy a fejére dik
tálja a labdát s a B B F C  védelme 
engedi, hogy a hálóba is fejelje. 
De aztán válaszként Pihtarics is 
lő egy gólt. Szünet után Berkessy* 
és Furmann góljával már 5 :1  az 

[eredmény s több nem is lesz, mert 
a kis amatőrök közben belelendül
tek. A  közönség még biztatja is 
őket. - -  .-.ái ' a  *

Közben lent a Ferencváros öltöző
ében sokan gyűltek össze. Szécsény 

gróf, a Sabaria elnöke, mosolygós 
arccal így köszönt be: .

— Jöttem egy kis kegyelmet kérni, 
hogy fel ne faljanak bennünket.

Utána Mailinger elnököt üdvözlik 
örömmel, majd Fodor dr. megjelenése 
kelt hangulatot. Az egyik pádon Sa- 
rosi mellett Bokor ül. A régi jó Ha
vas, Sárosi, Bokor amatőr fedezet
sorról merengnek. Közben Szécsény 
gróf Takács I.-el tréfálkozik s Mari
néni szabadkozik:

— Kérem, kérem ez nagyon nehéz 
kérés. Kell az a két pont maguknak

— teszi hozzá nevetve.
Ezalatt a Sabária már készen áll

és várja, hogy kimehessenek. Kovács 
I. az ajtóban beszélget Lelovich-c&al.- 
Papp megy el mellette s Kovács vas- 
megyeiesen üdvözli.

— No megint talákszunk!
— Csak most nincs sár — teszi 

hozzá Papp.
— Miért? — kérdjük tőlük.
— A múltkor — szólt Kovács I.

— bekentem saarral.
A folyosón végig süvít a bírók síp

hangja s a két csapat indul kifelé: 
Ferencváros: Angyal — Takács i., 

Papp — Laky, Sárosi, Lázár — Tán
cos, Takács II., Szedlacsik, Toldi, Ko
hut.

Sabaria: Vermes — Kovács L, 
Janzsó — Sárközi, Vámos, Szaniszló
— Boda, Seper, Kovács II., Borbély, 
Belkó.

Gyors Takács-gól 
(a 30-ik), megadott és 

visszavont Sabaria^ 
egyenlítőgól,majd nyílt 

játék menthetetlen 
Toldi-bombával

A Ferencváros választ —  nappal 
szemben. Szél is van, de’ az kereszt
ben fú j. Hajrá Fradi! —  zúg a 
B-közép, de a csapat nem fogad 
azonnal szót. Egész szépen passzol
nak a szombathelyi kék-sárgák s 
„Mari néni” kap tapsot, mert el
halássza előlük a labdát a 16-osom. 
Fokozatosan élénlkül a lanyhán 
kezdő Ferencváros, de a vezetést 
mégis váratlanul szerzi meg a V á-
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Péntek, 1932 április 8.

mos hendsze miatt ítélt 18 méteres 
szabadrúgásból, az 5. percben:

Takács II. bombája utat ta
lál a sorfalban s a felső ka
pufáról hálóba vágódik 

(1 :0 ).
rA Sabaria nem csügged, támad s a 
8. percben a Sabaria élénksége ré
vén újabb bírói csodabogárhoz ju
tunk: a Sabaria-jobbszárny lesben 
áll, Vámos passza azonban —  balra 
száll Borbélyhoz, aki nincs túl 
Pappon; a bíró engedi is futni a 
csatárt, a védelem már nem ér a 
csatár nyomába s sima gól száll a 
bal alsó sarokba.

A bíró gólt jelez, a középre 
mutat,

de mert közben a Ferencváros 
reklamált, megkérdi a határbírót, 
aki nála sokkal kedvezőtlenebb 
helyzetben volt s akinek jelzését ő 
kézlengetéssel fogadta, jeléül 
annak, hogy nem ért egyet a les
állást illetőleg a határbírói véle
ménnyel.

A taccsbíró kitart a véle. 
ménye mellett, a bíró azon
ban nem: megsemmisíti a

már megadott gólt.
A  bírói következetesség karrikatú- 
rája! A Sabarián most a tiltako
zás sora, de az ő tiltakozásuk már 
hiábavaló. Folyik tovább a játék: 
az iram megérzi az incidens hatá
sát. A 13. perc hoz újra eseményt; 
Kohut jó  beadását merész rávetes
sél szerzi meg Takács II. elől Ver
mes. Táncos beadására öles léptek
kel rohan rá Toldi, de nála sem 
minden fejes gól. Lanyha a játék. 
A  Ferencváros csatársorának 
egyelőre nem megy, viszont a Sa
baria olykor-olykor szóhoz jut. A
20. percben Kovács II. hatalmas 
szabadrúgása ragad Angyal kezé
ben, majd pár perc múlva Boda a 
kapufa közelében veszélyes helyzet
be jut, de

a kiugró Angyalnak vágja a 
labdát!

A  Sabaria formásán, szépen ját
szik a mezőnyben s többet van a 
labda nála, mint a még döcögő fe
rencvárosi gépezetnél. Jól futballo
zok a Sabaria, nem kell ezzel a já
téktudással félteni! A  Ferencváros 
támadásai csak kornert hoznak, 
viszont ennyire a Sabaria erejéből 
is telik: a 31, percben Belkó kor- 
nere kellemetlen pillanatokat okoz.

A  Ferencváros-halfsor kezdi 
előrenyomni a csatársort, de ab
ban Szedlacsik lassan forgó kerék 
s Takács II. is várja, hogy társai 
csináljanak számára valamit, de 
—  nincs itt Turay. Szedlacsik jó 
fejesével Táncos frissen elfut, de 
nagy lövése kapu mellé talál.

A ferencvárosi támadások
ban kevés á tervszerűség.

A Sabaria indőnként szépen tá
mad. A 36. percben Lalty hazaadá
sát Angyal nem tudja vissza
kaparni, viszont Toldi menti Belkó 
kornerét, szépen felhozza a lab
dát, amelyből Kohut nagyot lő, de 
egy kicsivel a sarok mellé. Tán
cos frissen mozog a jobbszélen s 
ő indítja el a legtöbb ferencvárosi 
akciót. A  40. percben Szedlacsik 
nagyszerű Táncos-beadást hibáz s 
Toldi hiába próbál javítani, a vé
delem jókor belép. A 43. percben 
megismétlődik a dolog —  javított 
kiadásban. Most —  ez is szenzá
ció! —  Takács II. verekszi ki a 
labdát és ő adja be, Szedlacsik 
most jól lő, de pont Vermesnek s 
a kapus markából kipattan a 
gyors lövés;

Toldi megint jó  helyen áll s
most Vermes hiába fut már
a csatár elé, Toldi közeiről
úgy bevágja, hogy csak úgy 

ropog (2 :0 ).
A Sabaria most is nekilendül a 

gól után: Seper pompás szökteté- 
sével Kovács II. kiugrik a hát
védek közt és —  úgy látszik elér
hetetlenül tör a kapura, de Papp
— nem éppen sportszerű módon
— kézzel elkapja derekát, még a 
16-os előtt. Papp jó  üzletet csi
nált, mert a szabadrúgás elakad 
a sorfalban s vége a félidőnek.

Szünet
Kissé lehangoltan ülnek a Fe

rencváros játékosai szünet alatt az 
öltözőben. De egyszer csak feltűnik 
Mailinger elnök s amint megszólal, 
nevetősre változnak az arcok:

—  Hát fiúk  —  szól Mailinger — , 
én nősültem meg, nem t i . . .  — 
aztán hozzáteszi —  ne ti veszítsé
tek el a fe je tek e t . . .

Általában panaszkodnak, hogy 
rossz pálya.

—  Göc8örtös, ahogy Kovács II. 
szokta mondani.

—  Nem, baj —  szól Kovács Fuxi 
— , most majd szél ellen lehet a föl
dön játszani.

Közben a Sabaria öltözője be 
van zárva. De az ajtón ki lehet 
hallani, hogy általánosan panasz
kodnak a visszavont gól miatt.

A Sabaria javít, majd
nem kiegyenlít, de a 

végén megy a 
„gépezet" -

Heves iramban indul a II. fél
idő. Angyal kap először labdát, de 
az övé könnyű. Sokkal több és ne
hezebb munka következik azonban 
szombathelyi kartársára. Szedla
csik lábáról szedi le a labdát, majd 
öt percig egykapura játszik a Fe
rencváros, de Vermessel az élén 
szívósan küzd Szombathely vé
delme. Most a meglepő fordulat a

szombathelyi nézőknek szerez örö
met: a 6. percben taccsdobás után 
balról a 16-osra száll a labda,

Kovács II. átveszi s hamisan 
pergő lövése meglepi An
gyalt, mozdulatlan nézi, 
ahogy a labda hálójába akad 

a balkapufa mellett (2 :1 ).
Toldi majdnem góllal válaszol: Ver
mesről lövése az üres kapura per
dül, de a kapus még a vonal előtt 
utoléri. Hiába reklamálja a gólt a 
B-közép! Most a Sabaria percei 
vannak soron. A Ferencváros öt 
percen át szabályszerűen beszorul 
s Lázár néhány meleg helyzet tisz
tázásával tűnik ki. Boda beadása 
egyenlítést ígér, hiszen

Kovács II. teljesen tisztán 
fut rá a kapu elé szálló lab

dára, de —  botlik
s kapu mellé rúgja a bőrt. A  14. 
percben Táncos hozza előre a Fe
rencvárost, de ez a támadás csat
tan is:

Táncos beadása Toldi fejéről 
Szedlacsik elé esik és ő ka
pásból a sarokba helyez 

(3 :1 ).
Most fokozódik az iram. Toldi bő- 
düietes lövését Vermes bravúrosan 
tolja kornerre, a kornert is ő tisz
tázza szépen. Az iram nagyon jó 
most. Mind a két csapat kiveszi 
részét a játékból. A  Ferencváros 
fölényét pompás szombathelyi kom
binációk szakítják meg. Kovács II 
remek kiadásával Boda elfut, a be
adása kivételesen jól száll, de An
gyal résen áll s elcsípi a labdát a 
fejelni készülő Belíkó elől. Az iram 
egyre fokozódik: Toldi —- mindig 
Toldi 1 —  kitör. Vermes jól fogja  a 
lövést,

A  Ferencvárosi csatársornak 
kezd menni a játék. Táncos remei
kül húzza vissza a kapu mögé tartó 
labdát, de Takács II-nek elég a 30 
gól is. A Sabaria most is nagyon 
szépen játszik a mezőnyben, ő  is 
támad s Angyalnak lábbal kell men
tenie a rohamozó Kovács II. elől 
Kohut is kezd játékba jönni. A  35. 
percben jó labdát kap, a szombat- 
helyi védelem későn akarja of- 
szájdra tenni,

Kohut szabályosan indul, 
akadálytalanul sétálhat a 
kapura s lövése pontosan 
száll a túlsó sarokba (4 :1 ).

Most megismétlődik a megsemmi
sített Sabaria-gólt követő „c ir
kusz” , de most fordított ■ szereplők
kel : most a Sabaria tiltakozik s ő 
citálja a bírót taccsbírája elé. A 
taecsbíróban azonban most sem te
lik sok öröme a Sabaria-játékosok
nak, mire mondhatnak neki vala
mit, mert a bírósegéd nagyon in
teget a zászlóval főnöke felé, aki 
azután lecsillapítja a kedélyeket. 
A 37. percben Boda megint jól ad 
be, Belkó kapásból elsietve fölé

Ö R K ÍK A Z ÉLEM
Kovács Mihály
a  KöLASz társelnöke

(Vannak, akik nem 
szívesen vállalják az 
„öreg" jelzőt. Ko
vács Mihály ezenfe
lül szerénységből is 
szabódik, amikor az 
újságíró mellének 
szegezi a tollat, a 
rajzoló pedig fejének 
az ónt.

A Magyar Labdarugók Szövetségé
nek alelnöke és a Középmagyarországi 
Labdarugók Álszövetségének társ
elnöke azonban mégis csak „öreg’’, 
öreg pedig azért, mert tízéves elnö- 
kösködése emlékéül kapta alszövetsé- 
gétöl azt az ezüst cigarettatárcát, 
amiből megkínálja e sorok íróját. 
Öreg, mert család van mögötte, csa
lád, amelyik, egyelőre csak nagyon 
rövid órákra kapja meg Kovács Mi
hályt magának. Mert Kovács Mihály 
nemcsak a főldmiv elésügyi miniszté
rium segédhivatalának egyik igen 
felelősségteljes állásban levő, lelkiis
meretes tisztviselője, de a KöLASz 
vezérkarának egyik legszorgalma
sabb tagja is. Mindezeken felül pe
dig Felsőgödön lakik, tehát az ide- 
oda való utazgatás is elrabol az éle
téből hetenkint jó pár órát.

Hogy Kovács Mihály munkássága 
mit jelentett a magyar labdarúgás
nak, azt már bőségesen elmondotta 
a KÖLASz minden tagja, amikor ün
nepelte a tél folyamán a jubilánst. 
Halljuk hát, mit tud mondani sport- 
múltjából Kovács Mihályi)

—  Sportbeli szereplésem leg
frappánsabb esete az volt, hogy 
miként csöppentem én bele a 
sportba. Előre kell ugyanis bocsá- 
tanom, hogy diákkoromban nem 
voltam kimondott sportoló. Az at
létikát szerettem, futottam is, de 
számbavehető eredményi sohasem 
értem el.

—  A háború, a forradalmak 
után, a nagy nemzeti fellángolás 
idején, 1920 júliusának egyik éj
szakáján, éjféltájban bezörgettek 
felsőgödi lakásom ablakán és kö
zölték velem, hogy —  megválasz
tottak a Felsőgödi TK elnökévé. 
Ennél nagyobb meglepetés még 
nem ért. A  tisztséget azonban 
vállalnom kellett és én bizony 
nekiláttam a sport adminisztrálá
sához. Még abban az évben tör
tént, hogy egyletemet súlyosan 
érintette a kerületnek egy dönté
se. Én szerkesztettem meg a fel
lebbezést, é n , képviseltem egylete
met személyesen a fegyelmi bi
zottság előtt. Mint utólag kide
rült, beadványom elolvasása, fel
szólalásom elhangzása után Össze- 
néztek a kerület vezetői, Németh 
Zoltán, Rákos Béla és a többiek 
és még abban az évben megválasz
tottak —  aleínökké. Azóta eljegy
zett szerelmese vagyok a labda
rugósportnak.

—  Legnagyobb örömöm a Felső
gödi TK szép szereplése volt. 
Egyesületem csapata már 1920- 
ban felverekedte magát az I. osz
tályba, e g y . évre rá pedig egy

meghosszabbított kupamérkőzésen 
120 percig ellen tudott állni a 
Szolnoki MÁV kiváló együttesé
nek. Erre a teljesítményre mindig 
büszkék leszünk. Volt is szív és 
lélek abban a csapatban! Szinte 
már túlsók is volt a jóból. Soha
sem felejtem el: Horeczky kapu
sunk egy forró támadás után az 
őt túlkeményen támadó szolnoki 
csatár fejéhez vágta a labdát 
„Nesze kupa!”  kiáltással.

—  A . legbüszkébb azonban 
mégis arra vagyok, hogy három 
pályát is szereztem klubomnak. 
Az elsőt elvették, a másodikat is 
ott. kellett hagynunk, míg végül 
szereztem olyan területet, amit 
egyesületem örök használatba ka
pott.

(És felcsiUog a derék sport
vezér szeme. Egy falusi pálya . . .  
de hol lesz a magyar futball, ha 
minden faluban lesz már ilyen  
pálya!

De megcsörren az íróasztalon a 
telefon . . .  Nádas beszél, a másik 
MLSz-alelriök. . .  Az osztrákok
23-án szeretnének játszani. , .  
Gondolkozni kell egy kicsit ra j
ta . . .  Nincs elnöki ülés . . .  K enye
res b et eg . . .

—  Hozzájárulhatunk. Ha már 
az osztrákok nem mentek bele a 
halasztásba, mi 'megmutatjuk, hogy 
gavallérosan teljesítjük kérésü
ket

Felsőgödi T K . . .  KöLASz . . .  
MLSz . . .  Hagyjuk dolgozni Ko
vács Mihályt!)

durrant. A 38. percben Kovács II 
és Vámos egymásra fut, Szedlacsik 
elszedi a labdát a meg nem értő 
klubtársaktól, kiadja Kohutnak, ez 
pompásan centerez, Takács II. ka
pásból gyönyörű gólt lőhetne, de az 
nem biztos, ő inkább hátraejti a 
labdát a jóval mögötte érkező

Toldi elé, aki a 16-osról
szörnyű erővel lő a jobbsa
rokba. Vermes hiába dobja 

magát utána (5 :1 ).
A „szabályos” öt már megvan, 
most már van hangulat a pályán 
é« a nézőtéren s most a Ferenc
város rámegy a folytatásra. Kohut 
bombája alig csúszik a sarok mellé, 
Táncos .bravúrosan húz el Sza- 
niszló mellett, bent Kohut lövésé
ből korner lesz, Toldi lövése Ver
mesé, Táncos centerbe fut, onnan 
lő —  szóval van néznivaló, van já
ték. Takács II. nagyszerű labdát 
kap, a bíró túlbuzgalommal les- 
állást fúj, pedig nem volt az. Ko
hut viszont lesből fut el, őt hagyja 
a bíró, de Vilit bizonyára furdalja 
a lelkiiismeret, mert nem lő „szigo
rúan” . Még egy Sabaria-roham, de 
„Mari néni”  nagy úr hátul s a 
„szabályos”  eredmény marad.

Ferencváros: „Marad 
az 5:l»es form a. .
A Ferencváros örül. Az embe

rek vagy gratulálnak vagy fogad
ják a gratulációkat. És viszont. 
Valaki azt mondja, hogy a fiúk 

spóroltak va
sárnapra. 

Blum Zoli 
tiltakozik.

—  Ilyet nem 
lehet mon
dani. Nincs 
olyan meccs, 
amelyep spó
rolni lehet 

Legfeljebb  
lehet mon

dani, hogy vigyáztak, óvatosabbak 
voltak valamivel, mint máskor.

Mindenki örül a „szabályos” 
5:1-nek. Pataki Mihály is:

—  Marad az 5 :l-es  forma. A 
Sabaria nem rossz csapat. Tud 
futballozni. Megmutatta az I. fél
időben. Szünet után a halfsorunk 
kissé visszaesett, de feljött Szed
lacsik és vele a csatársorunk. Ek
kor mi futballoztunk jól.

Takács Géza azt mondja:
—  Tegnap kidrukkoltuk Újpes

ten azt a pontot, most néha már 
aggódnom kellett, hogy sikerül az 
újpestieknek visszadrukkolni vala
mit.

Mindenki a bíró ellen 
van a szombafhe!vlek

nél
\

A Sabaria öltözőjében nagy az 
elkeseredés. Mindenki mond vala
mit s sokan akarnak nyilatkozni.

Először Szécsény grófé a szó
—  A jó Ferencváros ellen keve

sen győzhetnek s különösen elle
nünk nincs szüksége arra a Fe
rencvárosnak, hogy bírói segédlet
tel nyerjen.

L e l o v i c h  J e n ő :  Nem volt 
szüksége erre a Ferencvárosnak, 
már tudniillik arra, hogy a bíró 
ne adja meg a gólunkat.

V á m o s :  Bajnoki mérkőzések
re nem lehet ilyen „ifi”  bírót ki
küldeni.

D e u t s  e h  t i t k á r :  Vizsgá
zott bírónak nem lenne szabad 
ilyesmit csinálnia. Én láttam, ami
kor a határbíró lesállást intett, a 
bíró meg továbbot. Később mégis 
megkérdezte a határbírót és meg
semmisítette a g ó l t . . .

UTE-pályq M egyeri-út

Vasárnap, április 10-én, 
délután fél 5 órakor

l l j p e s t —
F e r e n c v á r o s

bajnoki „derbi" mérkőzés 
Előtte fél 3 órakor

■itai1Hn.ker.FC
L ligabeli bajnoki mérkőzés

A mérkőzésre külön villamosok 
és autóbuszok indulnak

Rejtvénytriatlon

Hl.

Mit mond a bíró?
Benézünk a bíró öltözőjébe is, 

ahol Gellért így nyilatkozik:
—  Ofszájdgyanus volt a hely

zet, de nem láttam tisztán. Ezért 
később kimentem és megkérdez
tem a határbírómat. Mivel ő azt 
mondta, hogy már a támadásnál 
ofszájd volt és intett is —  vissza
vontam a gólt.

(—  Egyesek szerint ön a határ
bíró intésére intett, hogy nincs 
lesállás ! )

—  Nem intettem.
Aufrichtig határbíró még

hozzáteszi:
—  Nem is inthetett, mivel ne

kem háttal volt és nem láthatta, 
hogy én intek.

Kevésbé sima meccs is 
lehetett volna

Hogy a Ferencváros jobb, Tu- 
ray nélkül is, azt a mérkőzés vé
gére ékesen bebizonyította, de a 
„szabályos”  5:1 ezúttal nem a 
legmegnyugtatóbb körülmények 
között alakult ki. A  nehezen in
dult szombathelyi csapat nem 
sok reménnyel ment a csütörtöki 
mérkőzés elébe, de nagy ellenfe
lével szemben derekasan helyt
állt. Nyilt első félidőt küzdött vé
gig. Kedvét nem szegte a Ferenc
város gyors vezetőgólja s az 
egyenlítéstől csak olyan bírói in
tézkedés fosztotta meg, amely ér
demes a Bírótestület illetékesei
nek alapos vizsgálatára.

2:0 után is nyílttá tudta még 
tenni a játékot a Sabaria, gólt 
szerzett és az egyenlítéssel is ka
cérkodott: szóval

próbára tette a Ferencvárost,
amelynek az őszi szezonban is 
Szombathely adta (Újpest mel
lett) a legnehezebb ellenfelet. A  
Ferencváros pompás finise után 
a győzelem realitása vitathatat
lan, ami ugyan nem vigasztalja 
meg a •szombathelyieket, de meg
vigasztalhatja a jó  játék, a stílu
sos futball, amit csapatuk ját
szani tudott a jó  ferencvárosi 
halfokkal s védőkkel szemben is. 
(Iglódy hiányát ugyan egyelőre 
megérzi a Sabaria, mert a ferenc
városi hívek is emlegették: Ha
Iglódy volna a szélső, rosszabbul 
is lehetnénk. . . )  A  csapat va
lódi „szombathelyi”  volta, ke
mény, harcos szelleme, legfőkép
pen pedig még ma is ápolt régi 
SzAK-stilusa biztosítja a csapat 
helyét az I. ligában.

A Ferencváros félgőzzel is 
győzött, —  ez mindennél ékes- 
szólóbban beszél a csapat képes
ségeiről. Az azonban csak vasár
nap, Újpesten derül ki, hogy eb
ben a „félgőzben”  mennyi volt 
az óvatos magátkímélés és meny
nyi a fáradtság, vagy a nem ki
fogástalan testi állapot. Most a 
jelek szerint

a fedezetsor érkezett el ha- 
nyatlási periódusához.

Sárosi még érzi betegsége nyo
mait s ezt rríegérzí a fedezetsor 
is. A  Ferencváros klasszisának 
nyitja szórtban az, hogy éppen 
most megy jó l a közvetlen véde
lemnek. Takács I., vagyis „Mari 
néni”  biztosabban rúg, mint va
laha, minden közbelépése pre
cíz, egy hibát nem csinált. An
gyal csak a gólnál aludt el. Papp 
is rutinos, biztos ember, aki, ha 
a lába lassú, kezével segít magán. 
És nyer.

És megy a csatársornak is. 
Szedlacsik ugyan kissé elszokott 
az erős csatáktól s egy félidő kel
lett a bemelegedéaéhez, de akkor 

már nem hiányzott annyira 
Turay.

Toldi
egymaga is lendületet tudott 
adni a csatársornak. Ahogy ez a 
szálas csatár lő, az a nagy elődök 
már-már feledésbe ment példáját 
idézi fel Táncos, Kohut friss, 
mintha í  régi formák felé len*
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dűlne s Takács II. 
hasznosan játszik - -  
ben.

A  Sabaria

is szépen, 
a mezőny-

®ég fog  néhány pontot szerezni. 
Csupa jó  kis játékosból áll ez a 
tizenegy, akiket stílus fog  össze. 
Ha a tegnap látott elszántsággal 
és lelkesedéssel mennek bele to
vábbi harcaikba is, akkor kija
vítják a rossz szezónkezdést.

Óriási
az érdeklődés

a május S-i magyar-olasz Európa 
Kupa-mérkőzés jegyei iránt. Ezen 
a héten bélyegzik le a jegyeket és 
jövő héten megindul az árusítás. 
Nem lesz előjegyzés, hanem kész
pénz ellen adják ki a jegyeket a 
pénztárnál. Nagy Marcell pénztár 
ros kijelentette, hogy 5 már is-

Masszív védelem, jól passzoló és meri az összes jegyüzéreket, nem
szorgalmas halfsor előtt tehetsé
ges csatársor áll. Legfeljebb ez 
az utóbbi csapatrész szorul némi 
javításra. Kovács II. pompásan 
vezeti a szombathelyi kvintettet 
s vele a „robotos”  Borbély és a 
®ég kiforratlan Seper tűrhető 
belső triót alkot. A  szélsőknek 
azonban nem ment a játék a Fe
rencváros ellen. Bel'kó nem bírt 
Takács I.-el, kicsit szeleskedett 
is, Boda pedig jó  labdatechnikája 
dacára sem találja bele magát a 
szélsőszerep'be.

Az újonc
Gellért bíró

a Borbély-gólnál nem tudott a 
helyzet magaslatára emelkedni. 
Hz az incidens érezhetőleg meg
j á r t a  s működéséről éppen 
ezért nem lehet végleges kritikát 
pwndani. Tény azonban, hogy a

kell félni, hogy a jegyek a zúg- 
forgálomba kerülnek.

