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kisnehézsűlyú ökölvívó válogatot
tunk az osztrákok ellen vasárnap 

csatasorba álló csapatban.

•fflNóttribŰBÖket ácsolnak Debre- 
BgG/ cenben, póttribűnt terveznek 
*  május 8-ára a Hungúria- 
útra és mégsem lehet jegyet kapni 
a debreceni derbire 8 holtbiztos, 
hoigy nem lehet majd kapni az 
olasz— magyarra sem.

Hogy ez mit jelent? . . . !
Azt jelenti, hogy a ma emberi

sége nem akar, nem tud hűtlenné 
lenni modern szerelméhez, a sport
hoz. Hogy amikor üti az élet, ami
kor verejtékes gonddal gondol a 
lelket kifacsaró rotootolással teli 
holnapra, amiben hiába szeretne, 
mégis csak oly kevés biztatást ta
lál, akkor mégis vám valami, ami 
képes megfogni, megkapni, örö
möt adni, bút felejtetni.

A  meccs! A  nagy meccsek! . . .
Mindegy, hogy mit mondanak 

azok a „nagyok”, akiket a sport 
tartalma már, vagy még nem ka
pott meg. Mindegy. De bizonyos, 
hogy az a sokezer ember, aki most, 
vagy az egyik későbbi vasárnap 
ott lesz a „nagy meccs” tribünjén, 
mindenről lemondott, hogy e n n e k  
a szenvedélyének áldozzon.

És nem másnak. . .

J zt mondják, hogy a szeren
csétlenség nem jár egyedül. 
De úgy szokott ez lenni a 

szerencsével is. Az úszók, akiket 
Amerika visz ki Los Angelesbe, 
most már akár Japánig mehetné
nek.

—  Ezt a szerencsét! —  mondják 
a vízipólózók minden rendbéli ba
rátai.

. . .  A  dologban csak az a vicc, 
hogy ezt a s z e r e n c s é t  a ma
gyar úszósportnak a saját kezével 
kellett összekovácsolni. Hogy Ja
pánig vezessen.

Elrobogtok a  Csikók 'tyosn k fr

CIZ igazi tavaszba
A Millenáris 

-bet k ü l f ö l d i  vezetőjes 
Trenczlk és Gothieu

—  S ajá t tudósítónktól —

—  S ajá t tudósítónktól —

48 perckor indul 
balkáni gyors, 

egy óra előtt 
van a Csikó-

m eszélik, hogy a Hungária 
illusztris elnöke nemcsak 
azért akar búcsút mondani 

Budapestnek, mert gazdasági érde
keltségei Ausztriába hívják. Ha
nem azért is, mert az elnök elked
vetlenedett. Hogy miért, azt tud
juk. D e . . .

Ne felejtsük el és ne felejtse el 
Ürüli Alfréd sem, hogy például 
míg a Ferencváros-— Újpest derbin 
15.000 néző volt, a Ferencváros—  
Hungárián 25.000 sereglett össze. 
És ez a 10.000 főnyi differencia 
—  Brill! elnöknek ezt tudnia kell!
-—  a Hungária táborát jelenti. 
Ahol pedig 10.00-0 ember (leg
alább 10.000 ember!) áll egy csa 
pat hátamögött, ott nincs ok az 
elkedvetlenedésre, sőt az élen álló 
vezért bizonyos kötelezettség érze
te hatja át, ezzel a hatalmas, benne 
bízó embersereggel szemben.

A  Hungária volt már a mélyen. 
Volt a Ferencváros is. De ahogy 
nem hagyta el —  vagy csak ideig- 
órái-g lankadt hitéiben —  a zöld- 
fehér hívek sok ezere, úgy a kék 
fehér gárda szíve mélyén is ott él 
a hit a jobb jövőben. És mert ily 
bebizonyítottan él, most .kell és 
most érdemes ápolni a hitet és 
most kell és most lehet a veszély
től leginkább mentetten, a fiaskó
tól féléstül legtávolabb állván se 
gíteni e tábort és csapatot a jobb 
jövő felé.

Ezt a jobb jövőt Brül-1 Alfréd 
nélkül nem tudja elképzelni a Hun
gária tízezres tábora, mely azt 
várja évtizedeken át volt vezérétől, 
hogy csü-ggedés helyett az eddigi
nél is nagyobb szeretettel nyúljon 
a csapat —  az ö csapata —  hóna 
alá.

Csak 1 óra 
Istambul felé a 
mégis már jóval 
csaknem együtt 
csapat.

—  E zek  fiata lok , ú jon cok , izga 
to ttak  . . .  szóval C sikók  —  magya
rázza a csapatot vezető Vigh al
ezredes.

Egy óra után pár perccel ki
vonul a társaság a perronra, ahol 
a negyedik vágányon már prüsz
köl a vonat. B ereczk y  mester, a 
szolgálatra kész tolmács az első 
kocsi első fülkéiben foglalt le he
lyet a csapat részére. Természete
sen rögtön megrohanják a fülké
ket a játékosok. Alig, hogy be
szálltak, el is indul a vonat, de 
rögtön kitűnik: csupán azért, mert 
a bécsi gyorsból még át kell venni 
szerelvényt, ami a vonat közepére 
jut. Úgy, hogy amikor F od or  dr. 
vezetésével • K om or  Ödön, B alog  
Miksa, H olits  Ödön, R évész  Mik
lós dr. és P op per  Béla kiérkezik 
a játékosokat búcsúztatni, nem 
találnak mást a pályaudvaron, 
mint M ariássy  dr.-t,. Gallina és 
H avas feleségét, meg még néhány 
érzékeny lelkű búcsúztatót. Hama
rosan visszaérkezik azonban a 
szerelvény s az MLSz Józsija már 
adja is az ablakon keresztül a 
szertárt G ergelynek . Ebben a pil
lanatban érkezik oda H olits  Ödön 
és felszól:

— ■ S rá c! G yorsabban, gyorsa b 
b a n !!

G erg ely t  meg mintha megcsíp
ték volna. Nem tudja hirtelen, 
hogy a pályán van-e vagy a perro 
non. Mert hiszen a „tanár úr” a 
pályán szokott így kiabálni. De 
aztán magához tér s ő is jót nevet. 
Közben meg Józsi referál nekünk, 
hogy a bőröndben címernélküli 
piros ingek vannak, valamint fe
hér és fekete nadrágok. Szóval a 
régi piros ingben ismerik majd 
meg a Csikókat a törökök és bol
gárok.