Szombati 
részletes műsor

PRQFIBAJNOKSÁG 
I. liga

Hungária—-Vasas
Hungária-út, fél 5. Biró: Rubint. 

(Határbíró: Kovács dr., Hozmaim.)
Hungária: Szabó — Nagy, Mándi 

I— R-ebrő, Kalmár, Sebes — Iglódy, 
ICse-h, Barátky, Titkos, Híres.

V asas: Bereeky — Szemere, Rózsa 
Vági, Burger, Kiss — Koszta, Eg- 

|ii, Küzdényi, Bruneeker, Stand.

A derbik napja vidéken I

A legtöbb vidéki 
alszövétségnek bomba
fordulója van vasárnap
A derbik sorából is kiemelkedik 
a DVTK-SSE, a SCAC - tCEAC s a PVSSC— 
PEAC meccs, melyen bajnoki címek 
dőlhetnek el

—  Saját tudósítónktól —

Nem esik ki 
a Sabaria!

futballisták között az a tréfás 
rémhír járja, hogy amelyik egyesü-1 
létnél Somogyi játszik, az kiesik.

• Somogyi kiejtette a Pées-Ba/ra- 1 
nyát, kiejtette a Somogyot. .  ■— mán- | 
dogatják.

Legutóbb a nagyképességű közép
fedezet a Sabariánál játszott s a 
szombathelyieknek már rosszul állt a 
szénájuk, amikor Somogyi váratlanul 
szerződésbontást kért és kapott. A hí
rek szerint Vermes így búcsúztatta el:

- Még jókor mész el tőlünk. Még \ 
ki lehet javítani, amit elrontottunk...

Somogyi egyébként titokzatosan kö
zölte, hogy kék-fehérekkel tárgyal. De

Gillemoí-vándordíi-
mérkőzés

i -----  ------  — ,, - i hogy milyen kék-fehérekkel, azt nem
Vállasok megítélésében az atla- J tette hozzá. . .
Sósnál jóval több hibát csinált.

Klein Árpád megmenekülése. Ka
posvárott ugyancsak parázs volt a 
hangulat szünetben. A megítélt gól \ 
Miatt a közönség dühe elementáris 
erővel nyilatkozott meg Klein bíróval 
szemben. Mikor a félidő végét jelezte 
8 a közönség nagyrésze a bíróöltöző 
felé vezető úthoz rohant, bizony fe
nyegető volt a helyzet. Klein rend
őri fedezet mellett, a szitkok áradata 
között indult befelé. Mikor a tünte
tés a legmagasabb fokon állott, egy
szerre csak felzúgott egy stentori 
hang; Kaposváriak, mutassuk meg, 
hogy sportemberek vagyunk! Éljen a 
bíró! Egy percig néma csend s utána 
kórusban hangzik: Éljen a bíró s
Klein Árpád nyugodtan beér öltöző
iébe.

Hol a zászló 
Munkaszünet

- Saját tudósítónktól —»

TFSC—MAFC 1:1 (0:0).
MAFC-pállya. Bíró: Pluhár.

Az őszről elmaradt mérkőzésre 
következő összeállításban állottak fel 
a csapatok:

TFSC: Weisenbeck — Boros, Hor
váth — Kacsmár, Wemnesz, Drago- 
lovich — Farkas II., 
litzy, Tölgyes, Diha.

MAFC: Vécsey — Fehér, Csári — 
Jaczó, Péiy, Polaczek — Juhász, 
Serfőző, Bitó, Sziits, Czakő.

A MAFC eléggé érezhető szél 
ellen kezd s így hamarosan védeke
zésre szorul az erőteljesen, de kellő 
tervszerűség nélkül játszó főiskolá
sokkal szemben. így esik, hogy a 
MAFC csak néha-néha jut ed ellen
fele kapujához, a TFSC viszont 
egyre-másra viszi a támadásokat. 
A  két szélső, Farkas II. és Diha 
azonban nem tudja kellően befejezni 
az akciókat s így sok j-6 gólszerzési 
alkalom marad kihasználatlan.. An
nál is inkább, mert Vécsey jól véd. 
Mester fejese gólt érdemelne, de

Az elmúlt vasárnap is igen ér
dekes forduló zajlott le a vidéki 
amatőröknél, a most soron követ
kező azonban mindent ver. A 
döntő jelentőségű s derbi^ jellegű 
mérkőzések egész sora található a 
műsorokban.

Keleti alszövetség
A  négy első helyezett egy pá

lyán! Debrecenben az egyetemi
M ^ter‘ I m i  Pályáé ez az attrakció. Először a Mester, ku | DKASE a DXSE_vel) atána pedig

a DEAC a vezető P. MÁV-val 
meccsel.

Részletes műsor:

Valahogyan olyan ünnepi volt 
hangulat. Nem is látszott, hogy csak I háló fölé viszi a labdát, 
egyszerű hétköznap van. A tribünön | Szünet után egy időre 
feltűntek az ismerős arcok, a Ferenc-

WESTEND
S Z Á L L O D A
VI., Berlini-tér 3. szám.
(Nyugati p. u. területén) (Telelőn: 174-B5) 
Szenzációs árak: A  j|
utcai szobák, meleg-, hi- a ra /1  
úeg folyóvíz és központi H  “
Sütéssel, újonnan átalakítva. pengjj^

Cápátok elhelyezése rendkívül jutányosán. 
Sportembereknek külün engedmény.

város berúgta a szokásos vasárnapi 
ötöt hétköznap is, a srácok pedig teg- 
nap is kénytelenek voltak belógni,. _ 
Talán csak annyi hiányzott az ünnepi 
keretből, hogy ezúttal hiányzott 
zászló a B) Középről.

Miért? — kérdezték sokan. 
Kíméljük. Vasárnap kell majd 

lengetni sokszor . . .
Meglepően nagy közönség gyűlt 

össze.
Nem csoda, — szólt valaki. — 

Direkt a meccs miatt rendelték el ma \ 
a munkaszünetet!.

Kocsis nélkül
Egy hungarista aggódik:
— Jajj, csak ne érezzük magunkat 

úgy szombaton, mint Sárost . . .  
Hogyan érti?
Nehogy bajunk legyen nekünk 

Mandulával. . .is a

Kővári hétfőn a PVSK elleni mér
kőzésen térdén elég súlyosan megsé
rült. Tegnap alaposan bedagadt a 
térde. Vasárnap semmi esetre sem 
túd résztvenni csapata mérkőzésén.

 ̂ \ nxrórnai T f! SÍ VílSHT.

iakube tanul
—  Saját tudósítónktól —

enyhül a 
szél e egészen nyílt a játék. Kacs
már jól passzol, Wennesz szépen fe
jeli. TFSC nagy munkabírása fö
lényt is hoz. A  műegyetemi csatá
rok — bár a TFSC-bekkek gyakran 
bizonytalankodnak _— nem tudnak 
veszélyessé válni. Weisenbecket 
mindössze Czakó remek lövése teszi 
próbáira, de álja, mert szépen le
húzza a sarokra tartó labdát. A 
TFSC támadásai is meddők, csupán 
a 37. percben változik a helyzet. Bal
oldali támadás végén Kulitzy a ki
futó Vécsey mellett a hálóba gurít 
(1:0). A  MAFC-ot felvillanyozza a 
gól, a TFSC az utolsó percekben be
szorul. A  43. percben nehéz harc 
kerekedik a TFSC-kapu előtt s Wen
nesz a felugró labdát kézzel üti meg. 
A  büntetőt Bitó élesen lövi, Weisen
beck azonban jól vetődik, balra üti 
a labdát, amit a rárohanó Szüts há
lóba vág (1:1).

A  TFSC nagyszerű kondíciója fö
lényt jelentett a MAFC-al szemben, 
de a műegyetemisták valamivel terv
szerűbben játszottak, ami kiegyen
súlyozta az ellenfél fölényét.

Debreceni alosztály.
Debrecen, DEAC-p.: DKASE 

DTSE, b író: Szabó, DEAC— P. 
MÁV, bíró: SchÖn. DVSC-pálya: 
DTE— DVSE, bíró: Sass, DVSC 
— KSC, bíró: Kovács J. Karcag: 
K.M OVE— DMTE, bíró: Scheitz- 
ner.

Szabolcsi alosztály.
Nyíregyháza: NyTVE— NyAFE, 

b író: Kiss dr., N yőTSE
NyKISE, bíró: Erdélyi, 
szalka: MTSE— KSE, b író : Föl
des. Tiszapolgár: PIAC— NyVSC, 
bíró: Schick.

Skrada. Sátoraljaújhely: S. MÁV 
— SAC, bíró: Főnyi.

II. osztály. Salgótarján: SBTC—  
GyKSE, bíró: Mayer. Heves: HSE 
— SAC (?),, bíró: Kerekes. E ger: 
EVSC— HVSE, bíró: Lőrinc. Dobó 

GyAK, bíró: Faulháber. Jász
berény: J. Lehel—-FSE, bíró 5
Krompaszky.

Barátságos. Diósgyőr: DSE—•
MMTE, bíró: Szegő.

Déli alszövetség
A szegedi első osztályban folyó 

páratlanul érdekes küzdelem e hé
ten megint derbijellegü mérkőzés
sel szolgál. A KAC— KEAG mérkő
zésen a legkevesebb pontot vesz
tett két csapat találkozik. Ha az 
egyetemisták győzni tudnak, akkor

(BERETVnSÍ BERIÜGER, Júzset-kSrút 44.
A legjobb saját készítményü

f u t b a l l S & £
Kérjen árjegyzéket. Te l.; J .  461-00

Nyugati alszövetség
A multheti, meglepetésekben 

dús forduló után, most látszólag

K o h u t  f o r m á j á n a k  
b i z o n y í t é k a

Kohut különösen a mérkőzés vé- 
I gén őszinte csodálatot váltott ki 
Iremekbeszabott bombáival és le
ifutásaival. Egy Ízben azonban túl- 
| gyors volt. Meg is jegyezték:

— K o h u t  k e z d  f o r m á b a  
I j ö n n i .  M á r  e l v e s z t i  a 
1 l a b d á t .

Újpesten úgy érezték, hogy a Fe-

Barátky jobb, mint Sárosi. Ha nem
lis mint fedezet, vagy általában, mint 
futballista, de mint — ping-pongozó.

rencváros szerdai udvariassági látó- Ez derült ki a magyar bajnoki verse-
gatását illik viszonozni. Pontosan kéz- nj/en, amikor is a két jeles játékos a

mítva. A  járatok a Boráros-térről 
Aduinak és pedig két turnusban 
Az első indul d. u. fél 2 órakor, 
a második 3 órakor. Jelentkezés 
uz FTC-irodában és a Széchenyi- 
uávéházban egész napon át, 
szombat este 8 óráig.

Iváncsiesot ajánlják a románok a
^ájus 8-ikán sorra kerülő román 
Osztrák mérkőzés birájául a lengyel 
Lústgarten dr. és a jugoszláv Vaszi- 
uevics mellett. Ez az első eset, hogy 
a románok magyar bírót ajánlanak 
Uemzetközi mérkőzésük vezetésére s 
a dolog annál figyelemre méltóbb, 
Újért amatőr Európa-kupa mérkő
zésről van szó.
. Szenezyt, a „33“ FC kitűnő hátvéd
e t  porcleválással operálják a hé
ten a Glück szanatóriumban.

A Ripensia minden

ellenőr tréfásan szólt neki:
— Mi az? Tanulni jött?
—  Mondjuk. . .
— Kérem a jegyet!

Jakube meglepve válaszolt:
De kérem! Én örökéletemben 

tandíjmentes voltam!

21:12, 21:11, 10:21, 21:11.
A Nagyváradi AC csütörtökön

Csatth-serleg mérkőzés
Távirda— Bp. 62 4 :0 (3 :0 ).

B író: Topscher. Fölényes győze
lem. Góllövő: Kovács (2) és Tóth 
(2 ). Kitűnt: Szabó, Tabáni, Ko
vács, illetve Polgár és Kántor,

a
Makkabea elleni edző mérkőzésen ké
szült vasárnapra, a Budapest Va
sas FC elleni mérkőzésre. A Törek
vés szerdán külön tartott edzést. Va
sárnap valószínűleg a következő 
együttes áll ki a NAC—Törekvés 
kombinált keretében a pestiek ellen: 
Cinczér —  Bartha, Dombi — Gr óh, 
Major, Feier-stein — Glanzmann, 
Kovács, Rónay, Bodola, Kocsis (vagy 
Fábián Zsiga a balszárnyi. A  máso
dik félidőben Sternberg a középfe
dezet és Kádár az egyik szélsőhalf.

A nagyváradi kerületben Is ktsor-
Keleti Mozgóposta—Járműtelep solták a bajnoki mérkőzéseket, eme,

^hegfelelt a várakozásnak — írja a 
Petit Meridional című Montpellier- 
ben megjelenő njság az SO Montpel- 
,er felett aratott 1:0 arányú Ripen- 

Sla-győzelem után. Az újság szerint 
a román csapat a belsők kivételével 
1 el magas passzokkal operál, a bel- 

viszont laposan játszanak és ,ak
cióikat minden helyzetből jó  lövéssel 
lejezik be, amivel megcáfolják azt 
a? elterjedt véleményt, hogy a kö- 
zepeurópai csatárok nem jó  lövők. A 
húsvéthétfői Ales-beli, az Olympique 
■ölésien feletti 4:l-es győzelem után 
a Ripensia gyors játékát s összeszo
kottságát dicsérik. Az első meccsen 
•öombory kapus remekelt a Ripen- 
siaban, egyébként Kotormány, Wet- 
z®r, Schwarz, Raffinsky és a Hok- 
sary—-Bürger hátvédpár kapott jó
kritikát.

2:0 (0 :0 ). B író: Lapsánszky.
Megérdemelt győzelem. Meglepe-1 

tekintetben I tés a favorit Járműtelep veresé- ]
ge. Góllövő: Ladányi és Nagy. 
Jók: Szabó és Csompora, ill.
Hudra és Erdődy.

Az e heti műsor: Szombat: 4| 
óra: Bp. 72— Járműtelep. Vasár
nap: 8 óra: Bp. 62— Bp. 741, 
3 óra: Távirda— Automata, 5
óra: Anyagraktár— Bp. 70. Vala
mennyi mérkőzés a Lóversenyté
ren lesz.

lyek vasárnap kezdődnek. A  Fér. 
Vasutas mérkőzése előtt a Makkabea 
—Egyetértés bajnoki kerül műsorra. 
A Crisana Szalontán játszik az NSC- 
vel.

könnyebb nap jön, kevesebb izga
lommal. A legnagyobb érdeklődés 
az ETO-t verő SFC szereplését 
kíséri. A  győri zöld-fehéreknek 
ezen a héten a tabella végén kul
logó VTC jutott ellenfélül. Itt 
aligha éri olyan kellemetlen meg
lepetés, mint érte az elmúlt vasár
nap.

Részletes műsor:
I. osztály. G yőr: ETO— VTC,

biró: Németh, II. kér. SC— TAC, 
bíró: Szirbek. Székesfehérvár:
DVE— P. Kinizsi, b író: Schwarcz 
Sopron: SFC— Sz. MÁV, bíró: 
Gray I.

II. osztály. Győri csoport. Győr:
GyTSE— Hubertus, b író : Wil-
helm, NFC— GyAC, b író : Fritz,
Győrsziget— Sotex, b ír ó : Pará
nyi. Csorna: CsSE— KFC, bíró 
Krausz. —  Szombathelyi csoport. 
Sárvár: SSE— ZTE, b író : Fülep. 
Tapolca: TIAC— SzSE, b író : Ka 
marell. Körmend: KTK— Kőszegi 
SE, b író: Bass. Pápa: Pqj-utz— P. 
Testvériség, b író : Storch. —
Fehérvári csoport. E rcsi: Eötvös 
SE— SzAK, bíró: Berger. Vesz
prém: V. MOVE— Siófoki SE, 
b író; Gránássy.

Barátságos. Tatabánya: TSC—  
SVSE, b író: Veér.

Sas-serleg. G yőr: E TO  II,
GyTSE II., b író: Sirovecz. II. kér, 
SC II.— DAC II., b író: Sári.

Északi alszövetség
Elérkezett a derbi, a DVTK- 

SSE meccs napja. A  SSE  ugyan 
már kissé lemaradt, de ha győzni

A III. kér. TVE-ben Hefkó  ̂ I. ki
tiltása miatt a védelem összeállítása 
bizonytalan. A  sok jelölt közül he
lyére Hefkó II. a legesélyesebb pá
lyázó. A  csatársorba valószínűleg j a vasgyáriak ellen, akikor még 
visszakerül Mayher aki a legutóbbi ^ n d k i  reménye tehet. E z a győ- 
ké mec^en bján^ot . A vvok ak i- ^ ban nem valószínű. A
esés elleni sorsdonto küzdelemre, TC , ..
amelyet a BEAC-cal játszanak, csak DyTH  most jo  8 otthonában igen 
a szombati napon állítják össze a 1 niéh>ez drá* Sátoraljaújhelyen a 
csapatot. helyi derbit várja nagy, érdeklő-

A MA VÁG együtesében a balfede- 1 dés. 
zet ismét Horváth lesz, akinek az I Részletes műsor: 

lésé szépen javult és igy az ö vasár-1 állapota jelentősen javult. Krajcsi- /  08Ztály. Diósgyőr: DVTK
napi játéka már bizonyos Az FTC nak a játéka ellenben még b ízottá - sgE  biró: p oppé M iskolc: MVSC
ellen a tizenegy ez lesz: Panczél — lan, mert a jeles játékos már az FTC a itt k  Mrtl" HWScc T
Velicskó II., Takács -  Szabó, Fogl elleni meccsen is betegen küzdött. n í r  S
II., Benkő —  Bánky, Honthy, Csesz- kapus helyére Szift mellett Országh pálfalva. PBUSE— DAC, b író .
neky, Szojak II., Komáromi. is kombinációba jön, 1 Merz. Hatvan: HAC—PTK, bíró;

M 't' W y  időre bebiztosítják vezető he* 
Mate~ * iy-üket,.de ha vereséget szenvednek, 

akkor az élcsoport ismét tömörüli.
A  hazai környezetet figyelembe 
véve a K AC  győzelme várható. — 1 
Komoly esemény még a vásárhelyi 
derbi.

Részletes műsor:
Szegedi alosztály

I. osztály. Kecskemét: K AC—*
K EAC, bíró: (Budapestről). Sze
ged: SzTK— SzTE, bíró: Kohau-
tek. SzAK— UTC, bíró: Seh-ner. 
Kiskunfélegyháza: K TK — K T E , bí
ró: Engel. Hódmezővásárhelye
H M TE— H TV E, bíró: Vezér IL  
Makó: M TK — SzVSE, bíró: ?.

II. osztály. Szentes: Sz. M Á V —-
Félegylházi Reménység, bíró: W ieg- 
ner. Kiskunfélegyháza: K. Vas
utas— SzMTK, bíró: Bóka-Papp. 
Csöng rád: CsAK— K. Törekvés, bí
ró: Kovács. Kiszombor: KAC— 1 
H TK SE , bíró: Lakatos. Kiskun- 
dorozsma: K PLE— Rákóczi, bírói 
Kuhn. Földeák: FTC— A SE , 'bírói 
Vidra. Kunszentmárton: K T E —•
Kiskunmajsai SE , bíró: Lupták.

Csabai alosztály
I. osztály. Békéscsaba: Cs. MAVj 
■MAFC, bíró: Ruíhmanin. Előre—* 

M TE, bíró: Holecska. Gyulát
GyTE— CsAK, bíró: Frankéi,
Orosháza: OFC— OTK, bíró: Lapu 
II. Békés: B TE — Bohn SC, bíró: 
Mácsay. Tótkomlós: TTC— Turul, 
bíró: Oláh.

Délnyugati alszövetség
Mindkét alosztályban döntő je

lentőségű meccseket vívnak vasár
nap. A  pécsiben a PEAC— PVSK , 
a bajaiban a BSC— SBTC egyfor
mán a legnagyobb derbi.

Részletes műsor:
Pécsi alosztály. Pécs: P V SK —> 

PEAC, bíró: Léhner. Kaposvárt 
KTSE— DPAC, bíró: FÜrst.
Nagykanizsa: N T E — D VÁC, bíró: 
W olf. Szigetvár: SzAK— PÁC
bíró: Atlasz. Dombóvár: D. VOGE  
— PSC, bíró: Pauncz.

Bajai alosztály. Baja: Bácskai
— TSE. bíró: Maros. Bácsalmás: 
BSC— SBTC, bíró: Pollich. Mo
hács: M TE— BM TE, bíró: Krebsz. 
Bátaszék: BTC— B T SE , bírói
Szeifert.

Az FVSK-ban Takács lesz Fogl 1.1 
helyén a balhátvéd. Cseszneky sérü-

mm

X  M S B

Középmagyar alszövetség 
I. osztály

Tibor-csoport: PSC— CsKAC.
Pilisvörösvár, 4. B író: Meiszter. 
DAC— VÁC, Dorog, 4. B író: Zug. 
TÜSC—VSE, Tokod, fél 4. B író; 
Kecskeméti.

Dratsay-csoport: C. MOVE—*

ívmm,
' i S Ü
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SzMTE, Cegléd, fél 5. B író: Sza- 
páry. Sz. MÁV— TISE, Szolnok,
4. Bíró: Paulinyi. ÜSE— Isaszegi 
SE, Üllő, 4. B író: Pretzner. T
MOVE— SzAK, Törökszentmiklós.
4. Bíró: Ladányi.

B&rczorcsoport: RTE— RVSE,
'Rákoskeresztúr, fél 5. B író : Ta
kács. GySE— DMTK, Gyömrö, 4, 
B író: Kovács. SASC— Rákoscsa 
bái TK. Sashalom, fél 5. Bíró: 
Gltick. PÁC— RSE, Pécsi, 4. Bíró: 
Eperjessy. RÁC— CTK, Rákos
liget, fél 5. B író: Bálin*

II, osztály
P. MOVE— BKSC, Pomáz, 4. 

B író: Kozma. VSC— Alagi SC,
Veresegyháza, fél 5. B író : Kollár, 
P . Testvériség-—FSE, Főt (Kis- 
alag), S. B író: Fuchs. N. Remény 
—-Kismarosi SE, Nógrádveröce,
4. Bíró: Leiner I. Sz. MOVE—  
Békásmegyeri TC, Szentendre, 4 
B író: Lónárt.

Tartalékbíró: Seemann, Fejér,
’Szaiay.

Lengyel, az Elektromos halija, sé
rült. Vasárnap a Postás ellen azon
ban már ismét sorompóba áll.

Gábor, az MTK hátvédje gyomor 
mérgezés miatt nem játszott vasár
nap.

Sok a sérült az TJTE-ban. Sándor 
H veséjén sérült, de Kolozsvári Is na 
gyón érzi a Hefkóval való összecsa
pás nyomait. A sérültek listáján van 
még Holch is.

Bíróvizsga lesz április 23-án 
Szombathelyen. Az előkészítő tan
folyam  most folyik, sőt részben 
már véget is ért.

Nem lesz új ember vasárnap 
Somogy csapatában. A kaposvá 
riak tegnapi edzésén ugyan részt- 
vett Bodnár, a Ferencváros tar
talékcsatára, de szerződtetése 
kérdésében valószínűleg csak 
Újabb próbajáték alapján dönte
nek. A csapat védelme és fede 
zetsora nem fog változni, marad 
a két szélső is, de annál bizony
talanabb, hogy miként alakul a 
belsó hármas. A tegnapi edzésen 
különben a Miklós, Joós, Mészá
ros és Tunyoghy nélkül szereplő 
profik elég komolytalan játék ke 
rétében 3:1 arányban vereséget 
szenvedtek a KPAC legénységé
től.

A Nyíregyházi ÖT8E megóvja 
Mátészalkai TSE-vel szemben 1:1 
arányban végződött mérkőzését. Az 
óvást Nick igazolására alapítja a 
NyöTSE. A Nick-ügy, mely teljesen 
azonos az ismert Csémi-üggyel, a 
NyAFE óvása kapcsán már végig

{irta a futballförumokat s akkor 
ílck igazolását rendben levőnek ta
lálták. A NyöTSE azonban most uj 

bizonyítékokkal szándékozik előállni, 
mellyel azt akarja igazolni, hogy 
Nick az átigazolásba számított idő 
alatt nyilvános mérkőzésen részt 
vett.

Fekete, a feloszlott debreceni Bőrös 
SE kapuvédője tüdőgyulladásban 
meghalt.

A Pécsi SC-nek a vasárnapi meccs 
után három sérültje vám Fisóher, 
Benezenleitner és Salamon. A legsú
lyosabb Salamon állapota, aki tok
szalag szakadást szenvedett.

Súlyos fegyelmi ítéletek Nyu- 
gáton. A nyugati alszövetség fe
gyelmi bizottsága szerda este 
igen erélyes volt. Káldyt (Kör
mendi TK) és Kiszelákot NFC 
«gy-egy évre tiltotta el a játék
tól. Kiszelák ugyan eredetileg 
csak két hetet kapott, de mikor 
ezt a határozatot kihirdették 
előtte, úgy megsértette a bizott- 
sigot, hogy rögtön felemelték 
büntetését egy évre. Kisebb kitil
tások: Lázár GyTC 1 hónap, Vég 
NFC 2 hét, Dobai GyAC 2 hét, 
Veszel® GyTO 1 hét és Perez 
ARAK 2 hét.

Pécseit nagy készülődés folyik a 
PVSK—PEAC mérkőzésre, mely va
sárnap kerül sorra. A két nagy ri
vális a bajnokságban fej-fej mellett 
halad « így a küzdelmük a helyi he
gemónián kívül a bajnoki cím tekin
tetében is döntő jelentőséggel bír. A 
mérkőzés iránt Pécsett és kornyékén 
élénk érdeklődés nyilvánul meg.

Horváth-Halaa Kálmán és a Pécs- 
Baranya tegnap közös megegyezés
sel szerződést bontott. Halassal a 
pécsi profi csapat egyik legnagyobb 
tudású játékosát vesztette el. Halas 
tegnap már be is adta visszaaniatő- 
risításét kérő kérvényét. Természete
sen a két évet ki kell várnia.

A Gyulai TE egyelőre nem szere
pelteti kittinő hátvédjét Tülkánt, 
mert nem jár edzésre. Gyarmati I, 
helyettesíti, még pedig jól. _

Lindenberger, a Gyulai AÖ közép- 
fedezeté vasárnap rándulást szenve* 
défcfc. Á sérülés nem látszik súlyos

Oáa a II!. kér. FC csatár
sorának tengelyében?

ü| csatársorral kísérletezik 
az óbudai csapat a 

Budai 11 ellen
—  Saját tudósítónktól —

Óbudán a szerdai edzés után is vál
tozatlanul redőkbe húzódtak a vezéri 
homlokok, mert a csatársor ezúttal is 
nagyon gyenge formát árult el. Ép
pen ezért előreláthatólag gyökeres 
változások várhatók a III. kér. FC 
támadó ötösében.

Az eddigi helyzet szerint helyet kap 
a csatársorban Hajós, az Attilától 
legutóbb megszerzett csatár, de való
színűleg kipróbálja a kerületi vezető

di bíró — Gellert — nem minden 
ítéletével keltett tetszést. Egy alka
lommal bekiabáltak neki:

— Magát kellett volna leguritani 
a hegyről!

ség Dánt is, az I, liga klubok jó vé
szét megjárt Dánt is, aki csak nem
rég távozott Svájcba, de dolgavége- 
zetlen máris visszatért onnan. A III. 
kér. FC edzésén elég tekintélyes gól
képességről tett tanúságot az öreg 
róka „Dani” úgy, hogy vasárnap való
színűleg ő fogja irányítani az óbudai 
csatársort a Budai 11 ellen. Ebben az 
esetben Győri átmegy a baloldalra, 
Zilahi pedig a jobbösszekötőbe kerül.

A III. kér. FC vasárnapi csapata 
tehát minden valószínűség szerint a 
következő lesz:

Biri — Wemer, Bíró —- Beretvás, 
Lutz, Magyar — Fenyvesi, Zilahi, 
Dán, Győri, Hajós.

Vasárnapi
barátságos mérkőzések
RUAC vegyes— Turul TE vegyes,

Gyöngyösi-út, fél 9.
Elektromos vegyes—BAC vegyes, 

Latorca-utca, 11.
MFOE—SSC, Rákoefalva, 10

II. fél 9í
Nemzeti B )—Dunakeszi Magyar

ság, Üllői-út, lö.
LTK vegyes—TTE vegyes, Rákos- 

patak, fél 9.
Kalapos ifj.— B5FC vegyes, Fehér

ét, fél 9.
Kalapos— TFC, Tárnok-utca, 4, 
Siketnémák I l— TITE I I ,  Kelen

föld, fél 11.
Schmoll—Szürketaxi profi, Teve- 

ui/Cci fél 9,
OMSC—-BTS E , Budafoki-út, fél 11

II. fél 9.
Fér. Törekvés II.—P. Vasas 11.,

Valéria-telep, 4.
Tabán SC—Siketnémák II., Kelén, 

föld, fél 11.
VII. kér. Összetartás—X, kér. FC, 

Pesti Határ-út, fél 11.
Húsos—FSC, Soroksári-út, fél 8.

H. fél 1.
OSE—SFC, Lenke-űt, fél 3. — ti. 

fél 1.
TSE—Szeifert Sö, Kápolna-tér, 

fél 5. —  II. fél 3.
K. Húsos ifj.—SzRTC II., Vas 

Gereben-utca, fél 1.
NyTE ifj. 1I.—BTK ifj. II., Pozso- 

nyi-űt, negyed 10.
ALE—B. „ ls ”FC, Albertfalva, 2. 
K . H ú sos— F . 11F C , Vas Gereben

utca, fél 5. — It. fél 3. 
BBFC—KKFC, őhegyi-út, 4.

11. 2.
ÖTÉ vegyes—KdFC, Vőrösviri- 

út, fél 11.
F8v. TKor vegyes— VI, kér. SC 

vegyes, Teve-utca, 8.
MSC ifj.—JTE ifj., Szekszárdi- 

út, 10,
USC— JTE, Szekszérdi-út, 2. — II.

12. — Vegyes 10.
Borosok— V. két, SzAK, Bodor

utca, 5. —- II. 3.
ETSC— Budatétény, Bud&tétény, 

fél 5. —  II. fél 3.
Vasasa lt.—Convpaetor II., Béke-

utca, 3.
KTK vegyes—VII. kér, Amatőr 11., 

Gyömrői-út, fél 10,
PTBSC—PFK, Pasaréti-flt, fél 3. 
FTC MILL—P. Iparos, Üllői-út, 

fél 9.
KTK ifj-— SPFC ifj., Soroksárt

péteri, 2.
Elektromos vegyes—BTVK, La- 

toroa-utea, negyed 1.
AFC— GFC, Pasaréti-út, fél 11. 
PTBSC ll.—V tn . kér. SE ti., 

Pasaréti-út, fél 1.
B. Kossuth—P. Attila, Budakeszi,

4. — II, 2.
Újpesti Remény—B. Remény,

Lenke-űt, fél S,
R. Vasutas— ÜFC. Keresztúri-Ót,

fél 11.
FKSC II— Rp. HFC, Népsziget, 

fél 3.
FKSC vegyes— Tőzsdének, Nép

sziget, fél 1.
PMTK— Gazda Ifjak, URAK* 

pálya, fél 3. — II. fél 1.
NJTC M1LL 11— P. Rákötni tt., 

Zágrábi-út, 8.

A  M IL L -b a jn e k s á g  
vasárnapi műsora

I. osztály
Törekvés—U'i'E, Bihari-út, fél 10.

(Bíró: Bihámi).
BSzKRT-. VIII. Akarat, Sport-u., 

fél 3 (Faragó).
MÁV—CsTK, Kőbányai-út, fél 3

(Safir),
MTK-NSC, Hungária-u., fél 9 

(Haít),
WSC-BEAC, Wekerletelep, 10 

(Blau).
Hungária—Szondy, Gubacsi-út, fél 9 

(Solymossy).
Postás—E MTK, Lóversenytér, 10 

(Csillag).
II. osztály

Dnasche—NJTC, Tárna-u., 9 (Top-
Bcher)

Kéve—P. „11“ FO, Tárna-u., 4 (Gal
lér).

NySE—Sashalom, Amerikai-út, fél 3 
(B, Balázs).

„65“ FC—P. Remény, Fehér-út. fé li 
(Feniehel).

Ganz—P. Rákóczy, Simor-u„ fél 3
(Silbermann).

Diadal—P. Vasas, BTK-p., fél 1
(Noeb).

Rp. Egyetért.—P. Hunyadi, Atti- 
la-u., 4 (Margulies).

Vidéki bajnokságok 
állása

KELETI ALSZÖVETSÉG
Debreceni alosztály.

1. DKASE
2. P. MÁV
3. DTSE
4. DEAC
5. DVSC
6. Székgyár
7. DTE
8. DMTE
9. DVSE

10. K. MOVE
11. KSC
12. Bőrös

16 13
15 18
16 11 
16 9 
14 5
16 6 
16 5
16
16
14
13
22

1 41
— 48

2 32 
4 44 
4 17
7 21
8 27 
7 19
9 28
7 19
8 20 

22 4

:11 28 
:13 28 
:14 25 
:19 21 
:19 15 
:32 15 
:29 13 
;24 13 
:36 13 
:28 11 
:43 8 
52

Szabolcsi alosztály.
1. NyTE
2. MTSE
8. NyöTSE
4. NyKISE
5. KSE
6. PIAC
7. NyAFE
8. Ny VSC

6
7
4
8 
3
5 
8
6

28:4
14:8
11:7
11:2
11:3
3:22

17:30
9:23

NYUGATI ALSZÖVETSÉG
II. osztály

Szombathelyi csoport
1. MOVE ZSE 11 10 1 — 36
2. SSE 13 9 — 4 17
3. SzSE 11 8 1 2 26
4. ZTE 10 7 1 2 18
5. KSE 12 7 1 4 20
6. Perutz 11 4 2 5 18
7. KTK 11 3 2 6 15
8. P. Testv, 11 3 1 7 8
9. CESE* 10 2 1 7 6

10. TIAC 12 2 1 9 10
11. P. Vas * 10 — 1 9 0

* Visszalépett.
D É LI ALSZÖ VETSÉG

:6 21 
:16 18 
:1Ö 17 
:10 15 
:14 15 
21 10
;21
31
8
23
14

Szegedi alosztály.
I. osztály

1. REAiC
2. SzAK
3. KAC
4. KTK
5. SzTK
6. HTVE
7. MTK
8. UTC
9. HMTE

10. KTE
11. SzVSE
12. MÁK
13. SzTE
14. KiTE

18 12 
19 13
17 9 
17 10
18
16
17
18 
19 
19
17
18 
19 
18

2 71
5 53
2 43
3 61:
6 52 
6 51 
5 46 
9 45

8 10 36 
8 8 26 
2 9 26 
8 10 28 
2 13 36 
I 16 12

4
2

:3i 28 
:21 27 
:19 24 
:39 24 
:33 22 
:28 20 
40 20 
:40 16 
:53 15 
:40 14 
:45 14 
:63 13 
:52 10 
:91 8

A  Maglódnak a bajnokságból 
való törlését javasolja a II. szá
mú intézőbizottság a tanácsnak, 
miütán a maglódi&k három mérkő
zésen egymásután felfüggesztett já 
tékjoggal játszottak, egyik tartozá
sukat szándékosan rossz helyre 
küldték, hogy a posta visszakézbe
sítse a pénzt (nyugta fel. 
mutatásra volt jó  ez a trükk), ezen- 
kívül még más szabály alanságot is 
elkövettek.

Szeder (Seidl), az Attila volt profi
csatára, aki nemrég lett amatőr, 
Ungvárra távozik, ahol az UMTE- 
ben fog játszani.

M TK -pálya, Hungária-út
Szombaton, április 9-én, 

délután fél 5 órakor

Hungária-  
Vasas

I. ligabeli bajnoki mérkőzés

Kispest
szorgalmasan készült a Bocskai el
ten s vasárnap győzelemre megy a 
csapat. Erre most nagy szükségük 
van a már lekötött és még kilátás
ban tevő túramérkőzések érdekében 
is. Kispest ugyanis a hó végén né
metországi útra megy. Április 30-án 
és május 1-én két tekötött mérkőzése 
van. Éppen ezért az Újpest elleni 
mérkőzést május 1-ről előrehozták 
április 28-ára. Tárgyalások folynak 
május 5., S„ 16. és 16-i németországi 
meccsekről is.

A  tegnapi kétfeapus játékban a 
taxisok csapata volt a tréningp art- 
ner. A mérkőzés 3:3 (1:1) arányban 
eldöntetlenül végződött.

Vasárnap a multheti csapattal áll ki 
a porondra a Kispest, ha ugyan Pa- 
czolay bokasérülése addigra rend'be- 
jon. Az összeállítás ezesetben: Dé
nes — Rozgonyi, Hunyadi — Pur- 
czeld, Tőrös, Keresztes — Paczolay, 
Dormoe, Kormos, Fürstner, Serényé

Kispest egyébként nagyarányú 
előkészületeket tesz a mérkőzésre: a
pálya talaját alaposan megjavítják s 
30 filléres diákjegyeket adtak ki
elővételiben. Az előjelek szerint a 
közönségsikeír sem marad el. Hosz- 
szú idő óta nem volt tapasztalható 
Kispesten ilyen nagy érdeklődés.

Debrecenből is több, mint ezer né
zőt várnak. A MÁV erre á» alka
lomra is elindít egy 75 százalék 
kedvezményes külÖnvooatot. Debre
cenből kedden 500 jegyet kértek, 
amit szerdán megtoldottak 300-al. 
Erre a Kispest elküldött 1100-at, 
hogy — mint Mayer Béla igazgató 
mondotta — ne jöjjenek zavarba.

A Vác FC-nek még nincs meg a 
Szeged FO elleni csapata. Krausz sú
lyos sérülése miatt ugyanis több vál
tozás várható, A csatársorba való
színűleg Fried kerül előre a halfsor- 
ből, mig Fried helyét Lusztig fogja 
betölteni. Vogl egyetemi tanulmá
nyai miatt Bem-be távozott és ezért 
már az Etc FC elleni mérkőzésen 
sem játszott. Hoffmann sérülése ja
vul és lehetséges, hogy a játékos a 
Szeged ellen már beszáll a csapat
ba. A vasárnapi együttest csak szom
baton jelölik ki.

A  Diósgyőri AC vezetősége, 
okulva a tapasztaltakon, több 
változást fog eszközölni a csapa' 
tón. Különösen a csatársor Ősz 
szeállításán töprengenek, a kiál 
lított Klemenik 1. helyére pedig 
valószínűleg az ifjúsági Ivanics 
kerül.

Az Ungvári MTE Huszton, 
UMTE— S K H u sz t ljl  (0 :0 ). Bíró: 
Vogel. Az előző napi bajnoki mér' 
kő zéssel a lábában nem tudta igazi 
képességeit kifejteni az ungvári 
csapat. A husztiak nemcsak pihen
tek voltak, de jól is játszottak 
Apagyi révén tizenegyesből ők sze
rezték meg a vezetést is, amit Hor
váth egyenlített egyéni játék után. 
Kitűnt a mezőnyből a husztiak 
bekkje, Grandi.

A  DVTK-nál egyedül Polényi 
érzi a PTK-mérkőzés nyomait, 
de vasárnapig biztosan rendbe
jön.

Új jobbszárnnyal áll ki a BSE az 
URAK elleni meccsére, mert Béky és 
Miok még iskolás és igy a most ki
adott KISOK rendelet folytán nem 
játszhat. A fővárosiakat alaposan 
meggyengíti a két fiatal játékos 
hiánya, mert csak épp möst futottak 
fel legjobb formájukra. Helyükre va
lószínűleg a MILL-ista Steiner és a 
most újból edzésbe kezdő Kiss kerül. 
A többi csapatrészben nem lesz vál 
tozás. Az URAK elleni együttes 
ezek szerint a következő: Mar-
schovszky — Füstös, Soponyai ■ 
Ellbogen, Gyulai, Pármándy — Stei
ner, Kiss, Nagy, Szüos II., Kozma.

Sipőcz és Túrni közös megegyezés
sel szerződést bontott. Sipőcz helyét 
valószínűleg a csatársorból hátra
vont Páli fogja betölteni.

A  Salgótarjáni SE még soha
sem tudta Diósgyőrött legyőzni a 
DVTK-t, igaz, hogy legjobb csa
patával aem tudott még sohasem 
elmenni Diósgyőrbe. Most végre 
a legjobbak közül senki sem fog 
hiányozni a tarjáni csapatbél s 
ennek alapján az SSE győzelem
ben bízik. Az összeállítás ez: 
Csal* ■— Vics, Paskó —  Jancsi, 
Vatei, Springer —  Novosze- 
leszky, Daticsák, Márkus, Rigó, 
Viroszták.

A  cég-bajnokság heti műsora. 
bat. GSE—M. Acél, BudafoM-ut, í «
5. Bíró: Pollák (Guttmann), Taxi— 
PhVSC, Teve-utca, 4. Bíró: Seress 
(Berger), PTSE—LDSC, Baross-ut; 
ca, 4. Birő: Holtzer (Füredi), SRSQ 
—EGF, Lenke-ut, fél 5. Biró: Mer- 
ka, GSE II.—Ph VSC II., Budafoké 
ut. Biró: Székely. — Vasárnap: PFö 
—RSC, Baross-utca, 10, Bíró: Jur- 
csó (Váradi). Hangya—MSC, Cég* 
lédi-ut 1. Biró: Kövesi. _

Anyagiak hiánya miatt a Sal
gótarjáni AC nem tud vasárnap 
elmenni Hevesre, hol a HSE-vei 
lenne bajnoki mérkőzése.

Steczovlts kimaradt az Elektromö- 
sok vasárnapi csapatából, annál i* 
inkább, mivel a jeles játékos a visz- 
szavonulás gondolatával foglalkozik, 
s a teniszben akar most sikereket el* 
érni. A KISOK-ista Keiter szerep
lése is kétes, helyette valószínűleg; * 
sérüléséből felépült Csirke fog jav
szani. A Postás ellen ez az együttes

: Ujváryfogja felvenni a küzdelmet: Ujváry
Csovits, Kulcsár — Deák, Léyay, 

Lengyel — Csirke (Reiter), Mell*

Váradl András dr„ az egyiptomi 
futballtúrákról jól ismert magyar 
sportember Kairóban megházasodott. 
Az egyiptomot járt játékosok, veze
tők, de különösen az újpestiek tolmá
csolták a futballisták jókívánságait.

A  Püspökladányi M Á V  a 
D EAC  ellen már teljes csapatá
val áll ki, Játszik Ulicska is, aki 
eddig kitiltása m iatt nem szere
pelhetett.

cbarrik, Bogdán, Obsitos, Kocsis.
Spevár, a csabai Előre jeles 

centerhalfja hétfőn Orosházának 
OMTK elleni mérkőzésen ( 
zött az Előre 8:1 (5 :0 ) arány 
bán) erősebb rúgást kapott a bo
kájára s ezért vasárnapi szerep
lése kétes.

A Törekvés csak könnyű edzés**1 
készült a BSzKRT elten. A csapat
ban nem tesz különösebb változás, a 
kapuba ismét Szollár kerül, centeí- 
lialfot pedig újra Regős I. játszik, 
így fognak kiállani a kőbányaiak: 
Szollár — Katona, Gergely — Készéi 
I„ Regős I., Duimmer — Nemes, Rö
gös II., Pusztai, Déri, Baráth. n

Üjra kell játszani a BVSC—HAO 
mérkőzést zárt kapuk mellett, még
pedig nyolc napon belül. A bizottság 
megállapította, hogy a meccs félbe
szakításában egyik fél sem hibás M 
a biró is helyesen járt el. A pályára 
befutó Vörös István nézőt egy évre 
eltiltották a pályák látogatásától. A 
döntés igen magyfontosságu, mert a 
HAC győzelem esetén ismét bajnok- 
jelöltté lép elő.

A Csabai AK-ből hiányozni fog
vasárnap Bogdán II., aki vasár
nap megsérült a térdén. Helyet
tese Ancsin II.

A Hungária SO feladta pályavá
lasztói jogát az EMTK-val szemben 
és igy a meccs az Erzsébet-utcábah 
lesz vasárnap délután fél 3 órakor.

Április 17-én játazák le Salgó
tarjánban a Salgótarjáni SE—'  
BEAC Corinthián-díj mérkőzést. 
A  bányavárosban élénk érdeklő
dés előzi meg az egyetemisták 
vendégszereplését. Az e napra ki
sorsolt SSE— SAC bajnoki mér
kőzést elhalasztották.

Üjabb aktaeltfinés a BLASz-bAö* 
Az MLSZ fellebbviteli bizottsági 
kedd esti ülésén akarta tárgyalni ** 
MTK fellebbezését a III. kér. TVE--- 
Paulin ügyben. A bizottság azonban 
nem foglalkozhatott az üggyel, mi
vel az egyik igen fontos akta (mely
ben a III, kér. TVE—Paulin leiga
zolását a saját felelősségére kén) el
tűnt. Érdekes, hogy ez az akta 
első tárgyalás alkalmával sem vol" 
meg, majd ismét előkerült. Nem r  
fényt vetnek az adminisztrációin 
ezek az ismétlődő akta és kartoték el
tűnések, amelyek az amatőr szövet4 
ségben az utóbbi időben mind gyak
rabban előfordulnak. Végre egyszer 
már nagytakarítást kellene ott csi
nálni. A főtitkár azonban úgy lat
szik nem ér rá ilyesmikkel foglal
kozni. ,.

A BSzKRT újra teljes lesz vasár
nap a Törekvés ellen. Őri már telje- 
sen rendbejött és Borszéki állapot* 
is annyira javult, hogy vasárnap is
mét elfoglalhatja helyét a csap*®' 
bán.

Schmoll—Taxi FC barátságos mér
kőzés lesz vasárnap délután fél 8 
órakor a teveutcai pályán.

Egrit, a HAC csatárát orvosi vizs
gálatnak vetik alá és ettől teszi* 
függővé vasárnapi játékát.

Közös megegyezéssel szerződé** 
bontott a Bocskai és Villányi, vaja- 
ínint Horváth—H al as és a. 
ranya, és a Turul Sipőcczel. SipoC* 
egyébként külföldre készül távozni.

Szeged FC a Vác F0 elleni mér
kőzésre, amely vasárnap Soroksárod 
kerül eldöntésre — szövetségi ellen
őrt kért. .

óvott a Megyer a Pécs-Baranya el
len, de az óvást nem tárgyalták, mi
után óvásdij nem volt mellékelve.

23-án Nagyváradon, 24-én Kolozs
várott játszik az Attila — ezt jelem 
tette be az intézőbizottságnak.

A „33“ FO megóvta az URAK MWf 
3:3 arányban végződő mérkőzést bí
rói tévedések miatt. Az intézőbizottc 

“  ‘ '  áttette *

Gudenus Ervin báró, az NMSB folt
csatára az FTC-hez kérte átigazolá
sát. A zöld-fehérek jó erőt nyerne* 
benne.

A BSzKRT t í j . -m ;  kér. TVE 1Ö- 
mérkőzést május 5-én játszóik 1*.

.Hifii
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Háda, Korányi és Turav is 
csatasorba áll üipesien 

vasárnap

M agyarázat

Saját tudósítónktól —

A szürke hétköznap ellenére igen 
tekintélyes számú nézősereg feketél- 

\ leit a bétribün tövében. Egy belépő 
néző így kiáltott fel meglepetésébeni 

— Bühat Mennyi nyomdász van 
\ Budapesten!

|A világ legdrágább 
automobilja

Valószínűleg

A tegnapi mérkőzés alatt és után 
csak egyetlen gondja és kívánsága 
volt a ferencvárosiaknak. Mégpedig 
az, hogy a játékosok sérülés nélkül, 
lehetőleg különösebb megerőltetés 
nélkül kerüljenek ki a küzdelemből.

Ez a kívánság minden tekintetben 
beteljesedett. A mérkőzés minden baj 
nélkül múlt el s a győzelem kelle
mes hangulatot teremtett. Az egész 
játékosgárda, de az egész ferencvá 
rosi tábor is bizalommal néz az nj 
pesti nagy mérkőzés elé. Ebben a 
hangulatban folyt le a tegnapesti, 
szokásos heti vacsora is, amelyről 
azonban a játékosok korán, még ka 
puzárás előtt eltávoztak.

Alkalmunk volt Blurn Zoltánnal 
beszólni a vasárnapi csapatról, aki a 
következő felvilágosítást adta:

— A játékosok valamennyien fittek 
i  Így a legjobb Összeállításban állha
tunk ki Újpesten. A csapat tehát a 
következő lesz: Báda — Takács 1..
Korányi — Laky, Sárosl. Lázár 
Táncos, Takács 11., Turay, Toldi, Ko 
hűt. A hátralevő két napot pihenés 
sel tölti a csapat s a péntekre térve 
eett séta is elmarad.

Újpesten különben érdekes mérkő 
zés lesz vasárnap fél egy órakor. -  
Ekkor ugyanis a két ellenfél kombi
nált csapatot állít ki a Megyer ellen. 
Ebben a csapatban a Ferencváros ré
széről Bukóval, Furmamn, Berkessy, 
Szedlacsík és Papp Vesz részt. A 
többi hat játékost az Újpest adja.

liizdényit leszerződtette 
a Vasas és szombaton már ő 

irányítja a Hungária eilea 
piros-kékek csatársorát

Stanzl is akcióba iép
,—  Saját tudósítónktól

A Vasasok szerdán kétkapus edzés 
sel készültek a szombati mérkőzésre 
Az edzésen nem vett részt Vági, Ró
zsa, Burger és Fossák. Vági a veséjét 
fájlalta. Rózsa hivatali elfoglaltsága 
miatt maradt távol. Fossák a legsú

S P O R T C I P Ő K  s a s
L I N Ó L E U M  C I P Ő H Á Z  
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(Az Operával eremben)

lyosabb sérült, neki az arccsontja tö
rött, míg Burger két csapat edzését is 
vezeti, fáradt és pihent. A csapat ösz- 
szeállítása nagy gondot okozott a ve
zetőségnek a sok sérült miatt. Vági 
játékára biztosan számítanak és így 
a védelem és a halfsor teljes lesz. 
Nem így a csatársor. Brunecker sincs 
teljesen rendben, ő azonban vasárnap 
feltétlenül játszik. Possákra nem szá
míthatnak még hosszabb ideig és így 
utódról gondoskodott a vezetőség. A 
kitűnő soroksári csatárt, Küzdényit 
szerződtették le, aki már alá is írta 
áj szerződését, csak a kiadatását kell 
tóég elintézni. Ez annál is inkább 
szükséges volt, mert Bene meghűlt és 
így nem játszhat vasárnap. Szerencse 
még Stanzl felépülése és kitűnő for
mája. A balszélső kérdése vele megol
dódott.

Szabó takarékos! Az alábbi kis tör
ténetet Soroksáron mesélik a Bungá- 
ria fiatal, nagy tehetségű válogatott 
kapusáról, Szabóról.