Faragó Sándor, az ügybuzgó 
túi-amenezser oldalán még fény
képezőgép is látható s most éppen 
azzal van elfoglalva, hogy römi- 
kártyát vegyen. Közben gyorsan 
elmondja, hogy itt van a teljes 
csapat, azaz Gallina —  R ozgonyi, 
B iró  —  B eretvá s, L u tz, M agyar  —  
F en y v es i, K árm án, G ergely , B i- 
hám y, T un yogh y. A  három tarta
lék: D én es, F lóra  és D orm os. Uta
zik még V igh  alezredes, valamint 
ő, mármint F a ragó  és a Nemzeti
ből H avas klubigazgató, mint ön
kéntes kísérő.

—  H avas m iért m ég y ?  —  kérd
jük Balog Miksától.

—  T úrát köt m ajd  le a N em ze
tinek. H a sikerü l —  teszi még 
hozzá. —  Jó lenne török  és bolgár 
fö ld re m enni.

Hirtelen játékosformájú fiatal
ember tűnik a szemünk elé. Meg 
akarjuk kérdezni, hogy ki az, de 
Révész dr. már szól:

—  B iztos az eg y ik  B eretvá s  fiú . 
A zokból annyi van, h ogy  m inden
hová ju t.

Tényleg most is ketten vannak 
itt. Mert hát még az „öi'eg” 
Behringer is kijött a nagy ese
ményhez.

Közben a kártyákat nagy vígan 
viszik a kocsiba.

—  M ost m ég örülnek  —  szól 
valaki —  de m ajd  holnap . . .  K é t

é j je l  és  nap utaznak ezek b en  a kis 
fü lkékben . K é t  napig n em  veszik  
le lábukról a cipőt. x

De már szól is a kalauz:
—  T essék  beszállni!
Sorban ugrálnak befelé. Meg

telnek az ablakok. Egy lökés és 
már indulnak.

—  V igyázza tok  —  kiabálnak a 
lentmaradottak, a fentiek meg 
csak lengetik sapkájukat s H olits  
Ödön, akinek eszébe jut, hogy 
odakint esik az ólmos eső, meg
jegyzi :

—  M ennek  a tavaszba ! . . .

Az idei kerékpáros pályaverse
nyeket lebonyolító alkalmi társa
ság tegnapi ülésén elhatározta, 
hogy a 18 beérkezett külföldi mo
torvezető ajánlata közül a német 
Trenczik és a saarbrückeni Go
thieu ajánlatát fogadja el. A  két 
külföldi vezető értesülésünk sze
rint már a jövő héten Budapestre 
érkezik és a külföldi bukósisako- 
sok uszályba vételén kívül első
sorban a hazai ujonegárda neve
lésével foglalkozik. H ír szerint az 
újoncok között szerepel Orczán, 
a tavaly hatalmas sikerekre visz- 
szatekintő országúti ágyú is.

Az idei balatoni évad 
sporteseményei

T óth  Lajos, 
Yacht Club és

a Kii’ályi Magyar 
a Balatoni Ii'oda 

főtitkára elsőnek a N em zeti Spor
to t tá jék ozta tta  rész le tesen  az 
idei balatoni idény sportéletének 
intenzív kifejlesztéséről és tervei
ről általában. A  programot viíor- 
lázó-, motorcsónak-, repülő-, autó-, 
motor-, tenisz- és természetesen 
úszóversenyek teszik színessé.

Elmondta Tóth Lajos, hogy
a vitorlázó- és motorcsónak

sport
idén ú j esem én yekkel gazdagodik. 
A  vitorlázók műsortervezetében 
szerepel a Szent Isvánnapi Bala- 
ton-bajnokság, a Királyi Magyar 
Yacht Club és a KM AC közös ren
dezésében augusztus 15-én eldön
tésre kerülő balatonfüredi „Gor
don Róbert”-vándordíjas verseny, 
valamint a „Nemzeti Újság” és a 
„Csépay”-vándordíjas verseny. 
Ezenkívül a négy rivális yachtklub 
ez évben is kiírja a Kertész Ró
bert által alapított „Velencei ser- 
leg”-versenyt, melynek, színhelye 
Füred. Id én  először, július 10-én 
a székesfővárosi üdülőtelep is 
rendez vitorlásversenyt Kenésén.

Ugyancsak idén  ren d ezik  m eg  
e lő szö r  júniusban a balatoni mo
torcsónakbajnokságot három kate
góriában Siófokon.

—  S aját tudósítónktól —
A  balatoni sportok népszerűsí

tése érdekében még
a galamblövők

is megmozdulnak és a nyár végén 
Füreden nagyszabású versenyt 
rendeznek.

Holnap, szombaton, 
ápr. 16-án, este 7 órakor

C Z A J A -
JÁNOS, magyar világbajnok

STEINBACH
JÓZSEF

IYUOFF-HMS MARKO
professzionista.bírkőzómérkőzés 

a Beketöw-cirkuszban.

Mérsékelt helyárak

A  repülők
is rendeznek egy sik lórepü lőver
s e n y t  az a ligái dom bokon  június- 
bán. A  Magyar Sportrepülők 
Egyesülete vízirepülőversenyt is 
szeretne nyélbeütni a nyár folya
mán.

A z autó- és motorsport

is belekapcsolódik a balatoni spor
tok közé. A  KM AC 12 órás Bala- 
tonkörüli versenyt tart júniusban 
autók és motorok számára. Tervbe 
vették, hogy a B udapestről szám 
ű z ö tt  T ou rist T rophynak  a tihanyi 
körpályán szereznek terepet. A  
Kecskeméti Autó Club csillagtúrát, 
az F T C  futárversenyt fog ren
dezni az idényben a Balaton men
tén.

A  teniszsport
is hozzájárul a balatoni sportese
mények gazdagításához. Idén elő
ször kerül eldöntésre a „Balaton
ba jnokság”, melyért az egyes 
fürdőtelepek által delegált csapa
tok fognak mérkőzni. K e r té s z  T ó
d o r  év tized ekkel eze lő tt vándor
d íjá t  a lapított a B alaton -bajnok  
S ágért, m elyet m ost K er tész  Já
n os  indítványára ú jólag k i fogn a k  
írn i.

Amerika-Európa válogatott 
atlétikai viadalt akarnak ren

dezni 1933-ban (Icaiéban
—  S ajá t tu d ósítón któl —

1933-ban világkiállítás lesz 
Chicagóban és ezzel kapcsolatban 
nagyszabású sporteseményeket 
készítenek elő. A  rendező bizott
ság legújabb határozata szerint 
az Egyesült Államok válogatott 
atlétacsapata ellen Európa válo
gatott atlétáit akarják meghívni. 
Atlétikában ez lenne az első világ
részek közötti viadal.