A prágai győzelem híre Soroksáron 
is futótűzként terjedt el, A moziban, 
a korzón, a vendéglőkben schraml- 
zene mellett is a 3:1-ről folyt a vita, 
\Na és természetesen Szabóról, a köz- 
\ség szülöttjéről. Bogy vájjon jó 
\volt-e, nem kapott-e potyagólt. Bét- 
főn reggel a meccstudósításokból az
tán minden kiderült, Bogy nem ka
pott potyagólt, hogy jó volt, Egyszó
val nagyon is bevált. Nosza rögtön 
elhatározták a jó soroksáriak, hogy 
Szabót ünnepélyesen fogadják. Fo
gadták ís, illetve várták ís szép 
számmal a fiatal válogatottat, abban 
az időpontban, mikor számításuk sze 
rint hazaérkeznie kellett, de 6 nem 
jött, Már éjfélutdn egyre járt. Szabó 
mégsem jött. Félkettő, nem jön. Kél 
óra! Még mindig nem jön. A „vir
rasztód tábora egyre fogy. Végre 
autó berregése haitik, A „virrasztód 
megrohanják a taxit, amelyből las
san kikászálódik a fürge, a gumiem
ber kapus Szabó! Kérdések pergő
tüzébe fogják:

— Milyenek a prágaiak .  .  ,  nem 
volt lámpalázad . . .  hol voltál ilyen 
sokáig . .  . késett a vonat . . .  kaptál 
ezüstérmett. , ,

Szabó mindenkinek mindenre vála
szol:

Jók , nem volt , *, a vonat 
nem késett ... 

ttt
— , . . csak gyalog jöttem egész 

Pesterzsébetig és csak itt a vámnál 
ültem taxiba, mert bizony nem adok 
ki annyi tenger pénzt ccutórá, niHi* 
kor gyalogolhatok is . . .

Szabóra ezekután senkisem fog
hatja rá, hogy könnyelműen dobálja 
a pénzét.

Az EMTK-nafe nem tett jót a hús
véti székesfehérvári kirándulás, mert 
Weisz és Bakk olyan súlyos sérülést 
szenvedett, hogy vasárnap nem játsz
hatott. Nagy részben ez magyarázza 
az EMTK-nak a Ganz elleni várat
lan vereségét.

A  Rákospalota á Pécs-Baranya 
elleni mérkőzésre az eddig a csa
társorban szereplő Bartkőt ál
lítja a sérült Karaszek helyére. 
A  Pécsre utazó csapat a követ
kező: Bartkó —- Minárovits, Csik
—  Sebők, Polt, Mődl —  Szatur, 
Móder, Jeney II., Röszkopf, D é
nes. A  csapat a vasárnap reggeli 
„filléres gyorssal”  utazik Pécsre.

Az UTE-ban ismét Putz a cen
ter. Az MTK elleni csapat az 
alábbi: Alscher —  Futó, Orosz
—  Balló, Gyárfás, Kolozsvári —  
Unger, V íg V ., Putz, Klauber, 
Sándor

a tizennégy literes „Arany 
Poloska"/ melyből mindössze 25 
darab készül a molsheimi 
Bugatfi gyárban

— Saját tudósítónktól —-

A  napokban nagy ünnepségre 
készülnek a molsheimi Bugatti- 
gyárban, leszállítják az első szé
riában készült 14 literes Bugatti- 
túrakocsit, az angolok által 
„aranypoloskának” elkeresztelt 
modellt, mely arról híres, hogy a 
világ legdrágább autója és ára 
úgy aránylik a legdrágább Rolls 
árához, mint mondjuk egy Csepel- 
„motorkerékpár” ára a Harley 
Davidsonhoz.

Az első számú kocsit Monsiéur 
Henri Esders kapja meg, a multi
milliomos francia szabóművész, a 
munkában levő második kocsi 
az egyik leghíresebb német műtő
sebész kezeibe kerül. Csak utáhük 
áll a rendelési listán a spanyol 
exkirály, míg a negyedik a sorban 
nagy meglepetésre André Citroen, 
aki úgy látszik azok közé tarto
zik, akik Citroent prédikálnak és 
—  14 literes Bugattit vásárolnak 
Furcsa nagyon, hogy _ Monsiéur 
Citroennek nőm elég jó a saját 
gyártmányú kocsija, olyasféle ez, 
mintha —  mondjuk —  az öreg

Saxléhner Durmolt dolgoztatna 
maga helyett éjjel (amíg Ön al
szik), ahelyett, hogy keserűségét 
Saját Hunyadi Jánosába fojtaná.

Az aranypoloskák ára magyar 
valutában —  szigorúan hivatalos 
árfolyamon kalkulálva kb.
130— 140.000 pengő* tehát egy 
jobbfajta adómentes háromemele
tes villa árával vetekszik, Három- 
sebességeS váltója van a hátsó 
tengelyre függesztve; negyedik 
sebessége túlmenet. Karosszériája 
kétüléses, természetesen kígyó- 
bőrrel borítva, összesen 25 ilyen 
kocsit irányoztak elő, mindegyik 
masinához kijár a bizonyítvány, 
mely szerint síkon 220 km-es se
bességet kifutott, ugyanakkor a 
direktnek megfelelő harmadik se
bességben 1:20 arány hegyre ko
pogás és erőlködés nélkül 6— 8 
km-es tempóban is képes fel
kapaszkodni.

Talán felesleges megemlíteni, 
hogy eddig Monsiéur Bugatti 
egyetlen rendelést sem kapott “•* 
Magyarországból

Borsányi, Köves, Szdlay 
lösz vasárnap az Ujpéftt 

fecSézetsora
Ma á l l í t j á k  ö s s z e  a  csapatot

«— Saját tudósítónktól —*

Újpesten csak ma állítják őesíti 
a Ferencváros ellen kiálló csapatot* 
A szerdai mérkőzés

megdöbbentetté az egyesület 
híveit

s a Dumavárban mást sem M m í . 
hallani, mint csapatösszeállítás! 
„tipekét” .

A  legnagyobb gondot a fed*** 
zétsor okozza.

Biztosra vehető, hogy vasárnapéi 
Borsányi nem Sárost és Viget kap* 
ja társul. Szalay lesz a ballfedezet,

középen pedig Kövest akar* i 
ják látni a legtöbben,

Azt mondják, hogy K övest nem le* 
hét egészen elintézni múlt v á s á r *  
napi gyenge játéka alapján: akkori 
szerencsétlen napöt fogott ki. Kö
vesen kívül más

fantasztikus kombinációkról 
hallani.

Sokan Avart tennék Sáros helyére, 
a jobbszárny pedig T ö rö k -S a s  le* 
hetne, mások új halfok villámgyors 
szerződtetéséről beszélnék. Nagyon 
nehéz feladat előtt áll ma délutáni aj 
vezetőség, mely valószínűleg a kő* 
vetkező csapatot jelöli kÍ !

Huba (Aknai) —  Kővágó,
Dudás —  Borsányi, Köves,
Szalay —  Sas, Avar, Jakube, 

Vörös, P. Szabó,

A diósgyőri VTK berkeiben nagy
volt az öröm a PTK elleni győzelem 
.után. Különösen akkor, amikor meg- 
[jött ü hír, hogy a PBÜSÉ mindkét 
pontját Ózdon hagyta. Somlai intéző 
eleinte el sem akarta hinni:

— Nem megy a fejembe az a hat 
gól — ismételgette.

De hamar le is torkolták.»
_ Az nem baj, ha a maga fejébe

nem megy be, fontos, hogy a Pálfal
va hálójába bement.

Lassingleitncr, a KAOE kiváló 
hátvédje a Féltén elleni mérkőzésen 
egy öezeosapás alkalmával jőbbsze- 

[mén annyira megsérült, hogy azután 
már csak Statisztált a szélen.

Horváth, a Zala-Kanizsa, majd a 
Turul FC jeiles volt játékosa Nagy
kanizsán tartózkodik s Várja ama
tőrré való nyilvánítását. Horváth a 
várakozási idő alatt is játszani fog, 
mert részére a kanizsai levente lab
darúgó szövetség játékengedélyt adott 
s Horváth ezzel élni is kíván.

Ezek szerint a piros-kékek Összeál-
ző lelítása a következő lesz a Hungária el 

len. Bereczky — Szemere, Rózsa, — 
Vági, Burger, Kiss —  Koszta, Egri, 
Kiiadényi, Brunecker, StanzL

A  PLASz elnöksége örömmel 
fogadta azt a tervet, hogy Firen
zében az olasz kadettok ellen a 
BLASz válogatottja áll ki a profi
kombinált, illetve Csikó csapat 
helyett.

A  Köb. AO pályájának építése nem 
állt meg a félúton és azon most Is 
szorgos munka folyik. A  játszótéren 
maguk az egyesület játékosai dolgoz
nak és a napokban az öltozok építé
sét is megkezdték. Hétfőn a BLASz- 
tól Fáber Árpád mérte fel a pályát, 
amely a legközelebbi héten mar hi
telesítésre is kerül. A  Kób; AO ápri
lis 24-én szeretné megnyitni uj pályá
ját, amikor is a Menekültek ellen jat- 
íríaíia először a maglódiútl otthoná
ban,

R affal védi a 38 FC kapuját a 
M A V A G  ellen. A  budaiak bősz- 
szabb idő óta pihenő válogatott 
kapusa vasárnap ismét sorom
póba áll és vele az alábbi össze
tételben állnak ki a M ÁVAG  el 
len : Raffai ■—  Zloch, Wéber — 
Feketehegyi, Fehér II., Krámmer 
—  Mélán, M ajor, Szabó, Kovácsi 
III., Kiss.

Az NSC csapatában vasárnap az 
ÜMTE ellen az egyesület titkára is 
játszott, sőt a szertáros is, mert a 
fekete-fehéreknek csak nyolc játékosa 
jelent meg a meccsen. Az UMTE-nek 
azonban nem volt szerencséje, mert 
az NSÖ alkalmi játékosai beváltak. 
S az újpestieknek ezúttal sem sike
rült a fekete-fehéreket legyőzniük.

Juhász, a KTC jeles kapuvédőj© a 
BMTÉ elleni mérkőzés második fél
idejében egy vakmerő belevetődésnél 
fején erősen megsérült. Juhász nagy 
klubszeretetére vall, hogy ilyen álla
potban, támolyogva, szédelegve is 
végig kitartott a kapuban.

Hereze személyében új csatár mu
tatkozott be a MAFÖ színeiben az 
NJTC elleni mérkőzésen — teljes si
kerrel.

A  Ferencváros vezérkara és 
játékosai barátságos vacsorán  
jöttek Össze csütörtökön este a 
Sabaria fö lött aratott győzelem  
után. A  vacsorán valamennyi já 
tékos résztvett, csak a messze 
lakó Kohut hiányzott. A  vacsora 
természetesen igen emelkedett 
hangulatban folyt le, Mailihger 
elnök lelkes szavakban domborí
totta ki a vasárnapi *— Újpest 
elleni —  mérkőzés fontosságát, 
A  ferencvárosi hívek tábora kü
lönben most már biztosan elin
dítja április 17-én Debrecenbe a 
különvonatot, amire jelentkezése
ket elfogad az FTC irodája. A  
B) Közép gárdája vasárnap dél
ben 1 órakor a berlinitéri óra 
alatt gyülekezik és testületileg 
vonul ki Újpestre. A  ferencvárosi 
táborban nagyon bíznak, hogy a 
csapat győzni fog Újpesten és 
ebben az esetben minden ambí
ciójuk oda fog irányulni, bogy a 
zöld-fehér együttes pontvesztés 
nélkül és száz góllal nyerje a 
bajnokságot.

Pillér állapotában Javulás állott be,
Pillér, a Soroksári AO kitűnő játé
kosa sípcsonttöréssel fekszik a Gíück- 
[szanatóriumban, ahol — mint értesü
lünk — állapotában oly örvendetes 
jjavulá* állott be, hogy két-három hét 
muiva elhagyhatja a betegágyat.

A  Nemzeti valószínűleg ugyan 
azzal a csapatával játszik a Bra- 
tislava ellen is, amellyel Újpest
től pontot vett el. Kovács lába
ugyanis á kaposvári sérülés nyo
mán még mindig nem jött rendbe. 
Egyébként vasárnap reggel in
dulnak el a fekete-fehérek, akik 
nagyon örülnek annak, hogy 
négy nap alatt három pontot sze
reztek, még hozzá idegenben!

A z  MLSz tegnapi elnöki Ülése 
elmaradt, mert Kenyeres főtitkár 
beteg. Nem készíthette így elő az 
elnökség a holnapi tanácsülést 
sem, amely ilyenformán szintén 
elmarad.

ö tö lik  mérkőzésén Hyeres-ben 
6 :1  ( I s i )  arányban győzött a te
mesvári Ripensia az ottani SC 
ellen

Népsziget, fél 5 (Sehárle). — RSC 
— ESzSE, Szénit László-tér, fél
(Debreceni). •*• T. Előre—V. bér. 
FC, Szőnyi-út, fél 8 (Sándor).—
ALF— Szt. LFC, Albertfalva, 4 (Ba
lázs). — PTBSC—Vili. kér. SE, Pa
sarétí-út, fél 5 (We^inger). - -  II. 
osztály: BAC-N . Remény, Ipán 

, telep, 4 (Balta). -7  KIT—Fér. Tö
rekvés, Öv-u., 11 (Lengyel Károly).
— Vasakarat—BEAC, Lágymányos, 
1 (Horváth III.). -  FSC—EFC,

5 (Himtnier). — III* osztály: CTK— 
V. kor. SzAK, Cinkota, fél H ( Fa
bók). — I. kér. SG—VI. kér. Törek
vés, Budafoki-út, fél 5 (Horváth 
III.). -  ETSC—III. kér. TK, Nagy- 
szembat-u., fél 3 (Székül!). •*- Sí . 
Törekvés—ZRSC, Remdessy-tetep, fél 
5 (Retter),

Manglitz, a RUAÖ balhátvédje be
tegségéből felépült, vasárnap a Tu
rul TE ellen már játszik is.

A z FTC ma délután 3 órai kez
dettel a kertészutcai felsőkeres
kedelmi ellen játszik barátságos 
mérkőzést.

Zitnáftyl János, H l. kér. TK játé
kost örökre eltiltót®, játéktól a 
MOVE LL fegyelmi bizottsága, bíró 
tettleges bántalmazásáért.

A  III, kér. FC  Biaskónak, a
Bak T K  játékosának átvételéről 
tárgyál. H a sikerül a megállapo
dás, az új játékos esetleg mar 
vasárnap be is mutatkozik az 
óbudaiak csapatában.

Kalmárt, a ZAC csatárát vakbél- 
gyulladással megoperálták. A  fiatal 
; átékos már el is hagyta a kórházat.

A  BLASz ifjúsági válogatott- 
jelöltjeivel „titkos”  triált tart 
ma délután fél 4 órakor Gudenus 
őr. szövetségi kapitány a M ille
nárison. A  válogatottak ellenfele 
a BSE vegyes csapata lesz.

A z elmaradt győri N FC —  
Csornai SE mérkőzés új napja 
május 22,

A  KASC felszerelés hiányában 
nem tud kiállni vasárnap a 
P A T E  elleni bajnoki meccsére. 
A  derék kávéházi alkalmazottak 
felszerelését ugyanis az elmúlt 
vasárnap a simorutcai pálya öl
tözőjéből ellopták s mind a mai 
napig nem került meg,

Kultsár URAK az Elektromos elleni 
mérkőzésen Vasárnap karját törte.

A z amatgrzsűri tegnap esti ülé
sén visszaamatőrizálta a követ
kező játékosokat: Vellay, Klem ,
Kukán. Várakozási állományba 
került Braun József, Kohn, 
Trentz, Szabó, Liptai, Szan- 
dalszky, Kopreda, Rémay II., 
Horváth volt professzionalista já
tékos.

Az URAK a BSE eliea teljesen új 
csapattal kísérletezik, Több ifjúsági 
játékos ÍS szerephez jut.

A PLASz elnöksége foglalko
zott a II. liga válogatottjának az 
osztrákok elleni mérkőzésével, 
amelyet az osztrák— magyar nap
ján, eredetileg Budapesten ter
vezték lejátszani. A z  elnökség a* 
Ügyet megtárgyalás végett a II- 
ligának adta ki. A  H . liga még 
nem foglalkozott a kérdéssel, 
annyi azonban bizonyos, hogy a 
mérkőzést szívesebben játszana 
Bécsben, mint Budapesten.

A Turul csapata e héten pihen, Ese- 
beházy betegsége miatt nem ját
szott vasárnap, de legközelebbi já
téka már bizonyos. A  Turul együt
tesét egyébként a közel jövőben uj 
csatár fogja erősíteni, akit az egyik 
nagy egyesülettől kapnak kölcsönbe.

Barátságos mérkőzés. VII. C. 
Adószámvitel— -Lámpagyári tiszt
viselők 1 :1  ( 1 :1 ) .  Gyömrői-űt. 
Bíró: Vass. Egyenlő erők küzdel
me. Góllövő; Roóz, illetve Tóth.

Itt említjük meg, hogy a teg* 
napi Ferencváros-—Sabaria mén*

FUTBALL
TURISZTIKA

TENISZ
M M m liM k  legokmóbtan

KELLERT JENÜtporlárátlitobM Bptot
■ftsréfe-karút »». Telel.: 23-̂ 61.

kőzés Után az újpesti fiúk a vető
tökkel a pályáról együtt mentek 
baráti vacsorára, ahol ae aktuális 
kérdésekről beszélgették,

ríí;
I I

A Salgótarjáni SE a DAC ellen
.alaposan rácáfolt gyenge perecest 
| eredményére. Különösen Rigó játszott 
kitünően, Annyira, hogy a mérkőzés 
végén egy DAÜ-ísta mommmn meg 
is állapítom: — Na, a Rigó ma óla- 
posan elfütyülte a nótánkat.

Ellopták a KASC raiMerelteéfc 
KASC-nak a Simor-uteai pályán lévő 
öltözőjét vasárnap éjjel feltörték ét 

j onnan a felszerelés javat elvitték.
1 Széli, a* OTE kapusa a vasárnapi 
mérkőzésen védés közben kisebb agy
rázkódást szenvedett.

A z U R A K  vasárnap a BSE el* 
len erősen tartalékos esapatot 
tud csak kiállítani, mert Kulcsár 
és Kovács az Elektromos ellent 
mérkőzésen magsérült, VavrÓ pe
dig még nem heverte ki régebbi 
betegségét. Az összeállítás a kö
vetkező; Danzinger —  Farkas, 
Székely —  Vajda, Vida III., Reitt 
—  Jager, Kraller* Jeney II.,T ott*  
bor II., Szűcs.

A keletsiiovenszkól ás kárpátalli
[szláv egyesületek eddig együtt szere, 
peltek közös bajnoteágbaa. A  kárkit- 
alji egyesületek azonban most kiüiÜW 
váltak a kassai kerülettől és külön
osztály alakítottak. Batook|águkban
egyelőre csak az tthgvá— — -------- • -
Rusj, a munkácsi Slovan és a i  SK  
Huszt vesz részt, de őszre már tto
csapatot várnak _a starthoz. A*
ampa elnöke Jeffrimov Szergej 
városi főszámvevő.

A Törekvés nagyon panasákodtk «  
hétfői meccs túrájára, aki minden 
támadásukat már csirájában meg* 
akasztotta. A játékosok között sérült 
nincs. Kaunaneesky volt a két mecci 
hőse, aki & legjobb napj&tri emlé
keztető stílusban védett,

A Soproni VSE a DVE elleni %t% 
arányban végződött mérkőzést meg
óvja. A soproniak áss óvást arra alá*
pítj ák, * hogy Parányi bíró egy kap* 
előtti kavarodásból keletkezett gélt
sem adott meg.

, Győrött rémeket ttieZéltíék arról, 
hogy milyen durva volt a GyTC-*> 
NFC mérkőzés. A meccsét Storeh sze
mélyében az ószövetség egyik lég- 
jobb bírája vezette s még 3 tea  
tudta a szenvedélyeket megfékezni. 
Nem ártana, ha a NyLASz erélyes

megakadályozni 
jedo dunralást.
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Nagyszerűen beváltak a fiatalok a 

Szombathelyi MÁV csapatában s
ezért az egyesület vezetősége nem is 
változtat az összeál Uításon. Pintyőke 
marad a kapuban, Borsodi bekkel és 
Krascsenics marad balösszekötő.

Komoly erőpróba előtt állnak a 
bajai csapatok s ennek megfelelően 
az edzések is komolyabbak. Különö
sen a Bácskának a TSE elleni mér
kőzése ígérkezik csemegének. Válto
zás sem a Turul, sem a Bácska csa
patában nincs.,

Sokat rontott a tegnapi m érkőzés  
elején  Szedlacsik. D e hirtelen, vára t
lan eg y  n agyszerű  labdát adott ki 
Táncosnak. V oltak, akik nem g yőztek  
csodálkozni.

— Hát ez m it — kérdezték.
— E zt Ez . , . rendkívüli kiadás!!
A  Hungária ifj.— SzNSE ifj.

meccs vasárnap a Gubacsi-úton 
lesz délután fél 5 órakor. A Hun
gária II.— EMTK pedig 12 óra
kor.

Bajban van a Rákospalota, mert 
kapusa Karaszek hétfőn súlyosan 
megsérült s így valószínűleg a csatár
sorban szereplő Bartkót kénytelen a 
kapuba állítani.

H O K K I
Keddi ülésén ejtette meg a szö

vetség tanácsa az ezévi bajnokság 
sorsolását. A  bajnokságért nyolc 
egyesület küzd: a MAC, MHC,
BBTE, AHC, BHC, HHC, FTC 
és a Vacuum Sportkör csapata. A  
szövetségi díj résztvevőinek szá
ma hét (az előbbiek a Vacuum 
nélkül). A  harmadik csapatok ré
szére kiírt négyfordulós körmér
kőzés résztvevői: az MHC, AHC 
és a HHC. A  mérkőzések április
10-én kezdődnek és június 12-én 
érnek véget.

A  tavaszi forduló első napjá
nak részletes programja. Szom
bat, Margitsziget, d. u. 4 óra: 
BBTE— Vacuum, bajnoki, bíró: 
'Édes. Vasárnap, Margitsziget, d.
e. 10 óra: MAC— HHC, bajnoki, 
b író : Mayer. —  11.30: MAC II. 
►—HHC II., szöv. díj, b író: Mans- 
feld. 9 óra: MHC II.— AHC II.
szöv. díj, b író: Fehér. 10.30:
MHC— AHC, bajnoki, b író: Bi- 
kár. 12: BHC— FTC, bajnoki,
bíró: Rudán. Lóversenytér, d. u. 
3 óra: BHC II.— FTC II. szöv.
díj, bíró: Nobel.

Turcsányl, Bpest. A pingpongasztal 
méretei a következők: hossz: 274.5
cm, szélesség: 152.5 cm, az asztallap 
magassága a föld felett: 76—77 cm.
A háló magassága 17.5 om.

Vándorevezős. A „canoe“ helyes ki
ejtése: „kenu".

Telefonérdeklődő A Ferencváros— 
BSE Magyar Kupa mérkőzésen — 
amely 1930 március 25-én a Millená
rison került sorra s eredménye meg
hosszabbítás után 3:2 volt a Ferenc
város javára — Lázár nem játszott

Stern Ervin. Téved. Levele kelte
zésekor az érdemleges versenyek 
(atlétika, úszás) még el sem kezdőd
tek!

EGYESÜLETI HÍREK
A Kaposvári Turul SE tisztújító 

közgyűlése. Április 2-án. tartotta a 
Kaposvári Turul Sport Egylet évi 
rendes közgyűlését, amelyen szomorú 
képet nyújtott a vezetőség jelentése 
a vidéki amatőrsport jelenlegi hely
zetéről. Somogy vármegye vezető 
éportegyesüiete tíz működő szakosz
tályt (atlétika, birkózás, céllövészet, 
gyephokki, labdarúgás, tenisz, téli
sport, torna, úszás, vívás) tart fenn 
és ezek közül egyik-másikban, orszá
gos viszonylatban is számottevő mű
ködést és eredményeket ért el, mégis 
a megfelelő anyagi és erkölcsi támo
gatás hiánya gondokat okoz. A tiszt
újítás (3 évre): Díszelnök: vitéz dir. 
Keresztes-Flscher Ferenc m. kir. bel
ügyminiszter. örökös tiszteletbeli el
nök: dr. Polgár Kálmán m. Mr.
ügyészségi h. elnök, örökös tisztelet
beli tagok: Stephaich Pál alispán,
dr. Vétek György polgármester. El
nök: Littke Kálmán. Társelnök: dr, 
Magay Ferenc. A1 elnök: Barcsay
Ákos, Siposs Géza. Ügyvezető alelnök: 
vitéz Adorján József, örökös tiszte
letbeli főtitkár: Havlicsek Ferenc. — 
Főtitkár: dr. Halda Antal. _ Titkár: 
Szathmáry Lajos. Pályaigazgató:
Kúsnyér Elemér. Főpénztáros: Tillin- 
ger János. Főjegyző: ifj. Király
József,

t s z a Péntek, 1932 április 8.

Jástíns 11-én vagy 18-án 
szeretné az MIÍSz dűlőre 
juttatni a budapesti osztrák— 
magyar válogatott repülő- 
versenyt

Olasz—magyar és német—magyar válo
gatott mérkőzések Budapesten?

—  Saját tudósítónktól —

Megemlékeztünk már arról, 
hogy az osztrák kerékpáros szö
vetség átiratilag arról értesítette 
az MKSz-t, hogy az idei osztrák
magyar válogatott repülőversenye- 
két május 18-án Budapesten, szep
tember 11-én pedig Bécsben 
ajánlja dűlőre juttatni.