A  Magyar Űszószövetség és 
a M UE

szokásos balatoni úszóversenyeit 
(Balaton-bajnokság stb.) ez évben 
is megrendezi.

A  vezető sportfőhatóságok a 
különféle idegenforgalmi testüle
tekkel karöltve általános balatoni 
sp o rth ete t ren d eznek  jú n iu s  havá
ban, melynek keretén belül az el
mondott sportprogram jelentős 
része nyer lebonyolítást.

M. T . G.

Hungária B)— III. kér. FC

Iváncsics vezeti Bukarestben 
kán a román— osztrák 

meccset
S ajá t tu d ósítón k tól —

Bukarest, április 12.
A  három ajánlott bíró közül 

Ausztria Ivá n csicso t választotta 
és íg y  ő vezeti május 8-án a buka
resti román-osztrák amatőr 
Európa Kupa-mérkőzést. A  román 
futball nagy eseménye lesz ez 
mérkőzés s a szövetség nagy költ
séggel megnagyobbítja a stadiont 
erre az alkalomra. Máris meg
kezdték a munkálatokat, hogy 
minden idejében készen álljon.

Az osztrák válogatott egyébként 
még egy meccset játszik Buka
restben, május 10-én az Unirea 
Tricolor ellen.

S. N.

Fiilekre hívják 
a BLASz válogatott 

csapatát
—  Saját tu d ósítón k tól —

A  CsAF-M LSz középkerülete 
amely Füleken székel, május else
jén válogatott mérkőzést szeretne 
rendezni s ellenfélül magyar válo
gatott csapatot kér az MLSz-től.

A  fülekiek elsősorban a BLASz  
válogatottját kérik, de ha annak 
programjába a mérkőzés már nem 
illeszthető bele, megelégszenek 
más válogatott csapattal is.

barátságos mérkőzés lesz szómba- 
tón délután fél 5 órakor a Hun- 
gária-úton. A  pesti kék-fehérek 
csapatában néhány Újpest-játé
kos is szerepelni fog, de ezeket 
csak a mai tréning után jelöli ki 
az újpesti vezetőség. De nem ez a 
pikantériája ennek a mérkőzés
nek, hanem az, hogy ezen próbálja 
ki a Hungária csapatának jövő 
centerét, K é s z é i  I I-t, a Törek
vés válogatott közepcsatárát. Ké
széi II. már hónapok óta nem sze
repel a Törekvésben, de állandó 
edzésben van, s így teljes képes
ségeit fejtheti ki a holnapi „fő
próbán”. Sárvári, Somogyi és 
Gyurcsó is játszani fog a Hungá
riában, tehát egészen rendes csa
patot állítanak ki a kék-fehérek 
az óbudaiak ellen.

A KISOK futbaühajnok- 
ságának hétfői 

sorrendje
Hétfőn, 18-án az alábbi bajnoki 

mérkőzéseket tartják meg:
OTE-pályán: II. Hunfalvy fk .—

III. Árpád rg. Bíró: Wunder.
III. kér. TVE-pályán: I. Kossuth

fk.—Y. Keresk. Akadémia. Bíró; 
Horváth J.

BEAC-pályán: II. Mátyás—V. Ara
nyosi fk. Bíró: Bandenburg dr.

Elektromos Müvek-pnlyán: Újpesti 
f. ipar.—Pestújhelyi fk. Biró: Uj- 
váry.

Postás-pályán: VII. Szt. István
rg.—V. Berzsenyi rg. Biró: Bacsó.

FTC-pályán; IX. Fáy rg.-TV. Eöt
vös r. Bíró: Gudenus br.

Fér. Vasutats: VII. Madách g . -
VII. Baross fk. Bíró: Stöckl.

Április 20-án:
MAFC-pályán: II. Hunfalvy fk.— 

II. Toldy r. Líró: Wunder.
Elektromos Müvek-pályán: V. Ke

resk. Akadémia—V. Aranyosi fk. Bí
ró: Ujváry.

Valamennyi mérkőzés délután 4 
órakor kezdődik.

MCDIÁMO
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Vidéki bajnokságok 
állása

NYUGATI ALSZÖVETSÉG 
I. osztály

15 12 2 
15 11 2 
15 7 4

1 . ET0
2. TSC
3. SVSE
4. II. kér. SC
5. DAC
6. SFC
7. Kinizsi
8. DVE
9. Sz. MÁV

10. TAC
11. VTC

15
13

6 4 
5 3 

15 4 4 
13 5 1 

4 3 
4 2 
4 1 
2 2

14
13
15 
13

60
50
44
31
24
30
24
27
32:

10 24 
9 19

: 21 26 
:24 24 
:33 18 
:39 16 
:26 13 
:38 12 
:28 11 
:37 11 
2f7 10 
51 9
41 6

'Csak a ma délelőtti 
betegvizsgálat után 
állítják össze Újpest 
csapatát

Péntek, 1932 április IS.

© yub nagy hete
— S aját tudósítónktól —

II. osztály
G yőri csoport

1. GyAC
2. CsSE
3. GyTC
4. GyTSE
5. KFC
6. Sotex
7. Győrsziget
8. Hubertus
9. NFC

10. MAFC
11. SFAFC*

Dudás és V©r©s játéka is kétes 
Újpest hat gólt rygoft tegnap

— S ajá t tudósítónktól —

Gyula, április 13.
Gyufa, város sp orté le tén ek  nagy  

h etéh ez érkeztünk. Vasárnap a 
G y T E  it t  Gyulán az E lö ré t látja  
vendégül, a  G yA C  ped ig  Csabára 
m egy  a  legn agyobb  ellenfélhez, a 
B ohn SC-hez.

Az előbbi meccs a kiesés szem
pontjából fontos, utóbbin pedig a 
legkevesebb pontot vesztett két 
csapat találkozik. A  B ohn  SC  elő
n ye a  G yA C  előtt csak e g y  p o n t!

Lássuk, mint készül a két tábor

Rejtvénytriatlon

i.

7:3

16
13
13
14
15
14
15 
14 
14 
14 
20

13
9
8
6
7
7
6
6
3
3

1
2
3
5
5
6 
6

10
10
20

47:15 29 
24:10 21 
25:18 19 
19:17 17 
26:30 17 
17:12 16 
18:25 15 
23:26 14 
7:22 7 
8:34 7 
2:7 -

Visszalépett.