Az MKSz most foglalkozott az 
osztrákok átiratával. Úgy véli, 
hogy

a május 18-i terminus túl 
korai,

versenyzőink a fenti időpontig 
nem érik el formájuk tetőpontját 
s így könnyelműség volna egy 
ilyen jelentékeny horderejű mér
kőzést nyélbeütni, mely csak vere
séget hozhatna a magyar színekre. 
Nálunk csak május 1-én kezdődik 
az idény, mindössze tehát 18 nap 
állana a versenyzők és a válogató 
kapitány rendelkezésére, ami két
ségen kívül elégtelen.

Ebből az elgondolásból kiindul
va Boldog Nándor az MKSz vá
lasziratában

június 11-et, vagy június 
18-at ajánlja az idén Buda
pesten dűlőre jutó osztrák—  
magyar válogatott mérkőzés 

időpontjául,

míg a szeptemberi terminust fenn
tartás nélkül elfogadja.

Az MKSz foglalkozott a válo
gatott mérkőzések pontszerző szá
mainak kiírásjavaslatával is és 
azt az ajánlatot tette az öRB-nek, 
hogy az idei osztrák-magyar vk- 
lógatott verseny

deklődtünk Schmidt Ottó „atá- 
értékelése”  felől.

Ezt a választ kaptuk:
—-  Schmidt Ottó hosszabb ideig 

betegeskedett a csak nemrég fo 
gott rendszeres játékba. Emiatt 
igazi formáját, sem érhette el s 
így reálisabbnak tartjuk, ha a 
professzionista csapatban csak az 
ötödik helyet foglalja el.

A párosmérkőzések beosztásá
nál a szövetségi kapitány ki akar
ta próbálni az új újpesti kettőst, 
az Aschner— Gabrovitz párt s 
ezért szétválasztotta a Zichy— 
Gabrovitz együttest. A  gondolat 
helyességéről lehetne vitatkozni, 
annyi azonban bizonyos, hogy 
Aschner Pál az első szabadtéri 
edzésen kitűnő formát mutatott s 
így a kísérlet bizonyos mértékig 
indokoltnak látszik. Ez lesz az 
újpestiek „bomba-pár” -jának első 
szabadtéri szereplése.

Az esélyek latolgatására ennél 
a mérkőzésnél bajosan lehetne ki
térni. A  két tábor versenyszerű 
mérkőzésen oly ritkán csap össze, 
hogy az összehasonlításhoz tám
pontot találni igen nehéz. A  pro-

országonként 4— 4 reprezen
tánst szólítson nyeregbe.

Akik egy
2x1000 méteres futam, egy 
6 körös pontverseny (esetleg 
1000 méteres, egyenkénti 
rajttal indított idő verseny) 
és végül egy 2000 m-es ten- 
demverseny keretében mérik 

össze erejüket.
A  pontozás a tavalyi kulcs szerint 
(5, 3, 2, 1) történik.

Boldog Nándor főtitkár közölte 
munkatársunkkal, hogy az oszt
rák-magyar válogatott mérkőzés 
nyélbeütése után a szövetség fel 
hatalmazása folytán érintkezést 
keres

az olasz és a német szövet
ségekkel

válogatott pályaversenyek léte3Í 
tése céljából.

Győzelemre mennek a profik 
az amatőr—profi tenisz
mérkőzésen
Szombaton mutatkozik be nyílt 
pályán az Aschner—Gabrovitz 
pár — Bánó Lehel is játszik az 
amatőrcsapaihan — Miért ötödik 
Schmidt Ottó?

—  Saját tudósítónktól —

Szerdán már ismertettük az 
idei teniszévad első eseményének, 
az amatőr-profi teniszmérkőzés
nek párosítását. Ez a párosítás 
most megváltozott, mert Bánó 
Lehel BBTE jelentkezett Pétery 
dr. szövetségi kapitánynál, kimen
tette az eddigi együttes tréningek
ről történt távolmaradását s egy
ben bejelentette, hogy a játékot 
már megkezdte s szeretne részt- 
venni a professzionisták elleni já

Teniszpályát és kertiutat épít, fekete és

v ö rö s  salakot
szállít a legjutányosabb feltéte
lek mellett:

H A Z A I  ÚTÉPÍTŐ ÉS SALAK
TERMELŐ VALLALAT
V., Nádor-utca 6. Telefont 813—96.
Az ország összes nagyobb sportegyesflleté- 

nek szerződéses szállítója,

tékban. P étery  dr. elfogadta Bánó 
Lehel exkuzációját s így Bánó 
Lehel bekerült, Ferenczy Emil 
pedig kiesett az amatőrök csapa
tából.

A két hatos csapat —  mint Je
leztük —  hat egyes és három 
páros mérkőzést vív egymás ellen,

mégpedig erőszerinti sorrendben. 
Az amatőrjátékosoknál az erőlista 
iránytadó, míg a profik alkalmi 
erőlistát készítettek erre az alka
lomra. A  két sorrend alapján az 
egyes mérkőző párok —  erő 
szerinti egymásutánban —  a kö
vetkezők :

1 . ‘Gabrovitz am.—Schmidt F
prof. *>

2. Bánó L. cm.—Zeitter J. prof.
S. Straub E. am.—Dörner L  

prof.
i .  Drjetomszky am.—Izsák prof
5. Zichy gr. am.—Schmidt O 

prof.
6. Aschner P. am.—Perák prof.
Az amatőrök összeállításában

Aschner azért játszik az utolsó 
helyen, mert tavaly oly keveset 
versenyezhetett, hogy kellő számú 
eredmény hiányában az erőlista- 
bizottság nem rangsorozta. Fel
tűnő azonban a professzionisták 
csapatában Schmidt Ottónak, a 
nagy játékerőt képyiselő balkezes 
trénernek ötödik helye. Schmidt 
Ottót tulajdonképpen a második 
hely illette volna meg s ezért ér-

j elíéBiek M o r z s á n y i n á l Budapest. 
IV. kér., 
fstfrilS.

— Mikor én a háborúban voltam, 
én vittem a zászlót, ha roham volt!,

—  És mostt
—  Most taccsbíró vagyok . ,  ■

■ teniszütő -hűrozás, 
BE O  leiszerelés legjobb, 

legtartósabb = —
V., Bálvány-utca 19. Telefon: 202-25
fik  nagyon bíznak győzelmükben, 
az amatőr tippelők bizonytalan
ságban vannak. Véleményünk sze
rint a párosmérkőzéseken amatőr 
fölény várható, a szingligyőzel- 
mek közül pedig kettőt —  esetleg- 
hármat is —  sikerül majd a pro
fiktól elhódítani.

A  mérkőzések kivétel nélkül 
két nyert szetre (best o f three-re) 
mennek.

Szombaton

Öt súlycsoportban összesen 16 
versenyző indul Budapest súly
emelőbajnokságaiban. A  légsúly
ban 1, könnyűsúlyban 4, pehely
súlyban 5, közópsúlyban 4 és ne
hézsúlyban 2 aspiráns van. A  
szövetség ezen a versenyen veszi 
először használatba az olimpiai 
előírásnak megfelelő golyóscsap- 
ágyas súlyt. Ennek kezelése va
lószínűleg nehezebb feladat elé 
állítja versenyzőinket, úgyhogy 
meglepetések sincsenek kizárva. 
A  versenyt szombaton este 7 óra
kor rendezik meg az MTK hun- 
gáriaúti pályáján levő tornate
remben.

Budapest súlyemelő bajnokságait
szombaton rendezi meg az MTK. A 
versenyre 39 nevezés érkezett. Bnda- 
pestről a Törekvés, MTK, FTO, DTE 
nevezett, míg a vidéket a Szegedi AK 
és a Debreceni TE súlyemelői képvi
selik. A  mérkőzést az MTK tornater
mében szombaton este 7 órakor rende
zik meg. A  mérkőzésen elért eredmé
nyeket a szövetség mint magyar re
kordokat fogja hitelesíteni.

a következő három mérkőzés ke
rül sorra:

Délután 8 órakor: Zichy gr.—  
Schmidt O., utána: Aschner, Gab 
rovitz— Schmidt F.. Zeitler J. 
(igen érdekesnek Ígérkezik!), 
utána: Straub E.— Dörner L.

Vasárnap délelőtt és délután is 
lesz játék.

A  mérkőzések szombaton, va
sárnap délelőtt és délután egy
aránt a MAC margitszigeti dísz- 
pályáján kerülnek sorra. Belépő
díj nincs, csak az 1 pengős pro
gramot kell megváltani.

Kehrling veresége Capriban
Baumgarten Magda  

győzött
—  Távirati jelentés. —

(A Capriban folyó nemzetközi tenisz- 
versenyen magyar részről Kehrling és 
Baumgarten Magda vesz részt. Az 
alábbi táviratot Baumgarten Magdá
tól kaptuk; s benne Kehrling férfipá
ros partnerének neve el van ferdítve.)

Capri, április 7.
A nemzetközi verseny férfi egyesé

nek második fordulója meglepetést 
hozott. Kehrling még az úttól fárad
tan állott ki második mérkőzésére 
mely alatt orkánszerű szél dühöngött, 
A mérkőzés ilyenformán nem volt 
reális, 8 Kehrling az olasz Barbato- 
tól 8:6, 6:2 arányban kikapott. Ezt a 
mérkőzést szerdán játszották.

Csütörtökön a vegyespáros elődön
tőjéből esett ki a Kehrling— Valerio 
(olasz) pár: Conte, Barbier francia 
— Kehrling, Valerio 6:8, 6:2. A férfi- 
páros döntője sem hozott Kehrling- 
nek sikert, bár itt már sokkal jobban 
ment neki a játék: Merlin, Conte
francia — Kehrling, Dvodos (?) 6:2, 
8:6, 8:6. A női egyes második fordu
lójában: Baumgarten—Gallay fran
cia 10:8, 6:U. (Gallay Franciaország 
egyik legjobb hölgyjátékosa. (Szerk.)

„Megblcskázták". Ferenczy Emilt, 
a MAFC jeles teniszezőjét nemrég kü
lönös baleset érte. Az egyetemen 
ahol jogi tanulmányait végzi, nyu 
godtan olvasgatott (újságot), amikor 
hirtelen éles fájdalom hasított a lá
bába. Kiderült, hogy a közelében né
hány hallgató „bicskázottazaz kést 
dobált a padló fájába. Az egyik do 
bás célt tévesztett és dtszúrva Fe
renczy cipőjét, keresztülfúródott a 
lábfején. A kellemetlen „ telitalálat“ 
wfán Ferenczy sokáig nem tudott 
talpraállni, de most már megkezd
hette ismét a játékot.

Világhírű 
TheWithworth
kerékpárok részletre, külsők 
5,8Q-!óI, belsőkI.OO-tól stb.

Angol golyóscsapágyas gvermekkocsik P 72-tő' 
Nagy javítóműhely Láng Imre, VI.,Teréz-krt 3/8 
Képes árjegyzék Ingyen, ha tadjak mifíl ’

Változnak az idők

«H EC 2E B »

V Í V Á S A
Elmarad az elsóosztályú kard

csapatbajnokság, mert a két vá
logatóverseny közé esne s a vívók
nak szükségük van a két verseny 
között lévő három, (hétre. Ebből a 
három hétből legalább egy hetet 
kell pihenni: a verseny után há
rom napot s a következő verseny 
előtt három napot. Két hét pedig 
feltétetenül szükséges a közbeeső 
edzésre. így  tehát az elsőosztályú 
kardesapatbajnokság elmarad s va
lószínű, hogy a tavaszi szezónban 
már nem, is lesz alkalom a megren
dezésére. A  csapatbajnokság most 
vasárnapra volt kiírva s mint hogy 
elmarad: ezen a vasárnapon a fő 
városban verseny nem lesz.

A  MOVE Karcagi SE vívóaka
démiát rendezett, amelyen az 
egyesület mesterén, Kasics Pálon 
kívül számos kitűnő környéki 
vívó vett részt. A  fővárosi vívó
sportot Eckl Viktor képviselte. A  
karcagiak közül Musoly Gusztáv, 
Kun Lőrincz és May János asszó
zott. Az akadémián résztvett 
Porteleky László dr., az első ma
gyar kardvívóbajnok. Az akadé
miát női verseny zárta be, mely
ben első lett Porteleky Vali, 2. 
Vay Inci, 3. Simon Kató, 4. Téri 
Kató, 5. Örley Kató.

A  Bírák Bizottsága szombaton 
tartja alakuló ülését. Az ülésen 
valószínűleg v. Rády József alez
redest választják meg elnöknek.

Harminc főre redukálják azok
nak a számát, akik a következő 
válogatóversenyeken résztvehet- 
nek. A  tanács legutóbbi ülésén 
Krencsey elnök javaslatára ki
mondta, hogy a következő két vá
logatóversenyen nem engedi el
indulni az összes vívókat, hanem 
kiválaszt harminc vívót, aki a 
versenyen résztvehet. Az intézke
désnek kettős a célja. így  azok, 
akiknek úgysem lehet semmi esé
lyük arra, hogy a döntőbe beke
rüljenek, nem fárasztják majd az 
első klasszis versenyzőit. A jók
nak pedig nem kell majd húsz- 
harminc olyan vívóval megküzde
niük, akiknek úgy sincs semmi 
esélyük a végküzdelmekbe való 
beleszólásra. A  harmincas kere
tet a válogatóbizottság hétfőn ál
lítja össze.

Petschauer elkezdte tréningjét.
Petschauer Attila a következő 
válogatóversenyben már részt- 
vesz. Már annyira jobban érzi 
magát, hogy könnyű munkába 
foghatott s el is kezdte a munkát 
Santellivel.

A  lengyel vívók résztvesznek a 
magyar bajnokságban. Április
24-én rendezi a szövetség a ma
gyar egyéni kardbajnokságot. A  
versenyen külföldi vendégeink is 
lesznek. A  lengyel vivők Buda
pestre jönnek készülni az olim
piára. Április 15-én hatos len
gyel csapat jön  Budapestre s itt 
fog hat héten át vívni. Közben a 
magyar bajnokságban is elindul 
ez a hat vívó.
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A M A S z akkor sem  engeI Csâ L iu . a NAS*-»ak aév múlva lesz '1 1 1

indulni N urm it
ha a finn szövetség iga
zolja , sőt akkor sem , ha 
N u rm i diszkvaiitikáiása  
m ia tt  íáwmSmmrmí

A  „ k ö z h a n g u la t ”  é s  a
álláspont”  a Nurml-kónléstsen

Megirtuk, hogy a NASz berlini 
•kongresszusa tagszövetségeinek _ meg
tiltotta, hogy a szerinte politikai tün
tetést szolgáló munkásolimpiákon ver
senyzőiket indulni engedjék,

A MASz álláspontját  ̂Stankovits 
Szilárd elnök a következőkben fog
lalta össze:

-  Az IAAF határozatát természe
tesen respektáljuk és nem adunk en
gedélyt az indulásra a munkásolim
piára jelentkező versenyzőinknek.

Az MTE atlétáinak vezetője, Beich

Saját tudósítónktól

Paavo Nurmi nevétől egynéhány
szor már visszhangzott a világ, 
amerre csak elhatolt a kultúra. Az 
1920-as antwerpeni olimpián ket
tős győzelemmel futott be a világ 
érdeklődésiének középpontjába és 
azóta harminc világrekordjavítás, 
számtalan nagy győzelem és olim
piai koszorúk sorozata hirdeti a vi
lág legnagyobb atlétájának dicső
ségét.

Mégis, talán egyetlen tette sem 
keltett olyan általános feltűnést, 
nem provokált annyi vitát és állás- 
foglalást, mint az, amelynek ő csak 
szenvedő részese: az IAAF taná
csának felfüggesztő határozata.

Finnországban bombaként hatott 
a híradás. Maga Nurmi elzárkózott 
minden nyilatkozat elől, a finn at
létikai szövetség és olimpiai bizott
ság urai azonban nem fukarkodtak 
a nyilatkozatokban. Súlyos támadá
sok érték a Nemzetközi Atlétikai 
Szövetséget, amely minden jogszo 
kás és szabály félretevésével meg 
előzte a finn szövetség állásfoglalá
sát és olyan a hangulat Finnor
szágban, hogy

az egész finn sportnak állást 
kell foglalnia Nurmi mellett 
és ha őt nem engedik indulni 
az olimpián, egyetlen finn  
versenyző se vegyen azon 

részt.

Kétségtelen, hogy ez Los Ange
lesinek sem közömbös és nem kö
zömbös dolog akkor sem, ha a fin
nek fenyegetése csak fenyegetés 
marad és Nurmi nélkül is megjele
nik a finn nemzeti csapat az olim
pián. Nurmi a világ legnépszerűbb 
atlétája és népszerűsége különösen 
Amerikában határtalan. 
mindegy tehát az olimpia rendezo- 
bizottságának, hogy Nurmi indul-e 
vagy nem Los Angelesben.

De két pártra szakadt a közvet
lenül nem érdekelt országok közvé
leménye is. A  nagyobb rész —  í 
sajtó nagyabb része is —  Nurmi 
mellett foglal állást, mások _ ? 
NASz-nak a tiszta amatőrseg je l 
szavával megindult tisztító hadja 
rátát dicsérik. A közhangulatnak 
és a NASz hivatalos álláspontjának 
ütközőpontjait szeretnek az alanti 
beszélgetésben megvilágítani. A 
közhangulatot az újságíró képvi
seli, a hivatalos álláspontot Stan- 
kovits Szilárd, a NASz tanácsának 
tagja, aki maga is résztvett az íté
let meghozatalában.

(Voltaképpen miért és milyen 
alapon történt Nurmi felfüggesz-
tése?) , . , .

__ A  tanács elé olyan adatokat
és bizonyítékokat terjesztettek, 
hogy nem lehetett kitérni az elől, 
hogy valamilyen határozatot hoz
zunk. A  bizonyítékok alapján pe
dig ez a határozat nem  lehetett 
más, mint a felfiigesztés.

(És mik voltak ezek a bizonyíté
kok? A Petkiewitz-ügy?)

—  Sző volt arról is. Részlete
ket nem mondhatok, de kijelent
hetem, hogy nagyon körültekintő 
és alapos adatgyűjtés folyt.

(A  finn szövetség értesülésünk 
szerint máris táviratilag tiltako
zott a NASz-nak az ő jogkörébe 
való beavatkozása ellen. Nem le
hetséges, hogy a finn  szövetség a 
neki megküldött •» adatok áttanul
mányozása után is kitart Nurmi 
mellett és valamilyen módon tisz
tára mossa, mint az amerikai túra 
után is tette?)

—  Ezt nem tartom lehetséges, 
nek. Most minden adat ott feküdt 
előttünk, mi mindent láttunk és

mindent gondosan megvizsgál
tunk.

(De Nurmi kihallgatása nem 
történt meg! Nem lehetséges-e, 
hogy a finn szövetség az ő meghall 
gatása alapján a NASz által meg
küldött adatok megcáfolása nélkül 
is arra a végeredményre jut, hogy 
Nurmi ugyan felvette a bizonyíté
kokban szereplő összegeket, de azo
kat nem a saját céljaira, hanem 
finn sportcélokra juttatta. Amint 
ez az amerikai túra után is tör 
tént.)

Azt hiszem, hogy Nurmin ez 
sem segíthet.

(A  losangelesi „vészbíróság fel
állítása arra az esetre történt, ha 
a finn szövetség vizsgálata mégis 
Nurmit igazolná?) ,

Erre is gondolt a tanacs, 
amikor ezt a határozatot hozta. 
Ennek a bizottságnak tagjai a ta
nács tagjai lesznek (Génét ugyan 
valószínűleg nem tud eljönni Los 
Angelesbe és az öreg Barclay he 
lyett alkalmasint Lowe jön) és 
nem valószínű, hogy ők Nurmival 
szemben megváltoztatnák a finn 
szövetség igazolása esetén is 
előző egyhangúan hozott határo
zatukat. Ennek a bizottságnak 
joga van bármely olimpiai neve
zést visszautasítani.

(Nurmi felfüggesztése a semle
ges sportemberek körében is nagy 
felzúdulást keltett. Úgy tekintik 
az ügyet, mint Edström bosszúját 
Los Angelessel szemben és össze
hasonlításokat tesznek az atlétika 
népszerűsítése terén Nurmi által 
végzett munka és Edström teljesít 
ményei között. Ezekben az össze
hasonlításokban a világbajnok ma
rad felül.)

- Ilyen összehasonlításokat 
tenni nem lehet. Ki tudja eldön
teni, hogy a világ legjobb futója  
ér-e többet, vagy az, aki a nem 
zetközi atlétika egységes szerve 
zetét megalkotta. Én is sajnálom  
Nurmit, aki 12 éven át vezérlő 
csillag volt az aktív atléták kö
zött, de éppen azért, mert az volt, 
példája nemcsak a tréningmód
szerek tekintetében, hanem az 
amatőrség kérdésében is vonzó 
volt. Ismétlem, mihelyt ezek az 
adatok a N ASz elé kerültek, a 
döntés nem lehetett más. Furcsa 
azonban, hogy most azt kiáltják 
ki bűnösnek, aki ezeket az adato
kat odahozta, holott talán mégis 
inkább az a bűnös, aki azokat el- 
követte.

(Csak az furcsa kissé, hogy Nur
mi dolgairól már évek óta beszél 
nek és csak most, éppen az olimpia 
előtt kellett sürgősen, rendkívüli 
ülésen tárgyalni ezt a dolgot Nem 
lehet tartani attól is, hogy ez a ha
tározat egy jnegállíthatatlan lavi
nát indít meg? Hiszen nem kell 
hozzá egyéb, mint az amatőrségnek 
néhány olyan lelkes harcosa, mint 
aki Nurmi ügyében eljárt és a los
angelesi vészbíróság kilószámra 
kapja a „nyomós”  vádakat. Világ 
botrány lehet belőle!)

-  A  N ASz minden ügyben el 
jár, amit eléje terjesztenek. Ha 
más atlétákról ilyen bizonyíté
kokkal jönnek, azokat is felfüg
gesztjük. Ladoumegue szóba sem 
került, őt a francia szövetség, ve
zetőinek kijelentése szerint vég 
legesen diszkvalifikálta és a köz
vélemény, sajtó és a kormánykö
rök minden nyomása ellenére 
fenntartotta álláspontját. Pelt- 
zerről sem esett szó. v. Halt 
ugyan megcáfolta azt a szájába 
adott nyilatkozatot, hogy szerinte 
Peltzer az amatőrök mintaképe,

de Peltzerre vonatkozó vádat sem 
ő, sem más nem hangoztatott. A 
bizottság Los Angelesben is telje 
síteni fogja  kötelességét.

(És ha Finnország azonosítja 
magát Nurmival és nem vesz részt 
az olimpián?) -

—  Nagyon fogjuk sajnálni, de 
terrorizálni nem hagyjuk magun 
kát.

(M it szól majd ehhez Los Ange
les?)

—  Los Angelesnek ebbe nincs 
beleszólása, az olimpia atlétikai 
versenyét mi rendezzük. Külön
ben a legjobb viszonyban va 
gyünk velük és ők készséggel tel 
jesítik minden óhajunkat.

mtmkásolimpiákra vonat
kozó tiltó határozata

— Saját tudósítónktól
Andor a következőket mondotta:

— A határozat —  a h ivata los kom
m üniké szerin t —  csa k  a m unkás- 
olim piákra vonatkozik , m ás m unkás- 
v ersen y re  teh á t nem . E z ér t  szám unk
ra  a dolog n em  aktuális és  korai vol
na  m inden állásfoglalás. A  legutóbbi 
m unkásolim pia 1931-ben volt D ées-  
ben, a  legközelebbi teh á t 1937-ben 
lesz, m er t a  munJcásolimpiálcat hat 
éven kén t rendezik . Öt esztendeig  te 
hát m ég  rá érün k  állást fog la ln i, ad
dig pedig sok víz le fo ly ik  a D unán.

Két ellentétes nyilatkozat, 
a nagy tanulság, meg 
a tizennegyedik

— Saját tudósítónktól

A MASz délnyugati kerülete Ka 
posváron, a déli kerület Szegeden 
vasárnap rendezi a kerületi mezei 
bajnokságot.

Amerika női fedettpálya bajnok 
ságában Jean Shiley magasugrása 
jelenti a legjobb eredményt. Shiley 
156.7 cm-t ugrott. A helyből távol 
ugrást XJngenaeh 246 cm-el nyerte.

Német kerületi mezei bajnokságok 
L ip cse : Dietrich 31:40.2. — Spandau: 
Ébert 33:45.2. Cikprski. — H alle: 
Helling 34:42.6. — M ünchen: Kapp 
37:12.

Berlinben a SC Charlottenburg 
3-szor 4 kilométeres erdei stafétájá
ban. 1. Polízei SV 33:42.6, 2. SCO
34:13.2. 15 km. gyaloglás: 1. Schwab 
1:13:25, 2. Sievert, 3. Sehmidt.

Kaposvárott levente mezei futóver
seny volt vasárnap. Eredmények: 
Szeniorok (táv kb. 4 km): 1. Hor
váth, 2. Jobban I., 3. Nigovie, 4-
Septe, 5. Sindler. Ifjúságiak (táv kb.
3 km): 1. Jobban II., 2. Varga, 8.
öm yei, 4. Bérdi, 5. Septe II. A ver
senyt az V. kerületi Széchenyi LE 
rendezte.

Az ESC 10 kilométeres csapatver
senyt rendez vasárnap délelőtt fél 
10 órakor a göldöllői országút 6-os 
kilométerkövétől a 11-esig és vissza. 
A  versenyre bét egyesület nevezett. 
A BEAC 5, a Dorogi AC 3 (Vértes), 
a MOTE 6 (Oszip), az UTE 5 (Sárosi, 
Esztergomi, Görög), az MTE 3, a 
BESzKRT 4, az ESC 11 (Galambos, 
Majorosi, Hegedűs, Osuszth) Ver
senyzővel indulhat.