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG
11. osztály

M átravidéki csoport
1. MESE 11 9 2 _ 46:12 20
2. SBTC 12 9 2 1 37:10 20
3. J. Lehel 11 7 4 _ 30:12 18
4. HVSE 11 5 4 2 23:13 14
5. GyAK 12 5 2 5 29:15 12
6. GyKSE 11 6 — 5 21:27 12
7. EVSC 13 3 3 7 23:40 9
8. Dobó 12 3 3 6 11:29 9
9.HSE 11 1 2 8 6:26 4

10. FSE 9 1 2 6 7:35 4
11. SAC 11 ■ 2 9 5:19 2

DÉLI ALSZÖVETSÉG
S zeged i alosztály

I. osztály
1. KEAC 19 13 4
2. SzAK 20 14 1
3.KTK 18 11 4
4. KAC 18 9 6
5. SzTK 19 11 2
6. MTK 18 8 5
7. HTVE 17 10 —
8.HMTE 20 7 3
9. UTC 19 7 2

10. SzVSE 18 7 2
11. KTE 20 3 7
12. MÁK 18 5 3
13. SzTE 20 4 2
14. KiTE 18 1 1

Csabai alosztály

I. osztály
1. Bohn SC 16 13 1
2. Előre 17 12 2
3. OMTK 16 10 1
4. GyAC 13 10 —
5. Cs. MÁV 15 9 2
6. CsAK 17 9 1
7. MTE 16 7 3
8. MAFC 18 6 2 1
9. OTK 17 6 2

10. TTC 16 6 — 1
11. GyTE 13 3 1
12. BTE 13 3 1
13. OFC 15 3 1 1
14. Sz. Turul 16 3 1 1

73:32 30 
57:22 29 
63:39 26 
44:21 24 
54:34 24 
48:42 21 
51:29 20 
37:53 17 
46:44 16 

9 26:46 16 
10 25:41 13 
10 28:53 
14 37:54 
16 12:91

2
5 
3 
3
6 
5 
7
10
10

13
10
3

Szakadó esőben, már elázott pá
lyán folyt le tegnap Újpest edző 
mérkőzése, melyen a profik cég
csapat, a PhVSC ellen álltak ki. 
Az eredmény:

Újpest—-PhVSC 6:0 (1 :0 ).
B án yai sípjelére álltak fel 

csapatok.
Ú jp es t: Siflis —  Ligeti, Fogoly 

III. —  Szalay, Voientik, Sáros 
Török, Sas, Jakube, X  (próba
játékos), P. Szabó.

P h V S C : Bayer —  Szilágyi,
Vavrő —  Szadovszky, Komáromi, 
Fabriczy —  Mackhult, Sztrigán, 
Funyik, Tombol- II., Tombor I.

Igen elevenek az amatőrök s így 
| az első félidőben nem is bontako
zik ki Újpest fölénye. Az érdeklő
dés a kísérleti Török— Sas szárny 
felé irányul. Megértik egymás 
ketten s T örök  beadásából Sas 
rú g ja  a fé l id ő  eg yetlen  góljá t.

Szünet után Újpestben S iflis  
K ővágó, L ig e t i  —  B orsán yi, Y  
( p rób a já ték os) ,  V íg  —  Török, 
Sas, Jakube, X  ( p róba já tékos) ,  P. 
Szabó  játszik. Most már gyorsab
ban esnek a gólok. P . Szabó sok 
szor szépen  e lfu t. Egyik beadásá
é i  lő gólt (2 :0 ), azután Jakube 
kitör (3 :0 ). A balösszekötő „ X ” 
Sas jóvoltából jut biztos lövőhely
zetbe (4 .0 ). Jakube kiáll, helyére 
K öv es  jön be és emlékezetessé 
teszi ezt a percet mindjárt góllal 
is (5 :0 ), Az utolsó kettőt is ő 
lövi. Mindkettőt messziről, nagyon 
szép lövéssel. Tombor II. szépít
hetne, de Siflis —  helyén van.

Újpestben

a, két próbajátékosra fel kellett 
figyelni (nevüket még nem aktuá
lis nyilvánosságra hozni). Tehet
séges a balösszekötő (Budáról 
jö tt ),  ̂ jó  vezetőre, edzőre van 
szüksége, a k özép fed ezet p ed ig  
m ár k ifo rro tt , pom pás já ték o s . 
S zerző d te tésére  azonban n em  k e
rü lh et egyh am ar sor, m er t rá 
szü ksége van m ostan i eg y esü le té 
n ek  is, m ely az eg y ik  alsó osztá ly 
ban bajnokjelölt.

A PhVSC
sokáig ellenállt Újpestnek.
S zadovszky  és F u n yik  a 
erőssége.

V avró,
csapat

A Miskolcra utazó csapatot
ma állítják össze. A vezetőségnek 
előbb meg kell hallgatnia M olnár 
főorvost, aki délelőtt megvizsgál
ja  ̂A v a rt D udást és V öröst. Mint 
már megírtuk, A v a r  biztosan nem 
játszik az Attila ellen. Kétes a 
másik két sérült szerepeltetése is, 
térdüket fájlalják s e héten nem 
is vettek részt az edzéseken. Nél
külük valószínűleg így alakul a 
vasárnapi csapat: H uba  —  K ő 
vágó, L ig e ti  —  B orsán yi, V oien tik , 
Szalay —  T örök, Sas, Jakube, Sá
ros, P . Szabó. Arról is lehet hal
lani, hogy esetleg Köves helyet 
kap a csapatban, ebben az esetben 
V oientik , T örök  és S áros közül 
marad ki valamelyik a tervezett 
csapatból. ;

Kedd délután. GyTE-edzés.
A  látvány szom orú. A z  első csapat

ból csak M észáros, D om okos, Oláh 
és G yurkó van jelen . Úgy látszik a 
GyTE már beletörődött a kiesésbe. 
Edző nélkül gyenge „egyka p u zá s”  
folyik.

A  csapatkapitány, G yurkó  így 
beszél:

—  Játékosaink n agyobb része  
m unkásem ber, aki dolgozik s nincs 
id e je  trén in gre já rn i. V iszon t van
nak, akik jöh etn én ek , de n em  jö n 
nek. H o g y  m iér t?  N em  tudom. Ez 
az ú t csakis a  k iesés  f e l é  vezeth et.

Este a városban, L inden felder  
Alberttól, az egyesület ügyv. elnö
kétől a már megírt palotaforrada
lomról  ̂ szerettem volna megtudni 
további részleteket. Nem szívesen 
beszél, de végül mégis kötélnek áll

—  E gyesü letü n k  feg y e lm i b izo tt
sága. G yarm ati 11-t eltiltotta  a já 
téktól, Tulkán véd ekezését ellenben  
elfogadta . Inkább essünk ki, de f e 
gyelem nek  kell lenni —  fejezi be 
szavait.

1:3 ufón
volt a Saharia tegnapi 

eredménye
— Telefonjelentésünk  

Szombathely, április 14.
A Sabaria ma délutáni edzésén 

már a teljes gárda felvonult s 
nyoma sem volt annak az elégedet
lenségnek, mely a hét elején a jár 
tokosok között tapasztalható volt. 
L elovics  Jenő irányítása mellett 
szorgalmasan végezték a játékosok 
az előírt gyakorlatokat s szívvel 
játszottak az SzSE elleni edző- 
meccsen is. Ezt a meccset 1:3-as 
félidő után 7:3 arányban meg
nyerték a profik. A  Sabaria 60 
percig orkánszerű szél ellen ját
szott.

Az edzés után kijelölték a Vasas 
ellen szereplő tizenegyet. Az össze
állításban semmi váratlan sincs. A 
csapat:

V erm es  —  K ová cs  /., Janzsó —  
Sárközi, Vám os, Szaniszló —  Boda, 
K ovács 11., S ep er , B orbély , B elkó.

A z  olcsó helyárak (állóhely elő
vételiben 50 fillér, ülőhely 1 pen
gő) mellett nagyobb közönségre 
számít a Sabaria vezetősége.

Szerda délután. GyAC-edzés.
Itt már szívderítő a látvány. A|

2 74:17 27
3 56:22 26
5 54:38 21
3 28:12 20
4 36:25 20 
7 40:34 19
6 38:4(7 17 

.0 30:41 14 
9 16:36

Vidéki i M ' i é g z ! V i l á g r e k o r d  l

9 27:32 
9 19:43 
1 16:44

14
12
7
7
7
7

KÖZÉPMAG Y AB

1. DAC
2. VSE
3. TÜSC
4. BTE
5. Magyarság
6. Cs. KAC
7. V. Remény
8. PSC
9. E. MOVE

10. VÁC
11. VTE*

ALSZÖVETSÉG 
I. osztály

Tibor-csoport
14 12
15 11
15
12
13
14
13
14 
13 
13 
20

11
7
7
5
6 
5 
5 
2 
1

* Visszalépett.
Barcza-csoport

34:11 24 
27:16 23 
26:13 22 
19:13 17 
34:17 15 
29:32 13

6 18:27 13
7 23:24 12
8 10:21 

11 11:39 
18 6:24

2
3
4 
2
5
6

Tömegesen érkeznek hozzánk 
vidékről kérések, hogy szerezzünk 
a jelentkezőknek jegyeket a ma 
gyár— olasz válogatott mérkőzés 
re. Miután fizikai képtelenség 
valamennyi kérésre külön vála
szolnunk, itt közöljük vidéki bará 
tainkkal, hogy nincs módunkban 
jegyeket szerezni, miután az 
MLSz-ben még rendelkezésre álló 
jegymennyiséget sokszorosan túl- 
jegyezték. Azok a vidékiek azon
ban, akik meg akarják nézni 
magyar— olasz mérkőzést, jelent
kezzenek a Menetjegyiroda vidéki 
fiókjainál. Ezeknél fogják árusí
tani a mérkőzés félretett belépő
jegyeit a filléres gyorsvonatok 
jegyeivel együtt.

- S zenzáció ennek az E astm an - 
n ek  a v ilágrek ord ja !

■ K ön n yű  n ek i!  RövidlátóJ
■ ???
■ A z  eg ész  n égyszáz m é te r t  

csak három száznak lá tta t

pálya telve játékosokkal s közöttük 
serényen mozog U nzeitig , a lelkes 
edző. Mindegyik játékost sorra 
veszi, mindegyiknek van mondani 
valója. Munkában a kötél, a gyógy- 
labda, repülnek a sprintek s utána 
kétkapus játék a Józsefváros SC- 
vel. Csak 30 perc. Győz 2 :l-re  a 
GyAC.

A vezetők örömtől csillogó szem
mel szemlélik a látványt.

Öltözőbe vonulás után U nzeitig  
edzővel beszélek:
__—  N a g y  já ték o t várok  a m eccs

től —  mondja. —  K étség telen , 
h ogy  a „g y á r i”  E S C  töb b et tud, 
de csak rem ek  csatársora  je len ti a 
pluszt. A  védelem  és a  fed eze tso r  
nálunk jobb . Igazolja  ezt, hogy  ke- 

! vesebb  gólt kaptunk, m int a bohn- 
gyáriak.

—  A z  összeállítás a ttól fü g g , 
h ogy  L in d en berger vállalja-e a já 
tékot. H a  ig en , akkor ezzel a t i
zen eg g yel já tszu n k : M arék  —  Tul
kán, L eh o tzk y  —  Szabó, L inden 
b erg er , F rö h n er  —  K . Szabó, 
Schm idt, Csonka, B en g ery , Tas- 
nády.

—  B ízom  a f iú k  lelkesedésében .
F. G.

A MOVE bajnokság 
vasárnapi műsora

I. osztály

BÍ™lá^dorSC’ P*9aréti-Út- S-
IX. osztály

Bííó:Rs X í r FSC’ Káro,yi-teiep’ *•
III. osztály

U jp .,Jóbarát-V I. kér. PSK, Attilá n., 2. Bíró: Kmetty.
WenzI Károly-vsudordíj

PSE—RFC, Cinkota, fél 5. Bíró: Wei- mnger.
n Gránit SE. Árpád-telep, 4 óra.Bíró: Balázs.

*!?• kér. SzAK, Kispest,fél 5. Bíró: Schárle.

A MILL-hajnokság 
vasárnapi műsora

a*P? CT BSzKHT’ Pestújhely, S,ötéin
Csepel, fél 11. (Safir).

Bíró:

UTE—BMTE, Stadion, 10. ' (Polgári). 
Törekien—V ili .  Akarat, Bihari-ut, fél

(Soly-
11. (Goldmann).

MTK—WSC, Hungária-út,mossy).
BEAC—FTC, Lágymányos, 11. (Bakonyi).

/t>?SÍT~P- Remény, Millenáris, fél U.(Blau).
BMTK—Hungrárla, Erzsébet-utca, 1 ó. (Hart).
Sondy—MÁV, Wekerletelep, fél 3 éra. (Lapsánszky).