Magyar futó is pályázik az USA 
marathóni olimpikonjai közé. Már az 
Amsterdam előtti próbaversenyen is 
indult és ott kilencedik lett, most pe
dig amerikai jelentés szerint igen jó 
formában van és Micha-el Kish-nek 
(mert így hívják) esélye van a válo
gatót csapatban való részvételre is. 
Az USA marathóni olimpikonjait 
tudvalevőleg az április 19-i bostoni 
és a május 14-i baltimorei marathón 
eredménye alapján jelölik ki.

Azokban a sportágakban, _ ahol 
az elsőség kérdése nem állapítható 
meg minden kétséget kizáróan, 
mindig tág tere nyílik a vitának. 
Minimális különbségnél a legtöbb 
ember a szívéhez közelebb állót 
látja majd győztesnek. Ez volt a 
helyzet a vasárnapi csehszlovák
magyar válogatott ökölvívómérkő
zés után is.

—  Nem, ilyen súlyos vereséget 
nem érdemeltünk meg —  mondja 
Laube, a csehszlovák szövetség 
főtitkára. —  Az igazságos ered
mény 8:8 döntetlen volt. Kubi- 
nyi, Lovas és Csiszár győzelmét 
egyetlen pillanatig sem lehet vi
tatni. Ellenben Chundela meg
verte Szabót, hasonlóképpen 
Klumpler is győzött Frigyes ellen. 
Havelka pedig a közönség, a, ma
gyar közönség ítélete szerint is 
győzött. Ostruznak és Stöck dön
tetlenül végzett Körösi, illetve 
Kerekes ellen. Ez az én vélemé-

A  mérkőzés után a két szövet
ségi megbízott tárgyalni kezdett 
a legközelebbi találkozás napjáról. 
A csehszlovák vezetők nyomott 
kedélye már eltűnt ekkor, helyét a  
reménykedés váltotta fel. Hátha 
legközelebb sikerül megverni A 
magyarokat. A megállapodás na
gyon hamar megtörtént. Végleges 
napot nem tudtak ugyan még 
megjelölni, de annyi máris bizo
nyos, hogy a soron következő, a- 
tizennegyedik csehszlovák-magyar 
válogatott ökölvívómérkőzést de
cember 12. és 17. közötti időbén 
rendezik meg Prágában.

le h e t s é g e s

nyem.
—  A vereséget «  „semleges” 

bíróknak köszönhetjük. Sokkal 
nyugodtabb lettem volna, ha a 
magyar Vadász úr —  akit én a 
legjobb magyar bírónak tartok — 
ült volna oda pontozni. A z elfogu
latlan.

A  vendég tehát nem volt meg
elégedve az eredménnyel. Rögtön 
előrebocsátjuk, hogy a vendéglátó 
házigazda sem.

M a j d n e m  . . .

Beszélgetés Óbudán;
—  Na, mi volt az eredmény?

- öt-null!
—  Mi az, még egy becsiiletgóli 

i se rúgtatok?
- Azt nem, de rúgtunk egy be- 

1 csület-kom ert!

— Nagyolt kiábrándított az 
eredmény —  mondja a közismert 
ügyvezető alelnök, Kankovszk; 
Artúr. —  Igazuk van a csehszlo
vákoknak, nem reális az eredmény. 
A 11:5 inkább közelebb jár az 
igazsághoz. Szabó és K éri simán 
elvesztette a mérkőzését. Frigyes 
pedig döntetlenül végzett. A többi 
mérkőzés eredményét azonban 
reálisnak találom.

emberekben mindig böviben vol
tunk. Boxszakértök szerint pedig 
a magyar egyenesen rátermett 
erre a sportra. A legújabb ököl
vívótehetséget Fritschnek,' azat 
pardon, Frigyesnek hívják. A  
tüzpróbát vasárnap állotta ki, 
még hozzá fényesen. Mosolygós 
arcán nem lehetett látni az izgal
mat, amit első nagy szereplése 
benne kiváltott. Pedig lángolt a t 
örömtől, amikor válogatottságá
nak hírét vette. Ebből a lángból 
biztosan maradt még a miérkőzée 
napjára is benne jókora adag* 
Azért mondjuk, hogy biztosan 
maradt ebből a lángból benne va
lami, mert nemcsak a legváratla
nabb pillanatokban csapott le, 
mint a förgeteg, ellenfelére, ha
nem mert tudjuk, hogy valakinek 
meg akarta mutatni is, ime méltó 
válogatott vagyok. H egy kinektr 
Az édesapjának.

—  Kár, hogy így alakult az 
eredmény. Hiszen sportszempont 
bői tekintve nekünk inkább érde
künk, hogy ellenfeleink erősek le
gyenek, a közönség szempontjából 
is jobb, ha kemény csatán 
vívjuk ki a győzelmet, mint ha az 
ellenfelünket játszva gyűrjük ma
gunk alá.

A francia amatőr ökölvívó bajnok
ságokat április lő. és 11-én rendezik

I meg.
A* angol junlo.- ökölvívó bajnok*

[ sápokat szombaton, ápr. 9-én rende
zik meg A  versenyre 114 nevezés ér- 

í kezett.
Nekolny a csehszlovák weltersúlyú 

professzionista bajnok vasárnap 
Newyorkban mérkőzött Shermannal. 
A  mérkőzés döntetlen eredményt ho
zott.

Az kétségtelen, hogy az ered
mény nem fedi a tényleges erő
viszonyokat. A  m agyar csapat tu
dása nem volt megnyugtató. Ha 
ezt a mérkőzést külföldön vívják 
meg, akkor szerencsés esetben 
döntetlennel lettünk volna kényte
lenek megelégedni, de könnyen el 
is veszíthettük volna azt. A z oszt
rákok ellen ilyen összeállítás még 
a győzelemhez talán elég lesz, 
ámbár ez sem biztos. H a ellenben 
a soron levő olasz-magyar mérkő
zésre gondolunk, akkor borsódzik 
a hátunk. Ezzel a csapattal, ennyi 
tudással, alapos verésre lehetünk 
elkészülve.

Nizzában, a kiállítási palota Ün
nepi csarnokában, a francia Angié* 
10 menet után pontozással legyőzte
Nlck Bcnsa pehelysúlyú bajnokot ég 

i győzelmével súlycsoportjának baj
noka lett

( I l i !

Svédország—Dánia 10:6. A  két art
szág válogatott ökölvívói vasárnap 

[találkoztak Stockholmban. A  svédek 
a légsúlytól kezdve a  weltersúlyig 
győztek, míg a dánok a három felső 
súlycsoportban arattak diadalt. A  
weltersúlyban volt a mérkőzés egyet
len kiütéses győzelme, amit a svéd 
Sandberg aratott a dán Berahardt 
fölött.

f ü l  • *
. újra működik «  Lapterjesztők box- 
I szakosztálya. Az edzéseket minden
I hétfőn, ezerdán és szombaton tartják 
a klrályntcai Lovrana-kávéház kn- 

|] öntermében Bernáth Elemér pró* 
fesezionista edző irányítása mellett.

-
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Jlz sszirák iköivívók ellen eset
leg esészen új összeállítású 
csapat veszi tel a M i m e t

—  Saját tudósítónktól —
A vasárnapi próbaverseny egyút

tal olimpiai próbaversenynek is szá
mít és a következő párosításban ál
lítja egymással szembe a versenyző
ket: Kubinyi NSC—Lovas BTK,
Énekes Bp. Vasutas—Haranghy 
MÁVAG, Szabó BTK—Frigyes Bp. 
Vasutas, Fogas BTK—Dallas BTC, 
Kondarossy MAC—Andor NSC, Ke
rekes BTC—Kókai Bajai SE, Varga 
HAC—Erdős FTC, Kárpáti NSC— 
Győrfy MÁVAG. Körösi pedig egy
másután Farkast Bp. Vasutas, Bá
rányt Bp. Vasutas és Rózsát BTK 
kapja egy-egy menetre ellenfélnek.

Primo Carnera csak pontfölénnyel 
győzött londoni mérkőzésén. London
ban az Alberthallban tegnap este 
nagy boxmérkőzés volt igen nagyszá
mú közönség jelenlétében, az  első 
mérkőzésben a német Neusell az eiső 
menetben kiütötte ellenfelét az angol 
Bennettet. A második mérkőzés Primo 
di Carnera és a délafrikai Donald 
Mac Corcindael között folyt le. Cor- 
cindael nagyon jól tartotta magát a 
tízmenetes mérkőzésben olasz ellenfe
lével szemben. Végül Carnera nagyon 
kis pontfölénnyel győzött.

€ B E E B ® -
A KISOK az idén is megszervez 

úiúk-teniszkereiét

Mája: 5-én mérkőzünk 
az olaszokkal

—  Saját tudósítónktól —

Az ökölvívók válogatott mérkő
zései között tavasszal sorrendben 
a legutolsó az olasz— magyar 
mérkőzés lesz. Érték dolgában 
azonban kétségtelen a legelső he
lyen áll ez a mérkőzés, mert az 
olasz válogatott ökölvívó csapat 
ma Európában a legelsők között 
áll.

Az olasz és magyar szövetség 
között megindított tárgyalások, 
amelyek azt célozták, hogy az 
olasz— magyar válogatott ököl
vívóversenyt szeptember helyett 
már most rendezzék meg, mint 
már jelentettük, eredményre is 
vezettek. Tegnap befutott az ola
szok értesítése s ez a mérkőzés 
napjára is útmutatást ad. Május 
3-án utaznak el az olaszok Ber
linből, ahol a négy nemzet mér
kőzésén vesznek részt és így a 
MÖSz

az olasz— magyar válogatott
mérkőzés napjául május 5-ét 

jelölte ki.

A mérkőzés nagy anyagi ki
adást jelent a szövetségnek, mert 
az olaszok vendéglátása tetemes 
költséget emészt fel. A  kiadások
kal szemben a várható jövedelem 
nem növelhető a kívánt arány
ban, mert ebben az időben szabad 
téren (valamelyik futballpályán) 
nem lehet még versenyt ren
dezni, viszont olyan fedett helyi
ség, mely befogadóképesség dol
gában a futballpályákéval verse
nyezhetne, nem áll rendelkezésre, 
így  a mérkőzést a Városi Szín
házban rendezik meg. A  színház 
új bérlője, Labriola a legnagyobb 
előzékenységgel sietett a szövet
ség segítségére és a mérkőzésre 
a színházat teljesen díjmentesen 
engedte át.

Imádság az ökölvívómérkőzésen.
Amerika valóságos lázban van Lind
bergh. gyermekének elrablása óta. Éj
jel-nappal keresik, de kevés ered
ménnyel. A  segítők közé állott most 
a newyorki ököl vívó versenyeknek 

egyik legnépszerűbb és legismertebb 
slakja Joe Humphries, — aki már 40 
esztendeje mutatja be a ringbelépő 
versenyzőket a közönségnek. Két hét
tel ezelőtt, mielőtt Battalinót és el
lenfelét, Youbanezt a közönségnek 
bemutatta volna, saját kezét emelte a 
magasba s csendet kért. Majd a lár
ma elültével arra szólította fel a kö
zönséget, hogy helyéről felállva 
mondjon el vele együtt imát Lind- 
bergh gyermekének megtalálásáért. 
Kérelmében Humphries arra emlé
keztette a közönséget, hogy öt eszten
dővel ezelőtt, amikor Lindbergh az 
óceán fölött repült, ugyanígy csele
kedett. Akkor az Isten meghallgatta 
a verseny közönségének imáját' és 
Lindbergh szerencsésén átrepülte az 
óceánt. „Remélem, most is meghall
gatásra talál a könyörgés" fejezte be 
Humphries szavait.

A Bp. Vasutas ökölvívói ma 
Bécsben mérkőznek. A  bécsi Po- 
lizei SV és a BC Wieden ma nem
zetközi ökölvívó mérkőzést rendez. 
Erre a versenyre a bécsiek a Bp. 
.Vasutas négy versenyzőjét hívták 
meg. A  párosítás a következő: 
Csöngei Bp. Vasutas— Hönlinger 
PSV, Farkas Bp. Vasutas— Zehet- 
mayer PSV, Győrfi MÁVAG— 
Lazek Wieden és Bokody I. Bp. 
Vasutas— Havlicsek Wieden. A 
csapatot Sulkó Béla szakosztály- 
vezető és Tusc-hák László szövetségi 
bíró kíséri Bécsbe.

Liber Béla dr., a KISOK min. 
biztosa a Magyar Országos Lawn- 
Teinisz Szövetség elnökségével az 
idén is megállapodott a diáktenisze
zők rendszeres és szakszerű, tovább
képzésére vonatkozólag.

A múlt évben jól sikerült és ered
ményesen zárult diákkeretek foglal
koztatását az idén is megvalósítják.

A fiú- és leánytanulók közül válo
gatás alapján állítják össze a kere
tet, amelyet aztán május hó 1-től 
hetenként háromszor Göncz Lajos 
szakszerű vezetése mellett fognak 
gyakoroltatni több fővárosi pályán.

Liber dr. ezügybea körlevelet in
tézett az iskolák sportköreihez, illet
ve igazgatóságaihoz, amelyben je
lentkezésre szólítja fel a leány - és 
fiútanulókat. A  legalkalmasabbnak 
látszó tanulókat április 20-ig kell be
jelenteni az iskoláknak a központ
hoz.

A keretbe belépni szándékozóknak 
jelentkezéskor 10 pengőt kell fizet
niük, amit — ha a válogatáskor ki
esnek — visszakapnak. — A váloga
tás helyéről és idejéről annakidején 
még beszámolunk.

A II. kerületi levente ökölvívóbaj
nokságot öt súlycsoportban rendezték 
meg az alábbi eredménnyel: Könnyű- 
súly: Bajnok: Horváth II—8 LE. — 
Weltersúly: Bajnok: Szakács József
II—9 LE. Középsúly: Bajnok: Laka
tos Ernő II—5 LE. Kisnehézsúly: Baj
nok: Fister L. II—8. LE. Nehézsúly: 
Bajnok: Liszi Ferenc II—5 LE.

Újpest város testnevelési felügyelő
sége mezei futóversenyt rendez va
sárnap délelőtt a megyeri lóverseny
téren. A verseny érdekessége, hogy 
azon — elsőízben — középiskolások 
is résztvesznek. Nagyszámú nevezés 
— 329 — érkezett a viadalra, ame
lyet három korosztály szerint bonyo
lítanak le. Az első korosztályba tarto
zók 1400 métert, a másodikba 3300 
métert és a negyedikbe 4400 métert 
futnak.

A vasárnapi kézilabda műsor
Férfi bajnoki

UTE—Széchenyi TE, Megyeri-út, 
háromnegyed 11. Bíró: Pál.

Elektromos—TTC, Latorca-u., fél
10. Bíró: Schwarz.

MTE—VAC, Fehér-út, 12. Bíró: 
Grosz.

BTK—MAFC, Pozsonyi-nt, 8. Bíró: 
Sas.

Szövetségi díj
Elektromos—FÖTE, Latorca-u., fél 9. 

Bíró: Glatz.
MTE—VAC, Fehér-út, negyed 2. 

Bíró: Galambos József.
UTE—MAFC, Megyeri-út, fél 10.

Bíró: Galambos Jenő.
Női bajnoki

MPSE-VAC, Csepel, 3. Bíró: 
Deutsch I.

KTK—SSC, Gyomoréi-út, 11. Bíró: 
Glatz.

Vasas—BTK, Béke-utca, 10. Bíró: 
Macek.

CsTK-BTVK, Csepel, fél 4. Bíró: 
Deutsch n .

,e m

ÚSZÁS
Lengyelországra figyelni kell! Úszó- 

sportja hatalmas méretekben fejlődik. 
Az SC Siemjanovics német úszók 
részvételével megrendezett mitingjén 
egész sereg lengyel rekord dőlt meg. 
A 200 méteres hölgy mellúszás re
kordját Jarkulics Kattovitz 3:22.8 
mperccel tartja. Ugyanő 100 méterre 
1:32.6 mpercet úszott. Karlioek 2:25.8 
mperere javította a 200 méteres gyors
úszás rekordját. A  német vendégek 
legjobb eredményét Deutsch érte el a 
100 méteres hátúszásban 1:10.6 mperc
cel. Ez az eredmény arra látszik val
lani, hogy — rövid volt az uszoda.

Szabálymagyarázást tartott tegnap 
a MUSz bíróvizsgáztató bizottsága. 
A jelöltek vizsgájára április 11-én 
kerül sor.

Tíz japán 4x200-as 
staféta átlaga 9:32.6 mp!

A tíz leggyorsabb lOO-asé 1:00.8 mp, 
a tíz legjobb 200-as mellúszóé 2:56.4 
m p ,  valamennyi ötvenméteres pályán 
elért eredményül

A tíz leggyorsabb magyar 
úszó átlaga 1:01.6 mp

A japán úszók legnagyobb része 
főiskolás vagy középiskolás, ezzel 
szemben nálunk. . .

(Vasárnap délben volt másod
ízben külön edzöórája a főiskolai 
válogatott keretnek a Császárfürdö 
fedett uszodájában. Elsőízben meg
jelent egy, másodízben megjelent 
egy, azaz egy úszó és vízipólózó 
egy személyben. Hiteles tanuk: 
Komjádi Béla ügyvezető és Méray 
János főtitkár. Az egyik legna
gyobb főiskolai klubnak a fedett 
uszodában való edzőóráját hetek 
óta mindössze U— 5 úszó látogatja.

KISOK és tanügyi hatóság sem
mit sem gondol azzal, hogy az 
érettségi után az egyetemekre lépő 
ifjúság ne vesszen el az úszósport 
számára.

Ezzel szem ben. . . )
Japánból már az amsterdami 

olimpia óta szédületes eredmények 
érkeznek. Az olimpiát megelőző év
ben Japán úszói hatalmas fölénybe 
kerültek az amerikai úszókkal 
szemben. A  japán olimpiai próba- 
versenyek eredményeiről akkoriban 
részletesen beszámoltunk és a káp
rázatos eredmények lapunk révén 
kerültek be az európai sportsaj
tóba.

Most módunkban van az elmúlt 
úszóévad egész termésének legjava 
felett szemlét tartani. Ezek az 
eredmények nemcsak abszolút jó 
ságukkal döbbentenek meg, hanem 
főleg azzal, hogy óriási tömegek 
képesek olyan eredmények eléré
sére, amelyek más országokban, 
akár nálunk is csak az élen lévők 
jó napjainak arany emléklapjaira 
kerülnek. S ami ezeknek az ered
ményeknek ragyogó folytatását, 
fejlődését ígéri, az az a tény, hogy 
a japán tanintézetekben —  közép
éé felsőfokon egyaránt —  intézmé
nyesen előkelő helyet foglal el az 
úszás. Sem vallási, sem történeti, 
sem reális, sem humanisztikus gát
lások nincsenek útjában annak, 
hogy ezt a testet és lelket erősítő 
sportot a maga egészében ki ne ak
názzák, eredményeit ne értékesít
hessék.

Japán betörése a losangelesi 
olimpián talán nem fog meglát
szani a maga egészében. Hiszen 
nemzetenkint ott csak két-két úszó 
indulhat. S bizonyos, hogy A m eri
kának az összes versenyszámokra 
megvannak a maga kitenyésztett 
reprezentánsai, akikkel az élen tud 
maradni, vagy vezetőpozícióra tud 
törni. De a japán áradat egészen 
meg fogja  változtatni az olimpia 
képét.

A  japán eredmények közül 
egyelőre itt adjuk a legfontosabba
kat. A  100 méteres gyorsúszás, a 
4x200-as staféta, 200 méteres mell
úszás, 100 méteres hátúszás tíz-tíz 
legjobbjának az eredményeit. S 
összehasonlításképpen abban a ver
senyszámban, ahol esélyeink van
nak, a 100 méteres gyorsúszásban 
közöljük a legjobb tíz magyar 
eredményt.

n Yiiogiuruangoi inownam- 
pion kerékpárokat havi 20 P 
részletre, kerékpáralkatrá-, 
székét nagybanieredr" —- *
ri árban, liilsé gumi 5.80, L ......
LÁNG JAKAB ÉS FIA —  

kerékpámagykereskedése, 
Budapest, Vili. ker„ József-kOrút 4|. szá 
Árjegyzék 1000 képpel Ingyen. Alapítva 16

— baját tudósítónktól —

100 méteres gyorsúszás

(Valamennyi eredmény 50 méteres 
pályáról)

1. 59.2 Miyazaki
2. 1:00.2 Takabasi
3. 1:00.6 Kawaisi
4. 1:00.8 Yusa
5. 1:00.8 Toyoda
6. 1:00.8 Takaishi
7. 1:01.4 Noda
8. 1:01.4 Sata
9. 1:01.6 Katayama

10. 1:01.6 Miyamoto
A  tíz úszó átlaga 1 :0 0 :8 4  mp

1930-ban 1. volt Takaishi 1 :00.4 mp 
10. „  Kawaishi 1 :03.0 mp

Átlag 1:01.7 mp 
Itt közöljük a magyar gyors

úszók tíz legjobbjának eredményét 
az 1931. évről:

1. 58.4 Bárány
2. 1 :O0 Székely
3. 1:00.8 Wanié II.
4. 1:01.2 Wanié I.
5. 1:01.4 Boros
6. 1:02 Szabados
7. 1:02.4 Laki
8. 1:02.6 Kánásy
9. 1:03.8 Gáborffy

10. 1 :04  Baranyai
Átlag 1:01.66 mp,

vagyis ugyanaz, ami a tíz leggyor
sabb japáné volt egy évvel ezelőtt.

Sajnos, sem 200 méteres mell
úszásban, sem a lOO-as hátúszás
ban, sem a 4x200-as stafétában 
nem tudunk szembeállítani olyan 
eredményeket a japánokéval, ame
lyek az összehasonlítást kibírják. 
4x200-on azért nem, mert a japá
noknál tíz olyan staféta van, ame
lyik a magyar válogatott párisi 
Európa-bajnoki eredményét átla
gával kiadja.

100 méteres hátúszás
1. 1:12 Kawazu
2. 1:12.2 Kiyokawa
3. 1:13.2 Iriye
4. 1:14 Suzuki
5. 1:15.8 Toyoda
6. 1:15.4 Oshima
7. 1:16.2 Tanaka
8. 1:16.4 Negoro
9. 1:16.4 Kichise 

,10. 1:16.4 Kiyomasa
Az első tíz átlaga 1:14.80 mp. 

1930-ban a legjobb Iriye 1:12.2
10. Ohno 1:16.4
Átlag 1:14.65  

200 m mellúszás

1. 2 :50  Kőiké
2. 2.53 Ts-uruta
3. 2:56 Tsukahara
4. 2:56.4 Yamada
5. 2 :56.8  Hara
6. 2 :5 7  Nagakawa
7. 2 :57.6  Kőidé
8. 2 :57 .8  Ito
9. 2 :59 .8  Yasunaga

10. 3:00.6 Fujimoto
Átlag 2 :56.40 mp. 
mp 1930-bant Tsuruta o ,1 2 r  
1930-ban 1.̂  Tsuruta 2:53 

10 .'Kőiké 3:00.6
Átlag 2 :57.12m p  

4x200-as gyorsúszó staféta

1. 9 :20.8  mp Hamnawan SA

(Miyazaki, Simna, Noda, Makiho)i
2. 9:23.0 mp Waseda SC (Si- 

mura, Yokoyama, Sakagami, Ta
kaishi)

3. 9:26.6 mp Waseda SC (Yo
koyama, Sakagami, Yoneyama, Ta
kaishi)

4. 9:26.6 mp Eastern Middle 
School (Miyazaki, Togasi, Simxna,
Makino)

5. 9:30.4 mp Western Middle 
School (Kitamura, Sugimoto, Yu
sa, Kataoka)

6. 9:34.6 mp Nemzeti válogatott 
(Takemura, Miyazaki, Makino és 
Takaishi)

7. 9:37.8 mp Waseda University 
(Yoneyama, Takebayashi, Kiyoma
sa, Yokoyama)

8. 9:38.2 mp Keio University 
(Köbayashi, Yamakava, Kavaishi, 
Noda)

9. 9:39.6 mp Waseda University 
(Takahashi, Sakagami, Takebayas
hi, Yoneyama)

10. 9:48.0 mp Meiyi University 
(Urald, Suzuki, Yasuda, Take
mura) .

Átlag: 9:32.56 mp.
1930-ban 1. Waseda 9:30.4 mp 

10. Keio 9:58.4 mp
Átlag 9:43.6 mp

Hogy ennek az eredménytáblá
zatnak a valódi értékét meglássuk, 
meg kell állapítanunk, hogy a tíz 
stafétában mindössze 23 ember 
neve szerepel, ami tíz stafétára 
ugyan nem elég, de ötre bőven s 
kis pótlással hat stafétára. Viszont 
kizárni nem lehet a legjobb ered
mények sorából egyik-másik sta
fétát azért, mert ugyanaz szerepel 
benne, mint egy megelőző más 
eredményben, összehasonlításkép
pen csak azt említjük meg, hogy 
a múlt évben a magyar válogatott 
staféta 9:32.6 mperccel győzött, 
majd három egyesületi eredményt 
említhetünk fel 10:00 percen be
lül. (MESE 9:47.4, UTE 9:65.2, 
SzUE 9:57 mp.)

(Folytatjuk.j

Április 13 és 15. között, három na
pon keresztül zárva marad a Nem
zeti Sportuszoda medence ja vitáéi 
munkálatok miatt. Az április 15-éro 
eső válogatott edzést azonban meg 
fogja tartani Komjádi — lehetséges, 
hogy a női császáruszodában.