Csatth-serleg mérkőzés

10
4
3

l.RTK 13 12 1 53:15 24
2. CTK 13 11 2 41:21 22
3. DMTK 13 6 2 5 27:27 14
4. RÁC 13 6 1 6 29:27 13
5. GySE 13 6 1 6 21:32 13
6. RTE 13 5 2 6 29:24 12
7. RVSE 13 5 1 7 22:31 11
8.RSE 13 3 3 7 24:33 9
9. SASC 13 4 1 8 23:35 9

10. PÁC 13 1 1 11 19:43 3
II. osztály

Kovács M ihály-csopo.:
l.ASC 9 7 1 1 2S:8 15
2. FTK 10 7 - 3 14:7 14
3. N. Törekvés 8 7 - - 1 14:8 14
4. N. Remény 10 7 - 3 15:12 14

Bp. 70—Anyagraktár 2:0 (0:0).
Lóversenytér. Bíró: Kupferschmiedt. 
Változatos, hullámzó lefolyású, erős
iramú mérkőzés, igazságos ered
ménnyel. GólBövő: Debreceni (2), il
letve Varjú (2). ‘

Központi Távirda—Automata 5:2 
(3:1). Lóversenytér. Bíró: Kupién 
sehmiedt. A Központi Távirda köny- 
nyű győzelmet aratott a lelkesen 
játszó Automata ellen. Gólíövő: Ko 
vács (2), Tóth (1.1-esből), Kökény 
és Hajagos, illetve Sku'ltéty.

6. N. MOVE
7 . VSC
8. ESE*

8
11
14

4
3
1

' Visszalépett.

5 
4
6 

13

5:13
7:7
8:23
4:17

A Pasaréti-úti pálya vasárnapi 
műsora: PTBSC ifj— FKSC ifj.,
Pasaréti-út, fél 9. PAFC—BCSC, 
Pasaréti-út, 10. BSC II.—Vérhalom 
11., Pasaréti-út, 1.

Serlegmérkőzés. A KTSE szomba
ton a WMKSC-vel seriegmérkőzést 
játszik az Amerikai-útón fél 5 
órakor.

| Vicze, a Terézváros balbekkje 
Vác FC ellen újra sorompóba áll 

A MAVAG felfrissített csapattal 
áll ki az URAK ellen. így valószínű
leg kikerül a csapatból a Krajcsi, 
Fáczán bekkpár és az újból edző 
Zimmermann és a halfe-orból hátra
vonult Gálos lesz a két hátvéd. A 
fedezetsor közepére Opata kerül, 
míg a balhalf helyére Horváth a je
lölt. A csatársorból Ivánits kerül ki, 
akinek a helyére Stift és Marczinak 
pályázik. Az URAK elleni összeáll! 
tas ezek szerint a következő lehet: 
Országh — Gálos, Zimmermann 
Herczegh II., Opata, Horváth 
Zavateky (Stáft, Marczinek), Éb- 
ner, Wladovits, Antal.

Az Elektromos a következő össze
állításban áll ki az MTK ellen: Uj- 
váry — Csovits, Kulcsár — Deák, 
Lévay, Lengyel — Reiter, Melicha- 
nk, Bogdán, Obsitos, Kocsis. Meg 
kell jegyeznünk, hogy Reiter helyett 
Csirke is számításba jöhet.

MOVE-bajnokság: PTBSC—VUI.
kér. SE 3:1 (2:0). Pasaréti-út. Bíró: 
Weumnger. A pénzügyi csapat jó 
játék után győzött. Góllövő: Kircz 
II., Ondrus és Tamássy, ül. Kern- 
mülter.

A RUAC Csert és Ötvöst hosszabb 
ideig nélkülözni kénytelen. Csernek 
vérömlenye van térdében, míg ö t 
vös térdszalagszakadást szenvedett.

Molnár II. MöSzTK vasárnap 39 
fokos lázzal küzdötte végig mécs
esét.

^  KPSE játékjogát felfüggesztette 
a MOVE LL intézőbizottsága. A 
Remetei SC megóvta a KPSE ellen 
3:1 aranyban elvesztett mérkőzését, 
mert szerinte Muhorai néven Stall- 
mach játszott. A  bizottság az ügy 
kivizsgálására beidézte az érdekéite
ket, mire a bizottság a KPSE já
tékjogát felfüggesztette.

Az Attila két kolozsvári mérkőzé
sét, május 23 és 24-ikén a Románia, 
illetve Universitatea ellen, engedé
lyezte a román szövetség.

A Vasas a jövőben is szívesen lá
tott vendége lesz Nagyváradnak — 
Írja a váradi Estilap a vasárnapi 
mérkőzésről szóló kritikájában. 
Egyébként máris biztosították a vá
radnak a revánsmérkőzést, még pe
dig külön a NAC és külön a Törek

_ A müncheni Wacker Nagyváradon
játszik május 8-ikán a Crisana ellen,

A román bajnokság csernovici ke
rületében a Dragos Voda csak gól
aránnyal vezet a Makaibi Hakoah 
előtt. A  kolozsvári ‘ kerületben az 
Universitatea és a Románia pontjai
nak száma egyformán 8—8, de 
előbbi gólaránya 27:0, az utóbbié 
24:2. A  vasárnapi derbin dől el az 
elsőség sorsa.

A BSE csapatában nem lesz válto
zás a rivális Postás ellen. A  fővá
rosi együttes hosszú próbálgatások 
után végre . megtalálta legjobb 
együttesét és így a vasárnapi mér
kőzésre a ' multheti összeállításban 
állnak ki: Mansovszky — Füstös,
Soponyai — Ellibogen, Gyulai, Pár- 
man-dy — Béky, Mick, Nagy, Szűcs 
II., Kozma.

A III. kér. TV E  a BEAC-tól el
szenvedett vereség miatt az összes 
caapatrészéken változtat a Törekvés- 
meccsre. A védelmet Hefkó I. fogja
erősíteni, míg a fedezetsort és atá- 
raadósort a reaktivált öregekkel 
igyekszik a vezetőség felfrissíteni. A 
csapat végleges összeállítását a ve
zetők csak szombaton ejtik meg.
lnA p - Törekvés együttesét az UTSE 

ellen Sándor és Farkas erősíti.
A Turul együttesében csak a vé- 

elem marad a régi, A  fedezetsorban 
valószínűleg helyet kap a betegségé
ből felépült Zsebeházy. Az Itávo- 
zott Sipőcz posztjára a csatársorból 
hátrakerülő Páli a legesélyesebb je
lölt. A csatársort, ha sikerül a Turul 
vezetőinek az egyik nagyegyesülettel 
megegyezni, új csatár fogja erősíteni.

Timár, a_ RUAC jobbszélsője visz- 
szatért vidékről és újra megkezdi az
edzést.

Meggyengült az ESC, mivel cen- 
terbalíja, Csizmadia, Komotau-ba 
távozott.