Vértessy, Ivády és Homonnal nél
kül folyt le a tegnapi válogatott ed
zés a fedett uszodában. Komjádi a 
különben népes edzésen taktikai gya
korlatokat tartatott — nagy ered
ménnyel. A válogatottak nagyon 
megkedvelték a kapuelőtti taktikai 
fogások és feladványok megjátszását 
és szinte percről-percre javultak a 
megoldások, átgondoltabbak lettek az 
akciók. A taktikát megelőzően úsz
tak, a legjobb időt 100 méterre Gyű- 
lay érte el 1:05.4 mpercet, a kapura 
való taktikai viktóriázás után pedig 
svéd csavarból, csavarból majd pasz- 
szokból való lődözések következtek. 
Az úszók ̂  frontjáról nem hiányzott 
szinte seki. Korán jött és ment Bá
rány dr„ meg Szabados, Székely 
azonban _ végig kitartott. Általában 
az UTE-úszók igen erősen dolgoztak, 
hogy tíz nap múlva kezdődő túrájuk
ra minél felkészültebben mehesse
nek. Lent voltak az edzéseken a mo
dern pentatléták is, akik különösen! 
nagyon szeretik az úszó edzéseket, j
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Igazi bűnügyi film
— Saját tudósítónktól

Álpár Giffa és Gusfov Fröhlich 
házasságot kötött

— Saját tudósítónktól —
Az utóbbi esztendők alatt annyi 

házassági álhír került nyilvánosság
ra a különböző filmsztárokról, hogy 
a közönség már joggal kételkedhet 
az újabb házassági hírekben. Mi ma
gunk is éppen ezért nem írtunk ed
dig semmit Alpár Gitta és Gustav 
Fröhlich jegyességéről, megvártuk a. 
tényleges házasságkötési, ami ápri
lis 5-én, kedden délelőtt fél 13 óra
kor Berlinben, a fehlendorfi anya- 
könyvvezető előtt megtörtént. Ta
nuk voltak: Bolv&ry Géza és Alfréd 
Rottcr.

Alpár Gitta — mint most már bi
zonyos — tavaly jegyezte el magát 
Gustav Fröhlichhel s a házasságkö
tés azért húzódott ilyen sokáig, mert

a primadonna vá’ őpörének befejezé
sét kellett meg ^árni. A _ sztár-eskü
vőn természetesen a rádió és a film* 
felvevőgép is nagy szerepet játszott 
s az esküvőt követő intim ebéden 
többek között Lilian Harvey, Willy 
Fritsch, Claive Rommer, Halmoy Ti
bor, Bro-lszky Miklós és Cári l-roe- 
Heh volt jelen.

Külön érdekessége a házasságnak, 
hogy utána, délután 6 órakor az 
ifjú házasok már megjelentek első 
közös filmjük premierjén. Ez a 
„Megszólalt a szívem" című film
operett egyébként, mint ismeretes, 
Alpár Gitta első filmje. Viszont 
Gustav Fröhli'h — a második lélje

Honoluluban a pálmák alatt a ten
ger partján virágos kerti házban - 
meggyilkoltak egy filmprimadonnat. 
Ki a gyilkos? A gyanú mindenkire rá. 
nehezedik. A szálak sokfelé ágaznak. 
Gyanús a gazdag kérő, az első férj, a 
rendező, a jós, a titkárnő és egy csa
vargó. Igazi bönögyi film és központ- 

i jában a kínai detektív Charlie Chan

keleti nyugalommal és bölcses éggel 
kutatja a titkot, hogy ki miatt tér
delt a „Fekete teve’’ a hollywoodi 
filmcsillag ajtaja elé.

A főszerepekben Warner Olwna, 
Várkonyi Mihály és Lugo$i Béla re
mek alakítást nyújt. Sally Eiler es 
Dorothy Rewier szép.

Az alkoholcsem pészek
újra megjelentek Budapesten, termé
szetesen ismét film keretében. Ezút
tal kissé jobban vannak kiszínezve, 
Jack Diamond elevenedik meg a meg- 

I gyilkolt újságíróval együtt s közben 
a főszereplő Joan Crawford keveredik 
különböző kalandokba. Ez valóban: 
„ Tánc az örvény’’ felett.

Egyébként táncolni is nagyszerűen 
tud ez a kitűnő alakú filmszinésznő.

Hans Moser új komédiája
— Saját tudósítónktól —

fi dohányzás ártalmas halasa 
a szervezetre eltűnik, ha 

nikotintól mentesített íoháoy- 
lyártmányekkal étink

O r v o s i  v é l e m é n y
a Nikotex-eljárásról

A sportemberek erős, edzett 
szervezetükről híresek. Akármilyen 
erős is azonban a szervezet, a köz
ismert élvezeti mérgeknek, *az alko
holnak, nikotinnak, koffeinnak ár
talmas hatása alól nem vonhatja 
ki magát. Sőt különösen a spor
tolóknak kell vigyázniok arra, hogy, 
a nemesebb szerveknek ne kelljen 
megküzdeniük az ilyen anyagok 
mérgező hatásával, hiszen a test
edző gyakorlatok éppen eléggé 

I igénybe veszik a nemesebb szervek 
' teljesítő képességét.

Érdekes, hogy a legtöbb sport- 
ember fel tudja szabadítani magát

kesztöje, B erlinben lak ik  W ilm ers- 
dorf, D üsseldorfer str. 51. alatt. —- 
14 éves korában  énekelni tanult, ké
sőbb szín inövendék lett. A  f ilm  szá
m ára B einhold  Schünzel fedezte fel.
Előbb v íg já tékokban  és kisebb szere
pekben játszott, visszam ent a szín
padra s csak m int Luis Trenker 
partnere a „F ehér h egyek  fia “  cím ű 
film ben  érkezett a film sztárok közé,

Szigetliy Gyula. M iért ad ja  fe l m in 
d ig  az utolsó pillanatban . E lfo g a d tu k .. ralJILrcl ------------  -

Dr. W alent Gusztáv. A z  illető film  e rő s  ö n fe g y e lm e z é s  fo ly tá n  ezek n ek  
felvételei nem készültek el. A m eg-1 a  c ik k ek n ek  h aszn á la ta  alól, tá lán

A  rovatvezető üzenetei
N agyszom bat: Kenate M iiller 1907 ■ ----------- :-------  - — ,

április 26-án született M ünchenben, I m ásiknál sem. A  m egnevezett renae— _ . .. ! m . _-     —    „Mn -M n T/ II n 11

nevezett egyébként lapunkat is szok
ta tudósítani, s ha B udapestre jön , 
fölkeresi szerkesztőségünket. I tt  tehát 
h iba nem  történhetett. Ú gyszintén  a

április m u ic w h  ——  —  = — .
apja az egy ik  m üncheni lap  főszer- |zö u gyanis nem m agyar szárm azású.

Nem nagy igényű, de annál Jófzűbb 
komédia ez a joviális című fim: 
„Adolár te csalsz” . Az együttes élén 
Hans Moser áll a mulattatás nagy 
mestere. A többiek: Trade Berliner,

Adélé Sandrock, Ida Wüst, Grete 
Natzler, Fritz Schultz, Georg Alexán- 
dér, Kurt Vespermann. Ez aztán a I 
szereposztás! ! . . ,

„ I l 1 I I * I I * * * -,«• ; M

A U T Ó
Bánki Vilma utolsó amerikai filmje

— Saját tudósítónktól —

Petri Éva szerencséje. Amerikai 
film. Évek előtt készült. Természe
tesen néma film volt. Most az ele
jén és a végén beszél, közepén zene- 
kiséretet kapott. Olyan, mint egy 
rendes szinkronizált film. És mégis 
más.

Igazi némafilm, a newyorki_ utcák 
forgatagával, az édes, naiv kis me
séivel; jó lányról, rossz lányról, csi
nos fiatalemberről, könnyelmű bá
csiról szól a mese, melynek csak 
happy end lehet a vége. Naiv, egy
ügyű kis történet, mégis kerek, logi
kus, eleven. Mégis — film.

kén, angyali pózokban, 1928-beh 
térdigérő ruhácskájában. (Mondjak, 
mikor Bánki Vilma tavaly Pesten 
járt, egy kis moziban levetítették 
neki és a szüleinek, leülön, ezt a fil
met. Bánki Vilma sírva nézte „Petn  
Éva szerencséjét9*. Mely után ® be~ 
szélofilm következett. Bánki Vuma 
karrierje derékbatört.) De a férfi

örömmel. . .
j vesszük tudomásul, hogy a Buda
pest Sport Egyesület motorszak
osztálya mégis megmásította dón- 

|tését és résztvesz az idei szezon 
motorversenyeinek rendezésében, 
örömmel vesszük tudomásul a BSE 
elnökének nyilatkozatából, hogy a

egyedül a dohányzás az a megszo
kott élvezet, aminek általánosan: 
hódol a sportolók társadalma is. 
Pedig a nikotinnak ártó hatása 
éppen a szívre, a sportoló egyik 
legfontosabb szervére irányul leg
inkább.

A sportemberek egyeteme i« 
örömmel köszöntötte tehát a Do
hányjövedék elhatározását, hogy, 
gyártmányaiból olyan minőséget is 
forgalomba hoz, amelyet előzőleg 
nikotinmentesítő eljárásnak vetnek 
alá. Ez a Nikotex-eljhrhs már 
Európa nagy részében dívik és 
mindenütt rövid időn belül nagy

az. Es ki tudna szebb és jobb ide
genforgalmi . propagandáról be- 
szélni, mint arról, hogy: a, Gellért
hegy ormáról mutassuk b e  az id e - .........— , . . .  ,
rá n d u lt k ü lfö ld iek n ek  B u d a p e s te t ,  népszerűségre tett szert.
a v ilá g  e g y ik  le g s z e b b  v á r o sá t . Gerlóczy Zsigmond dr., egye- j

L e h e te t le n n e k  ta r t ju k , h o g y  a fo -  \ temi tanár, i
város tanácsa és a többi hatósági I _  cíng folyóiratban be-
s z e r v e k  v é t ó t  e m e l j e n e k ható tanulmányt közölt a N ik o te x - 
d iozu s  t e r v  e llen . K iz á r tn a k  ta r t_ | __™0<róiinmfwt.a « Ww

—-•» | oaraov, mevyet, jbvvw w - »• J kicsinyes passzívák, melyeket híva-.
,........  . , I ismeretlen akarnokok csempésztek toíos rézrő l rángatnak elő minden
Úgy néztük ezt a filmet, anogy |  ̂ fínmi n. BSE hosszúi________ u.iAat ainámeatúAn,. I

nézi..

Filmszínházak műsora
(IX.,
(Helj

BELVÁROSI (IV.. Irányl-u 81. 1T. 83-3
—29.) Előadások: 5, negyed 8, 8, fél W. 
Vasárnap: fél 4, 5, fél T, 8, fél 10. . 
Ronny (Nagy Kató, W llly B
— Téves kapcsolás (Magda Sohneider, 
Johannes Riemann.) — Híradó.

BODOGRAF (V III- József-körüt 6*. T.s
384—76.) Előadások: fél 5; negyed 7,10. 
Vasárnap 2 tői folyt. Tévés kapcsolás 
(Magda Sohneider.) — Szeresd fele- 
barátnődet (Buster Keaton).

BUDAI OPOLLO (II., Széna-tér T.: 51 
— 5—00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas., 
fél 3-tól. Ronny. (Kálm án Imre film- 
operettje: Nagy Kató, W llly Fritsch.)
— Az ezred büszkesége. (Hainz Rüh- 
mann.)

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.; J. 84—8 -
87.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas., 
fél 4, fél 6, fél 8, fél 10- Feleségem, a 
hadnagy űr (Eggert Márta, ^eorg 
Alexander, Maria Paudler, Verebes 
Ernő, Félix Bressart). — Fényes ki- 
sérőmüsor.

CHICAGO (VII.. tstván-út 89. T.i * 9 -
1 -  75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Vas.:
2- től Téves kapcsolás (Magda Sohnei
der). — Szeresd felebarátnődet (Bus- 
ter Keaton).

CORSO (Váci-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
Előadás: 4. 6 8, 10. Hangos hiradő -  
Magda Sohneider, Johannes Biemann 
és Trude Berliner főszereplésével: 
Téves kapcsolás. (Vígjáték.) A
kntyafejü légió. (Burleszk.)

BÉCSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 859- 
52, 213-48, 148-05.): Előadás: 4, 6. 8. 
10. V as, ünnep: 2-kor is.
Márta. Félix Bressart, Georg Atexan- 

“  Ernő: „Feleségen^ ®

elnökének nyüatkozataooi, nogy d \ ^ zus terv ellen. Kizártnak iá n -1 “ “ r  « Wu
k a r r i e r j e  d erék b a tört.)  De a férfi I jobb belátás győzött és hogy a\ juk> hogy ilyen nemzeti j ^ t ö s é g ú U  j ^ ^  ^
főszereplő is, James Hall, milyen regi nagyrahivatott fővárosi egyesület esemény aktívájával szemben szóba. ^  szabadalmazott Nikotex- 
emlékeket ébreszt, milyen nagy fii-1 végre valahara elássa azt a csata- j kerülhetnek azok a nevetségesen I , . ,  . , dohányból, cigarettá-
mek jutnak az ember eszébe, míg! bárdot, melyet felelőtlen és lelki-1 kicsinyes passzívák, melyeket híva- [ J __________I - T . « , n o / i / w i n / i ö ö ' f ít* I / j%1 *C xvidőiíí/jői I

Motoros cipők
nagy választékban  
LINÓLEUM CIPÓHÁZ

AndrA*sy-út 27. (Operával szemben)

ból, szivarból csak a nikotint von
ják ki megfelelő százalékig, míg az 
aromát adó vegyületek változatig 
nul megmaradnak. A  régi denikoti* 
nizáló eljárások azért nem váltak 
be, mert a nikotintartalom egy ré
szét úgy vonták ki a dohányból* 
hogy magas hőfokra hevített leve
gőben, zárt helyen desztillálták, 
amely eljárással sok esetben a do
hánynak élvezetet adó aromatikuf 
alkatrészei kellemetlen savakká ala
kultak át.

A bécsi ru ca  movur/w-i »»■-( —  Ha tehát van olyan eljárás*
einigung nagyszabású csillagtúrát amely mellett nyugodtan élvezheti a 
tervez, melynek célja Bécs. A  na-1 füstöléshez hozzászokott ember a 
pókban futott be az egyesület le- dohányzás nyújtotta élvezetet,

Úgy' néztük ezt a ^ m e t  ahogy ^ -obhjába fíogy a BSE hosszúi mozdulást dgáncsolón.
ötven-hat^  esztendős mbere^ ^  befolyásolni hagyta az Tehát -

v .. a - ra~aokat néznék a színházban. ■ uszítóktól, azon legfeljebb szomor- — Rendezze meg a BSE a gettért-, 
És a szereplők. Banki Vilma. S-o- rang - . .................lehet, nem pedig csodálkozni. hegyi versenyt. Tegyen félre elő- \

Dehát: tempi passali. I ítéletet, ne riadjon vissza nehezse-
-  "  1 Amikor a KM AC ülésén a BSE Igéktől. A gettérthegyi verseny le-

elnöke úgy nyilatkozott, hogy a gyen a Budapest Hegyiverseny. 
BSE a sportpolitikai harcok miatt Ránkfér', hogy egy kicsit ê hm- 
vonul vissza a rendezéstől, mi siet- ceghessűnk végre a külföld előtt, 
tünk kifejteni errevonatkozó állás-1 
pontunkat. Mi ugyanis már akkor I 
tudtuk, hogy a hirtelen lendületi 
szenvedelmétől lobbanóra /orrait 
leves langyosra fog kihűlni, mire a

Ö ,» í r
játékok nagyágyúja.) — M agyar vl
lághíradó.

ELIT (V., Lipót-köröt 1«. Tel.: 161-51.1:
Előadás: 4, 6, 8, J P WU1?Imre filmoporettje; Nagy Kató, w m y 
Fritsch.) — Aranyásók Erdélyben (kul
túrfilm). — Hangos híradó.

f é s z e k  (v i i i ., Jójzset-körűt »»
460-40.) Előadás: fél 4, Jé l 6, báromn.8, 
háromn. 10. Vas.: fél ^ L ^ v i  Ml® 
teve (Warner Oland, M
hály), — Bnrlesskek és hiradők.

FÓRUM FHAISZINHAZ (Kossuth lAjos-
utca 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás.
4, 6, 8, 10, Szomb , vas.. ttnnep. Z, 4*
6. 8, 10. (Első félhelyár.) Sahghai ex 
Press. (Marlene Dletrleh és Anna M af 
Wong főszerepben.) — Hangos 
adók. .

IMPERIAL (VII., DemMnszky-utca M 
Aréna-ót sarok. T.: 82—8—90.). Előad..
5, fél 8, három. 10 Vas.: fél ». »■ 
fél 8, 10. Ronny (Nagy Kató, WUlyFritsch). -  Hurrá, apa vagyok (Ralpn
A. Roberts, Lucle English, Fritz 
Schulz, Georg Alexander).

Jó z s e f v á r o s i  (V ili., Káivdria-tér «■ 
Tel.: 346-44 ): Előadások 5-től folyt,
negyed 7, háromnegyed 8, fé l 19. Vas- 
ünnep: 2-től. Téves kapcsolás (Magda 
Sohneider). — Szeresd felebarátnődet 
Buster Keaton).

K a m a r a  <VI1.. Dohány ntea 4 *~ «. T.l
44-0-27.): Előadás: 4, 6, 8. 10 (Minden 
előadás rendes helyárakkal.) Adolár, 
te csalsz (Hans Moser, Georg Alexan
der). — Híradó.

is! Eggeit Márta,’ Félix tányérba jut, melyből a motorsport 
rg’ Alexander és verebes f kanalazhatni. Az események 
légem, a hadnagy _ur!_ h ő i n k e t  de.—

rfíághiradé.

LUDOVIKA (IX , ClIői űt lOl ): Elő
adások: fél S. 7. negyed 10- Y®»-. ,un 
nép: 2-től. (Helyér: 30-80 fillérig.) -  
Denevér (Anny Ondra). — Pária fan
tomja (John Gjlbert).

N B PJ(V., Václ-út 76. Tel.: 92—6—80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10 Vas.: fél 
3-tól. Csókolj meg edes (Rózsahegyi, 
Rökk Marika, Salamon).

OMN1A (V ili., Kölcaey-utca 2. Ie l.: J. 
50—1—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.,
ünnepi 2*kor ie- 
Bressart, Georg 
Ernő: „Feleségem, -
(A *enés katonai vignátókok nagy* 
Airvúia.) —■ Magyar vllághirado.

ORION (IV., Eskü-tér 8. T,: 831-Ő2.):
Előadás mindennap: té l ;6, fél 8, fél 10. 
Szombat, vasárnap: fél 4 órakor Í8 
Az embei születése. (A magzat 
fejlődése a gyermek megszü
letéséig.) — Utazás a föld körül 49

PALACERnLM SZINHAZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365-23 ): Előadás: 5, fél 8. 
10. Szomb., vas.: fél 4, háromn. 6, 8, 
10.10. Petri Éva szerencséje, (Bánky 
Vilma). — Szerelmes szepasszony 
(Önagysága kimenője. — LIane Hald, 
Albert Prejean).

PATRIA (Népszinház-ntca 13. Tel.: 45- 
6-73.) Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 3-tól. 
A fekete teve (Warner Oland, yárko- 
uyl Mihály). — Bnrlcszkek és híradók 

(Nagymező-n. 22— 
24. T.: 220-98. 29i 
—50): 8—6-lg folyt, 
azután 6, 8, 19.

— - -  —-V a s. és ünnep: 1-^ m»: r i : «  ,a .m i'*««*TA foiyt az„t4n «. 8,
10 Vsa. d. •. fél 11: Miki és, Fiippl- 
matiné. — Joan Crawford első néme
tül beszélő film je: Táne az örvény
felett -  FHppl mint tejgyáros. 
(Triikkfilm.) — Viléghíradok.

ROXV (VU., Rékóczi-öt 82.. Tel.: 48- 
8-24.) Előadás: 4-től. Vas.: háromn.
2-től, 1. előadás 40 fill.-től. A  eégsze-

nyl Mihály). — Bnr

R A É I I Sss .a,t miiAl HTA •

igazoltak ismét bennünket, de 
nem akarunk tovább foglalkozni 
ezzel a kérdéssel.

A  BSE elnöke úgy nyilatkozott, 
hogy a Hármashatárhegyen nem 
rendezhet a BSE versenyt, mert 
tavaly túlrngy kárt okozott ott a 
közönség. A Grand Prix pedig hor
ribilis összegbe kerülne, olyan 
summába, melyet a BSE képtelen 
ma előteremteni. Mennyivel elfő- 

[ gadhatóbb indokolása ez a két 
klasszikus verseny elejtésének, 
mint a nemrég elhangzott és sze
mélyi kérdésekben csúcsosodó in
dokolás. De nem az indokolás a fon
tos ma már. Csupán a tények fon
tosak. , ,

Adva van egy nagy anyagi és er

PiiÉösdre Bücsbe 
dulnak a magyar 
Puch-motorosok

A bécsi Puch M o to r fahrer Ver-

vele, melyben meleg hnxigon meg’ 
hívja a magyar Puch-motoroso* 
kát. A  Puch-csillagtúra terve an
nál életrevalóbb, mert a részvétéi 
összekapcsolható a soproni Nagy
díj megtekintésével, a Nagy-díj 
ugyanis vasárnap lesz, mjg a 
csillagtúra befutója pünkösd hét- 
főién

A z’ érdeklődők a Puch-mfivek
budapesti fiókjánál (Budapest, 

"  ‘ részletes felvila-

akkor valóiban feladhatjuk a meddő 
harcot a dohányzás ellen, de annál 
fokozottabban harcoljunk amellett* 
hogy

csak olyan dohányneműket 
szívjanak az emberek, ame
lyekből kivonták a nikotint, 
de megóvták bennük az élve
zetet nyújtó arómás anyago, 

kát.
A Aifcotea;-eljárással nikotin*Lehel-utca 25.) rvozuccco

Adva van egy nagy anyagi es er-1 K0Sítást és versenyszabályzatot mentessé tett szivarok, cigaretták, 
kölcsi erőkkel rendelkező egyesület, I £aphatnak, a vidékiek részére ké-1 dohányfajták megfelelnek ezeknek 
mely versenyt kíván rendezni. , post4n bérmentve küldik el a követelményeknek.i résre postán bérmentve küldik el a követelményeknek. 
Adva van a magyar motorsport, | &z ismertetö nyomtatványokat. . - - .
melynek szüksége van minél na

relmes '(Gustav Fröhlich, Verebes I gyobb vonalú és minél klasszika- 
Ernő, Llen Deyers). -  Az orvos fele- , & versenyre. Adva VÖM a ma- 
* X ,  ^  gyar verselyzőgárda, mely ég a

r o t á l 4’ a p o l l o  (V ü . Erzséhet-kfirót I vágytól, hogy klasszikus mérkőzés 
45, Tem 429^46/ 419—02.): ^Előadás: I kapcsán mérje össze a fegyverezi

A■ dohányos sportemberek szá
mára mindenképpen megnyugtató 
a tudós professzor eme megállapí
tása.

f w  (E i7^ ’éiheTyár.?nn̂ rsóÍ I Adva van egy-két olyan versenyző, 
(GustavJ . Fröhlich, Charlotto I aki tavalyi szereplésével megmu-

5.1 tatta, hogy a legelsőklasszisu kul-

4. «,
4, 6,bál. ____
Susa.) -  Híradó. . . .

TATRA (XX.. GUÖHit 63.): Előad.: fél

S Z Í N H Á Z
ATKA (IX.. UUÖi-üt 63.)s Blöaa. w  y  ™  n
7, negyed io. Va» és ünnep: 2*tdi folyt. | f 0idiekkel is felveszi a, versenyt.

Am i a versenyhez szükséges:
ime adva van. Már csak a BSE-n

Koda Roda). — A  hullámsir bőse (Do
rothy Jordán).

(Teréz-Rőrút 60. T.: t9 -í-  
67-68.): Előadás: fél 6, fél 
8, fél 10. Szomb., vas.: 
4.6,8,10. Adolár, te csalsz 
(Hans Moser, Georg Ale
xander, Fritz Sohulz). — 
Híradók.

CORVIN (VU l., József-kőrót és Ollől-ót 
sarok. Tel.t 33-9-88, 39-5-84.): Elő-
idás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Boldog szivek (Magda Schnei- 
dér, Georg Alexander, Bársony Rózsi).
— Híradók.

(gf6f f i ú5, io*VA  fflmuSanning\TnnáÓSten.;
— Híradók.

Eddig ti* osztrák ver
senyző és egy teljes i ^

írSs'T.m’sq <
versenyre Mai műsor

A bécsi motorversenyzők ^ 8 ^ . 8 ^  -* *
sülete, az Oesterreichi&che M nyomorúság.

-  - - Vereinigung a v í g s z í n h á z :

f * ICO,
(fél 8) Cifra

ime adva van. Már csak a BSE-n su e  ’ f , Vereinigung a v í g s z í n h á z : (8) Angliai Erzsébet.
m.vXik. K o „  « ,  a d o t u t o m t W s K t a f !  W S f f l V A a ? 1
nevezőre hozza. És ezt —  el is vár-1 soproni Nagydíjra és a kővetkező városi színház, (fél s> Vőlegényem
juk tőle.

Terep keü? Itt a Gellérthegy. A 
világ legideálisabb versenyterepe. 
E gy ugrásnyira van a várostól, a 
közönség negyedóra alatt felsétál
hat, a versenyzőknek több mint 
kétkilométeres, fordulókkal fűsze
rezett, nagyszerű karban levő palya 
áll rendelkezésükre. A zt pedig em
líteni sem keü, hogy ha valaha fon■
tos volt az idegenforgalom., úgy ma hollandiak is.

csapatot nevezte be :
Melichar, Schittler, Schön, 
Windischgraetz, W alla, Ga. 
yer, Schneeweiss, Bohmann. 