Skalitzer, a TSC hátvédje felépült 
sérüléséből és vasárnap már játszik.

Nagy az elkeseredés Fehérvárott a 
DVE berkeiben a Kinizsitől elszen
vedett váratlan és súlyos vereség 
nyomán. A vezetőségét legjobban az 
keseríti, hogy lélek nélkül játszott a 
csapat. A vereség főoka mégis a vé- 

[ delem teljes csődje volt, mely aztán 
magával rántotta az egész csapatot. 
A szurkoló tábor alaposan kifütyülte 
csapatát, amikor az öltözőbe vonult.

Le a gipszkötéssel. Pálnak, a Vá
ci Remény jeles fiatal játékosának a 
hét végén már leveszik törött lábáról 
a gipszkötést. Ha komplikáció nem 
lesz, orvosi vélemény szerint 2—3 hét 
után könnyű edzésbe kezdhet.

Grossman, a Váci SE kiváló jobb
összekötője a Postás elleni mérkőzé
sen a bokáján megsérült, vasárnap 
mégis játszott s most fájdalmai 
erősödtek.

Elutasított óvás. Az ÉLASz inté
zőbizottsága kedden este tartott ülé
sén elutasította a Sátoralfauihelvi
MAV-nak ' f f *  5szi mérkő
zése ellen béadott óvását.

M TK -pályq, Hunqdria-út
Vaslap, április i7_é„(
délután fél 5 órakor

Budai „11“-  
Hungária
I. ligabeli bajnoki mérkőzés

“i' % ;^7- -w • n



Péntek, 10-32 április 15.

Húzódoznak az osztrák egy
letek a Középeurópai Kupá

ban való részvételtől,
de csak a z o k , a m e ly e k  ú g y  sem  k e rü ln e k  be  

a v á n d o rd íj k ü zd e lm é b e
.— T elefon jelen tésü n k  —

>Bécs, április 14.
Az I. liga 'bizalmas ülésén igen 

erélyes hangok hallatszottak a 
Középeurópai Kupa küzdelmében 
való részvétel ellen. Persze in
kább csak azok szónokoltak, akik
nek úgy sincs nagy esélyük a be
jutásra. A  panaszodók arra utal
tak, hogy az osztrák kupadöntő 
csak május 24-én lesz, az utolsó 
bajnoki forduló pedig csak június 
12-én. Minthogy tehát 2— 3 egylet 
így csak május végén, illetve 
június közepén tudja meg, hogy 
bejut-e a K upáért' küzdők közé, 
ezért ezek már csak akkor gondol
hatnának nyári túrákra, amikor 
azok lekötésével már elkéstek.

Az osztrák szabályok szerint a 
bajnok és a kupagyőztes képviseli 
az osztrák színeket a Középeuró
pai Kupában. Ha ez a két koszorú 
egy csapat homlokára kerül, ak

kor a második hely a bajnokság 
második helyezettjéé. Már most a 
jelenlegi helyzet szerint teljesen 
nyílt a bajnokság az Admira, 
Vienna és Rapid közt, a kupadön
tőbe pedig a mai kilátások sze
rint az Admira és a Rapid kerül, 
e három klub közül kerül ki min
den valószínűség szerint a Közép
európai Kupa két osztrák repre
zentánsa.

A ligabizottság még nem  ̂dön
tött végérvényesen és miután új 
választás folytán bekerült a bi-> 
zottáágba Schömeeker is, aki nagy 
híve a Középeurópai Kupának, 
máris biztosra lehet venni,, hogy 
minden panasz és tiltakozás vé
gén is ott lesz a két osztrák csa
pat a Középeurópai Kupa mező 
nyében.

Howorka Ottó.

Kemény a balhátvéd, Possák 
a center a Vasasok 

vasárnapi csapatában
— S aját tudósítónktól —

A Vasasok csapatát a kiesés 
réme fenyegeti, éppen ezért foko
zottabb szorgalommal végezték a 
fiúk a szerdai edzést. Annyira ko
moly volt az edzés, hogy a két- 
kapus játék után B u rg er  edző még 
futógyakorlatokat is végeztetett a 
megjelent játékosokkal. A  gyakor
laton nem vett részt Vági, Be- 
reczky , B ru n ecker  és R ózsa . V ági 
a derekát-rándította meg, B run
ecker  a lábára kapott rúgást, míg 
B ereczk y  a kezén sérült meg va-

A M S E L
festék, háztartási, piperecikkek 

olcsó forrása
Kispest, Templom-tér

sárnap és csak mint néző szere
pelt. A  vasárnapi mérkőzésen 
azonban mindhárman játszanak. 
R ózsa  hivatali elfoglaltsága miatt 
nem edzette magát.

A  vezetőség az összeállításon 
változást eszközölt. A  védelemből 
kimarad R ózsa, akit hivatali el
foglaltsága gátol az elutazásban 
K em én y  játszik helyette S zem ere  
mellett balhátvédet. A  halfsor a 
régi marad. A csatársorból a még 
félénk Stanzl marad ki. E g r i  lesz 
a helyettese. K üzd én yi, aki ottho
nosabb összekötőben, mint center
ben, ezúttal majd balösszekötőt 
játszik. P ossák  irányítja a támadó
sort, mert már teljesen kiheverte 
arcsérülését, míg B ru n eck er  át
kerül K oszta  mellé jobbösszekötő- 
nek.

Ezek szerint a következő- tizen
egy veszi fel a küzdelmet Szom
bathelyen a Sabariával:

B ereczk y  —  S zem ere, K em én y  
—  V ági, B u rger, K iss  —  K oszta , 
B run ecker, P ossák , K üzd én yi, 
E gri.

Az együttes szombaton az ötórai 
gyorssal utazik el S ch re ib er  Mh- 
tyás igazgató vezetésével és hétfőn 
reggel tér vissza a fővárosba.

Hollandiában tölti Újpest 
május havának javarészét

Május elsején Pozsonyban játszik 
a lilák csapata —  Rotterdamban 
a bécsi Nicholson ellen is mérkő

zik
—  S ajá t tudósítónktól —

Az Újpest csapata májusban I 
nagyobb külföldi utat tesz meg, 
melynek során —  az eddigiek sze
rint —  hat mérkőzést játszik Hol-1 
landiában. Május első napján 
ugyan Pozsonyban vendégszere
pei a csapat, ahol a Bratislava 
ellen játszik nemzetközi m érkő-' 
zést. Ez lesz a megindítója a 
májusi mérkőzéssorozatnak, amely
nek során 8-án már Tilburgban 
áll ki a csapat. A  mérkőzések sora 
a következő:

Máj. 8-án Tilburgban a Willem I 
II. ellen, j

máj. 10-én Hágában a VUC 
ellen, # .

máj. 15-én Rotterdamban a bé
csi Nicholson ellen bemutató, 

máj. 16-án Hertogenboschban a 
Wilhelmina ellen, :

máj. 19-én Groningenben a Ve- j 
locitas ellen és

végül máj. 22-én Amsterdam
ban a Blauw-Wit ellen áll ki az 
újpesti csapat.