Cerny és Messner.
Német részről leadta jelentkezé
sét az NSU-gyár. Szó v an  még az 
egyik svájci gyár csapatnevezé- 
séről, valamint érdeklődnek a

a gazember.
FGV. OPERETTSZINHAZ: 

orfeum.
(8) A régi

urieuni.
KIRALYSZINHAZ: (8) Mh>» Ismeretlen.
ANDRASSYUTI SZÍNPAD: (9) Rózsi*

TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) 8al»-

BETHLENTÉBI SZÍNPAD: (6, 9) IJ|

ROYAL ORFEUM: (fél S, fél 9) Tropl.
KOMÉdÍT*ORFEHM: (fél 9) Kalábrláse-

STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9);
Stcinhardt.



A triatlon harmadik 
fordulójának eredménye:

Elsőrendű teniszütőt kap: Kozlev Juci Bpest., Czuczor-u. 10. 
Két hónapig ingyen kapja a Nemzeti Sportot: Szikiaváry

Sándor Dunakeszi, Temető-utca 59.
Egy hónapig ingyen kapja a Nemzeti Sportot: Haller Imre

Tatabánya.
Egy-egy évkönyvet kap: Gárdonyi József Bpest., Fóthi-út 11 

és Rostás István Bpest., Újpesti-rakpart 5.
A beérkezett m egfejtések hi

báiból és a csatolt sirámokból lát
juk, hogy legutóbbi keresztrejtvé
nyünk nagymennyiségű borsot 
tört a fejtők  orra alá. A hibázok- 
nak őszinte részvétünket küldjük. 
Vigasztalja őket az, hogy a kivá
lasztódás törvénye a rejtvényver
senyen is érvényes, a gyengébb
nek itt is meg kell hajolnia a na- 
gyobbtudású előtt. Még egy vi
gasz: a jövőheti keresztrejtvény
nél is lehet hibázni. Itt adjuk a 
helyes m egfejtéseket:

Keresztrejtvény: Vízszintes: 1. 
Rúgd, ahogy éred. 14. Moore. 15. 
Bates. 18. Kuck. 24. Ward. 34. 
Miles. 39. Leconey. 61. Barbuti, 
67. Sportszerűség. Függőleges: 
1. Rebró— Kompóti— Sebes. 12. 
Dekatlonbajnokság. 24. Watson. 
27. Lieb. 40. Hussey. 53. Conger.

Betűrejtvények: 1. Testnevelés 
[(salak). 2. Tizenegyespont. 3. A 
pálya szélén (A  pálya jó ) . 4. 
Hatz (Vilen, Középrevisz, Köze- 
lemben).

Az összes rejtvényt helyesen 
fejtették meg: Biró Béla Abony, 
Majdányi Mihály Abony, Hollán- 
der József Abony, Braun Antal 
Újpest, Naszlady Irén Kaposvár, 
Kozlev Juci, Sontag Endre Tata
bánya, Hábel József, Marosi 
András, Szikiaváry Sándor Du
nakeszi, Feldmann Ernő dr., 
Masszi Lajos, Del Medico Rosi- 
nelli Antal, Somogyi János, Há- 
der Lajos Pesterzsébet, Góré Jó
zsef, Schwarcz Jenő Rákosszent
mihály, Schwarcz Endre Rákos
szentmihály, Wimmer Antal, Le- 
hoczky Endre Uj szász, Banden- 
burg József dr., Haáz István 
Béla, vitéz Adorján Józsefné Ka
posvár, Trattner János Tatabá
nya, Haller Imre Tatabánya, lo
vag Armentano Ede Szeged, Biró 
Sándor, Havasy László, „H. szur
koló” , „Titkos favorit” , Szabady 
Klára Kaposvár, Sándor István 
dr., Éliás László. Gránitz Dávid, 
Gárdonyi József, Boronkay Gá
bor, Reichmann Leó dr., Flot- 
hann Jenőné Székesfehérvár, 
Rostás István, Marschalek Teri, 
Kertész Róbert, Bányai Béla, 
Glück Albert, Katona Elek, Ma
gas Engelbert Tatabánya, Maross 
Gábor, Lévány Géza, Borsos Ala
dár Kiskunfélegyháza, Mérő Sán
dor Cinkota, József Imre Szeged, 
Illés László Kiskőrös, Gráf Lili, 
Kardos Béla, Nusz Ilona Békés
csaba, Konrád Lajos, Bérezi 
Gyula, Ilmann Józsefné, Kárász 
Gyula, Kész Márton őgyalla, 
Somló János Pécs, Márai Erzsé
bet.

(A  budapestieknél nem írtuk ki 
’a lakhelyet. A csapatokat nem 
vettük fel a listába. A kereszt
rejtvényhibáktól a lista összeírá
sánál eltekintettünk. A pontozás
nál azonban hibánként egy pontot 
levonunk.)

A nyert előfizetéseket megin
dítjuk, a budapestieket kérjük, 
hogy nyereményüket személyesen 
vegyék át kiadóhivatalunkban, 
déli 1 óráig, bármely napon.

Edződjék!
Többek kérésére elhatároztuk, hogy 

ezentúl nem kéthetenként, hanem 
minden héten közlünk rejtvényt. E 
soronkívüli rejtvények semmiféle 
verseny tárgyát nem képezik, bekül
désük sem szükséges, mert ezek 
megfejtői között díjakat sem osztunk

Fiókadminisztráció Csehszlovák lábam 
L ip a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő:
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóválíalat Bt. 
körforgógépein. — Felelős üzemvezetői 

Gyűrj Aladár

szét. Mindazonáltal érdemes velük 
foglalkozni, mert kitűnő tréning a 
triatlon nyári versenyére.

E r e jtv é n y e k  m e g fe jté se it  jövő 
p én teken  közöljük.

—  Flöthmann Jenőnétől —

S Z A B D A L

—  Zeisler Páltól —

—  Zeisler Páltól —

E M B E R Ö L É S
j m

—  Breuer Bélától —

V V

—  Neumann Árpádtól —

S Z E  1h V . M
—  Porkoláb Józseftől —

ÖRÖM E =A

A rovatvezető üzenetei
A CSAPATBAJNOKSÁG ÁLLÁSÁT 
VASÁRNAP MEGJELENŐ SZÁ

MUNKBAN KÖZÖLJÜK!
Tempó Fradi, Fradi to the front, 

Gyula, Giziké, Györgyike, Titkos 
favorit, H. szurkoló, Kanzer, stb. stb.
A jövőben egyéni versenyzők álnevet 
nem használhatnak. Kérjük, fedjék 
fel rejtelmes inkognltójukat.

Lenke-út 44, harmadik emelet 4. 
Ki lakik ezen a címen? Levelére név 
helyett csak címet és foglalkozást 
írt (áll. tisztviselő). Ebből a kettő
ből nem tudjuk kitalálni a nevet. 
Nehéz rejtvény.

Bíró Béla. Legújabb rejtvényei 
között számos jó akadt. A  kereszt- 
rejtvény is gondos, szép munka. 
Lassan-lassan valamennyit közölni 
fogjuk.

A ̂  második forduló eredményének 
közlésekor csak azok neveit közöl
tük (éppúgy, mint ma is), alak 
minden rejtvényt, tehát a betűrejtvé
nyeket is helyesen fejtették meg. 
AJkinek a neve kimaradt, az csak a 
keresztrejtvényt fejtette meg. A 
10 pontot azok is megkapták, a sok 
reklamáció tehát feleslege®.

Mai jelentősebb 
külföldi msorrészek

Hangverseny:
5.05 ó.: Prága: Zongoratriók.
5.30 ó.: Róma: Alf. Semicoli (te

nor) hangversenye.
5.55 ó.: Hamburg: Sonia Gram- 

mate hegedül.
7.15 ó.: Hamburg: ,A  népszerű

Mozart” bgv.
8 ó.: Heilsberg: Zenekari hgv.
8.30 ó.; Varsó: Európai hangver

seny.
Daljáték:

8.45 ó.; Róma: Planqúette: „A
comevillei harangok” c. operettje.

9.15 ó.: Berlin: Csajkovszki: „A
cámő papucsa” c. operája.

9.30 ó.: Strassburg: Messager:
„Fortunió”  c. vígoperája.

Könnyű zene, vidámság:
3.30 ó.: Brünn: Szakszofónszólók.
5 ó.: Mühlacher: Szórakoztató

zene.
7.20 ő.: Prága: Morva—szlovák

dalok.
9 ó.: Északolasz csoport: Kabaré.
10.45 ó.: Langenberg: Tánczene.
10.45 ő.z Mühlacher: Tánczene.
11.35 ó.: London: Savoy-jazz.

f s a a Péntek, 1932 április 8.

Mit hallunk a 
héfen ?
Vasárnap

jövő

4.45 ő.: Néprajzi közvetítés Miké-
falváról. — 5.30 ó.: Hangverseny a 
Mátyás-templomból. ■— 8.15 ó.:
Vígjáték.

Hétfő
5.45 ő.: Tóth Imre emlékiratai

ból: ,,A régi Nemzeti Színház” . —
8.15 ó.: Betthoven—Liszt—Veik-
mann zenekari hangversenye.

Kedd
7.30 ó.: Hubay: Az álarc c. ope

rája.
Szerda

4 ő.: Verdi operáiból (gr.).
5.20 ó.: Operettrészletek.

Csütörtök
7 ó.: Berzeviczy Albert dr. elő

adása: „Az olimpiai versenyekről”
— 8.25 ó.: „Goethe és a zene’
(hangv.).

Péntek
8.15 ő.: A filharmonikusok hang

versenye.
Szombat

5 ó.: A Kisfaludy-Társaság iro
dalmi délutánja. — 8.45 ó.: Műso
ros est.

M U S O R ^
Péntek, április 8.

Budapest I., 23 kw, 550.5 m:
9.15 ó.: A  rádió házikvintettjének
hangversenye. 1. Jacquet, tánc
szvit. 2. Buclmer Antal: Bölcsődal.
3. Beethoven: Menüett. 4. Severac: 
Valse romantique. 5. Mendelssohn 
Andante és Menüett a D-dur vonós
négyesből. 6. Rózsa Miklós: Észak- 
magyarországi parasztdalok (hege
dűszóló). 7. Mikus—Csák István: 
Rondo, a C-dur zongorakvintettből.
8. Rossini: Lamento. 9. Signorelli: 
Motivo nostalgica. 10. Candiola: 
Mariedda. 11. Johnson Bibo: Angol 
keringő. 12. Weninger: Anatóliai
tánc. — Közben 9.30 ó.: Hírek. ■ 
12.05 6.: Gram-ofonhangverseny. 1. 
Szenes: Nem vagyok az első, tangó 
(Víg Miklós). 2. Ábrahám—Har- 
math: Harminckettes baka vagyok 
én, foxtrott (Ambrózy Feregic). •—
3. Herbert: Kis me again, orgona
szóié (Eddie Dunstaedter). 4. Gil- 
bert—Lecuonia: Runba-foxtrott (Ma
rta my own). 5. Rotter—Kaper: 
Tangó (Spiel mir auf dér Balalai- 
ba ein russischen Tangó). 6. Lajtai 
—Békeffi: Ne hullasson kényét,
keringő (Víg Miklós). 7. Dixon- 
Rosen—Warren: Foxtrott (Would
you like to take wailk). 8. Vértes- 
Ilniczky: Minden úgy lesz, ahogy te 
kívánod (Víg Miklós). 9. Davis1— 
Rotter: Rumba (Die ganze Welt
tanzt rumba). 10. Harburg—Ager: 
Foxtrott (If I didn have you). 11. 
Berlin: Keringő (Reachir far the 
maon). 12. Ábrahám—Hanmath: Hon
védbanda, foxtrott (Aimbrózy Fe
renc). — Közben 12.25 ó.: Hírek.— 
4 ó.: „Divatcsevegés” . Dr. Cselényi 
Pálné előadása. — 5 ó.: Sovámka
Nándor és cigányzenekarának mu
zsikája. — 6 ó.: „A Wag-ner-tetra-
lógia színpadtechnikai követelmé
nyei.”  Tolnay Pál előadása. — 6.30 
ó.: A  Fejes-szalónzenekar hangver
senye. 1. Leusohner: Mihaszna kis
asszony, nyitány. 2. Lincke: Eluta
sított szerelem, keringő. 3. Kurt 
Freiberg: Szívem imája, argentin ai 
tangó. 4. Rumba-számok: a) T.
Seymainn:—Műbél—Wayne: Arabella;
b) Emesto Lecuona: Maria my own;
c) Vértes—Ilniczky: Nem kell a ba
bámnak . . .  5. Rimiszkij—Korzakov— 
Kreisler: Hindu dal (hegedűszóló,
előadja Fejes János, zongorán kísér1 
Spiró László). 6. Kurt Freiberg: 
Angol keringő (Schönes Land Ha- 
wai). 7. G. de Midheli: Csók a sö
tétben, szerenád. 8. Jacobi: Leány
vásár, egyveleg. 9. Paul Lindemann: 
Hajósok tánca (KI abautermann). — 
7.30 ó.: Tasnády Ilona és Náday 
Béla előadóestje. — 8.30 ó .: Az
európai mfisorcseresorozatban a var
sói rádiőadóállomás műsorának köz
vetítése. A  varsói filharmonikusok 
hangversenye. Karnagy Gregoire Fi- 
telberg. Közreműködik Zmigrod- 
Fedyezkowka (ének), Eduard Bender 
(ének) és Henry Sztompka (zongo
ra). 1. a) Zarebski—<Maklakiewicz: 
Polonaise; b) Naliszewski: La fin 
de Boruta, szimfonikus költemény; 
c) E. Mlynarskl: Scherzo. 2. Chopin: 
Zongorahangverseny f-moll; a) Ma- 
estoso; b) Larghetto; c) Allegro 
vivace. 3. a) Ch. Szymanovski: Ro- 
xan éneke a „Roger király” c. ope
rából; b) L. Rozycld: Psyché áriája 
az „Erős és Psyche” c. opera I. fel
vonásából. 4. St. Moniuszko: a) Dal

a „Halka” c. operából; b) Skoluba 
dala az „Elvarázsolt kastély” c. ope
rából; c) A zászlóvivő dala „A gróf
nő” c. operából. 5. St. Moniuszko: 
a) Hegyi táncok a „Halka” c. ope
rából; b) Mazurka az „Elvarázsolt 
Ijastély” c. operából. — Majd: Rigó 
Jancsi és cigányzenekarának muzsi
kája.

Szombat, április 9.
9.15 ó.: Régi katonaindulók. A m. 

k.r. József nádor 2. honvédgyalog
ezred fúvós-zenekarának hangverse
nye. Karnagy Szeghő Sándor. — 
12.05 ó.: Hangverseny. Közreműkö
dik Némethy Anna (ének) és Jám
bor Böske (hegedű). Zongorán kísér 
Polgár Tibor. — 4 6.: Gyermek
játszóóra (Harsányi Gizi előadása). 
— 5 ó.: „Az utca őre.”  Benedek Gé
za előadása. — 5.25 ó.: Gramofon, 
tánczene. — 6.30 ó.: Rádió amatőr- 
posta. (Ezalatt Budapest II. a 210-es 
hullámon gramofonhangversenyt ad: 
Hangosfilmeik slágerei.) — 7 ó.: A 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
rádiószakoisztályának előadás-soroza
tában Tomits Iván dr. felolvasása: 
„Rádió hullámok terjedése és lég
köri vizsonyok” . — 7.30 ó.: A
m. kir. Operaház előadásának köz
vetítése: „Aida” . Dalmű 4 felvonás
ban. Szövegét írta Ghlslanzoni. For
dította Zoltán Vilmos. Zenéjét sze
rezte Verdi. — Majd: Radics Jóska 
és cigányzenekarának muzsikája.

TU R IS TA S Á G

Vasárnapi kirándulások
1932 április 10-én 

Magyar Turista Egyesület
Központ: Budaörs — Csikihegyek

— Máriamakk — Budakeszi — Zug
liget. Találkozás 8 órakor a Deliért- 
téren. Vezető: Csütörtökiek és Szöge
sek Asztala, György Andor. — II 
Fecskék: Jubiláns kirándulás. Far
kasrét — Kakukhegy — Csillebérc — 
Máriamakk — Budakeszi — Szép ju- 
hászné — Hűvösvölgy. Találkozás: 
8 órakor a farkasréti vili. végáll. — 
Vezető: Ámon Zoltán. — IH. Sasok: 
Kútvölgy — Svábhegy — Jánoshegy
— Hárshegy — Lipótmező — Kuruc
les. Találkozás 8 órakor az Üj Szent 
János-kórház vili. végáll. Vezető: 
Varga Pál. Virágszedő kirándulás. —
IV. Vándorfiúk: Csév -— Kétágúhegy
— Klastrompuszta — Postaréti erdő
— Klotildliget. Találkozás: 5.50-kor
a Nyugati p. u.-on. Vezető: Weber 
Félix. — V. Autobuszkirándulás a 
Gerecsébe. Űtirány: Nyergesújfalu — 
Piszke — Süttő — Bikolpuszta. Indu
lás pontban 6 órakor a berlinitéri 
Merán-szálló elől. Vezető: Szél László. 
Jelentkezés és jegybiztosítás szombat 
délig a Haas Sportházban VI., And- 
rássy-út 13.

Pilis TE
1. Piliscsaba — Klastromjmsztv. — 

Pilistető — Pilisvörösvár. Találkozás 
6.15-kor Nyugati p. u. Vezető: Weisz 
Béla. — 2. Szentendre — Pilisszent- 
lászló. Találkozás: 7.20-kor Pálffy-té 
ren. Vezető: Löwy Samu. — 3. Pomáz
— Kőhegy — Pilisszentlászló. Találko
zás: 7.20-kor Pálffy-téren. Vezető. 
Hagymássy L. — 4. Tigris-asztal: 
Munkatúra a hamzsabégi weekend- 
telepre. Találkozás: 8.15-kor Kelen
földi p. u. Vezető: Erdős Gyula.

Nemzeti TE
Csikó vár — Tubinkút. Indulás: 7.30 

órakor Pálffy-térről. Vezető: Antalffy 
Zsíros Aladár dr.

Uránia Síelő- és Turista Társaság
I. Szár — Máriaszakadék — Vitány- 

vár — Várgesztes — Geszteei várrom 
Vérteskozma — Fanienvölgy 

Szár. Találkozás: 6.20-kor Kelenföldi

T Ú R I  S T  A C I P Ő K
vízhatlan bőrből, 
legolcsóbb árban

L IN Ó L E U M  C IP Ő H Á Z  
Andrássy-út 27. (Operával szemben)

p. u. Vezető: Geeser Zoltán. — 2. Po
máz — Gyopárház — Salabaslnai kút 
— Tomyoshegy — Dohogókő — Pilis- 
szentkereszt — Pilisvörösvár. Talál
kozás: 7.10-kor Pálffy-téren. Vezető: 
Weisz Imire. — 3. Pomáz — Szurdok 

Pilisszentkereszt — Klotildliget. 
Találkozás: 7.10-kor Pálffy-téren. — 
Vezető: Grünhut Géza. — 4. Rózsa
domb — Guggerhegy — Hárshegy — 
Normaház — Zngliget. Találkozás: 
9 órakor Berlini-téren. Vezető: Bux- 
baum Imre.

\ - FTC
Pomáz — Osikóvár — Holdvilág 

árok — Oszoly — Pomáz. Indulás: 
7.20-kor Pálffy-térről. Vezető: Lenz- 
ner István. — Munkatúra a szigetmo
nostori vízi tanyára. Indnlás: 7.20-kor 
Pálffy-térről. Vezető: Nádas Adolf.

Duna Sport Club
Békásmegyer — Oszoly — Kevélyek 
■ Óbuda. Vezető: Schönfeld Miklós. 

Találkozó: Pálffy-téren 7.15-kor,

KAOE
1. Csillaghegy —- Ezüsthegy — Ke

vélyek — Rózsiforrás — Hűvösvölgy. 
Találkozás 8 órakor a Pálffy-téren. 
Vezető: Eisler Imre. — 2. Pomáz — 
Csikóváralja — Sikáros — Szentend
re. Találkozás: 7 órakor a Pálffy-té- 
ren. Vezető: Havas Zoltán.

Magyarországi Kárpát Egyesület
Sólyom-osztály: Ügyeletes az Acsay- 

menedékházban Rózsa Tibor. — 2. Po
máz — Kőhegy — Jánosforrás — Po
máz. Vezető: Szintay Mária. Találko
zás 8-án este 6.20 órakor a, Pálffy-té
ren. —  Börzsöny-osztály: Séta a 
budai hegyekben. Vezető: Somogyi 
István. Találkozás 8 órakor a Berlini 
téren. — Fátra-osztály: Farkasrét — 
Törökbálint. Vezető: Kern Lajos. Ta
lálkozás 9 órakor a farkasréti vili. 
áll. — Újpesti-osztály Törökbálint — 
Budakeszi — Zugliget. Találkozás 
reggel 8 órakor a Berlini-téren. Ve
zető: Pollatsek M.

Vívó és Atlétikai Club
1. Királyrét — Magastax — Csóvá

nyos — Fultánkereszt — Királyrét — 
Kismaros. Vezető: Kádár László. Ta
lálkozás 5.45-kor a Nyugatinál. Csak 
előre jelentkezetteknek. — 2. Szent
endre — Ókút — Hétvályú — Tahi. Ve
zető: Deutsch Zsigmjond. Találkozás: 
7-kor a Pálffy-téren. — 3. Rómaifür
dő — Ezüsthegy — Kevélyek — Óbu
da. Vezető: Breiner Lajos. Találko
zás 7-kor a Pálffy-téren.

Budipest Sport Egyesület'
Váo — Nagyszál — Katalinpuszta

— Verőce. Találkozás: 7 órakor a 
Nyugati p. n.-on. Vezető: Bandhauer 
Irén.

Törekvés SE
Dömös — Dobogókő — Klastrom

puszta — Csév. Találkozás: 5.40-kor a 
Nyugati p. u.-.on. Vezető: Túri And
rás.
Magyar Munkások Turista Egyesülete

Munkatúra a Vértesbe. 1. Találko
zás 9-én 5.30-kor a Kelenföldi p. U. 
Vezető: Nagy Mihály. — 2. Találko
zás 9.30-kor a Kelenföldi p. u. Veze
tő: Kleiner Imre.

Sólyom Turista Egyesület
1. Csikihegyek. Találkozás 8 órakor 

a farkasréti vili. végáll. Vezető: Pet- 
rúez Kornél. — 2. Testvérbegy — 
Csúcshegy — Rózsadomb. Találkozás: 
9 órakor a Márgit-kórháznál, Vezető: 
Kapás István.

Hungária Turista Egyesület
Tahi — Hétvályúforrás — Vöröskő

— Nyerges — Asztal — Ókút — Kő
hegy — Pomáz. Találkozás: 7 órakor 
a Pálffy-téren. Vezető: Blum Gyula.

Vándorok Turista Egyesülete
1. Vác — Nagyszál — Násznépbar

lang — Törökrét — Gyadai rétek — 
Szendehely — Udvarhelypuszta — 
Keskenybükkipatak — Magyárkút — 
Nógrádverőco. Vezető: Németh Sán
dor. Gyaloglás 8 óra. Találkozás: 5.45 
(háromnegyed hat) órakor a Nyugati 
p. n.-on. Költség 2.70 P. — 2. Bán- 
hida — Turul — Szelimlyuk — Vér
testolna — Tarján — Alsógalba. Ve
zető: Weisz Gyula. Gyaloglás 6 óra. 
Találkozás: 6 (hat) órakor Kelenföldi 
p. u.-on. Költség 3.90 P. — 3. Nagy
maros — Hegyestető — Szentmihály- 
hegy — Zebegény. Vezető: Manswirth 
Erzsi. Gyaloglás 4 óra. Találkozás 8.15 
(negyed kilenc) órakor a Nyugati 
p. u.-on. Költség 3.60 P. — 4. Török
bálint — Huszonnégyökrös — Csiki
hegyek — Máriamakk — Zugliget. — 
Vezető: Sugár Béla. Gyaloglás 4 óra. 
Találkozás 8 (nyolc) órakor a Kelen
földi p. n.-on 7.30 (fél nyolc) órakor 
a Gellért-téren. Költség 30 fillér.

A Természetimádók Társasága
10-én, vasárnap reggel 6 órakor a 
Berlini-térről autóbuszt indít a Ge- 
recse-hegységbe, valamint 6.30 órakor 
Pilisszentkeresztre (Dobogókő felé). 
Jegyek előreváltandók szombat délig 
a Haas Sportházban, Andrássy-út 13. 
-- A hó 17-én a Vértes-hegységbe, 
24-én a Pilishegységbe indul autó
busz, amire már most felhívjuk a tu
risták figyelmét.

REPÜLÉS
Uj magyar motornélküli távre

kord. Formanek Lajos, a magyar 
repülők legtehetségesebbje szer
dán délatán új távrekordot állí
tott fel. Az ú j rekord: 8 km.

CELLÖVES 3-

A „Turul”  V. kér. PLE és a „Bul
csú” IV. kér. PLE klubközi eéllövő- 
versenye az alábbi eredményt hozta: 
X. Turul I. csapata (50 m fekve és 
állva) 177 átlaggal. (A csapat tagjai: 
ifj. Kovács, Rúbács, Fühl, Máthé, Ko
vács P.). 2. „Bulcsu” I. csapata 175.2 
átlaggal. Egyénileg: 1. ifj. Kovács
(Turul) 188 átl. 2. Lippert (Bulcsu). 
3. Rubács (Turul). 4. Simonfi (Bul
csu).