Állandóan tárgyal a Ferencváros és 
la Hungária, Fodor ér, szombaton 
esetleg személyesen utazik Bécsbe, 
hogy

Budapestnek ko
moly pünkösdi mű
sort biztosítson 
a Ferencváros,Hun
gária, Rapid, WAC 
és esetleg a Slavia 
bevonásával

Pataki Mihály és Fodor Henrik dr. 
nyilatkozik

—  S a já t tudósítónktól —

Kompóti lesz 
a balfedezet,

egyébként a múltheti 
összeállításban áll ki a 

Hungária a Budai „11" ellen
— S aját tudósítónktól —

A  kék-fehérek az eddigi gyakor
lathoz híven, a Budai „11” ellen Is 
csak a mai edzés után állítják 
össze a csapatot. H ír szerint az 
összeállítás a multhetihez képest 
mindössze azt a változást fogja 
hozni, hogy a kondíciójában erősen 
visszament S ebes  helyén K om póti 
fog a budaiak ellen balfedezetet 
játszani. A  várható összeállításról 
egyébként S enkey  Imre edző az 
alábbiakat mondja:

—  A z  összeállítás a  m ai napig  
attól fü g g ö tt , hogy Nagyra^ szám ít
hatunk-e, va gy  sem . M iután N a gy  
m ég nincs olyan állapotban, hogy  
m erje  vállalni a já ték ot, a védelem  
marad a  m ultheti, vagyis a követ
kező tr ió : Szabó, W eb er , M ándi. A  
fed eze tso r  hozza az összeállításban  
az eg y e tlen  vá ltozást: K om póti
já tsz ik  valószínűleg S ebes helyén, 
teh á t ez a  csapatrészünk ez lesz : 
R ebró , Kalm ár, K om póti. E zzel az
után m eg is mondtam, h ogy  a  csa
társor marad a m u lth eti: Iglódy
C seh  II., B ará tky, T itkos, H íres  
összeállításban.

Miniszterek 
a magyar— olasz 

mérkőzésen
— S aját tudósítónktól —

Az MLSz meghívta a május 
8-iki magyar— olasz válogatott 
mérkőzésre Karafiáth .Tenő dr. és 
Gömbös Gyula minisztert. Mind
ketten kilátásba helyezték a meg
jelenésüket.

Sárosi betegségéről 
tárgyalt tegnap este 
az MLSz elnöksége

s úgy döntött, hogy nem avatko
zik bele az ügyébe. A Ferencváros 
kezében ugyanis jó  helyen látja 
Sárosinak az ügyét s így felesle
gesnek találja azt, hogy beleavat
kozzék abba, hogy mikor legyen 
Sárosinak az operációja.

Cégliga
Szombaton:

Taxi—Pollack, Teve-utca, fél 5. Bí
ró: Köves! (Merka).

Phöbus II.—Egyesült Gép és Fém- 
árú, Tó-utca, fél 5. Bíró: Guttoann.

Vasárnap:
Radiátor—Phöbus, Sárkány-utca

12. Bíró: Újvári (Székely, Berger).
Pannónia—Goldberger I., Tó-utca, 

10. Bíró: Pollák (Seres, Kövesi).
Löwy—Bárt, Tó-utca, fél 5. Bíró 

Jurcsó (HoltzeT).
Goldberger II.—Mártsdn, Buda-

foki-út, 3. Bíró: Gombos.

N S z i▼j un k

ikotexet

Képessy József, a MAC volt jóké
pességű atlétája, aki jelenleg az 
egyik biztosító csapatában futballe- 
zik, az egyik legutóbbi bank-mérkő
zésen lábtörést szenvedett.

A Diósgyőri AC csapatában vasárnap 
játszik először a DVTK-ból jött Ma- 
tyuga.

Barátságos mérkőzés. Standard
tisztv. „Nősek”—Standard tisztv. 
„Nőtlenek” 2:1 (0:0). Kemény kuz 
delem. Góllövő: Eichbaum, _ BaJogn, 
illetve Katiméin. Jók: Eichbaum,
Beller, Zana, Fuchs, Göndör, illetve 
M'atlák, Mersva, Katihrein.

A Kecskeméti AC meg akarta vásá
rolni a Hódmezővásárhelyi MTE pálya- 
választási jogát. A tárgyalások nem vê  
zettek sikerre s így a KAC kénytelen 
vasárnap Vásárhelyre utazni A kke£!‘ 
keinétiek csak tartalékosán tódnak; ki 
állni a sérülések miatt, a csapatot szom
baton állítják össze.

Az UTE csapatának több, mint a 
fele sérült és ezért teljes a bizonyta
lanság a vasárnapi csapat összeállí
tását illetőleg. Vig VI. munkahelyen 
megsérült és jelenleg kórházban 
ápolják, míg a többiek közül Al- 
seher, Holch, Vig V. és Sándor a 
legutóbbi mérkőzések sérültje.

Veroszta, a Kecskeméti AC kiváló ta_ 
tékosa kézcsonttörést szenvedett és Kei 
hétig nem játszhat.

Tungsram—GSC geriegmerkoze* 
lesz szombaton délután fél S órakor 
a Megyeri-úti pályán. Utána fel 5 
árai kezdettel az Amper SC a Dre- 
her Mául csapatával mérkőzik.

Újpest szombaton délután 2.15 órakor 
a Keleti pályaudvaron utazik el Mis 
kolera. Vasárnap este a filléres gyors 
sál jön haza a csapat.

Tatabánya csapata az ETO-verS 
Soproni FC ellen legjobb tizenegye
sével játszik vasárnap. Az összeállí
tás: Mahos — Petrovics, Nagy — 
Kovács, Mente, -Risóczky — Jánosi, 
Keleti, Székely, Urbán, Németh.

A DVTK-ban Bova könnyebben sérült, 
de vasárnapig alighanem rendbejön. Ha 
nem játszik, akkor Fölkér IX. kerül he 
lyére. ........ .

A z Austria hat góllal 
verte a Wackert 

Bécs egyetlen bajnoki 
mérkőzésén

—  T elefon  jelen tésü nk —

Bécs, április 14.
Az Austria könnyen elintézte a 

W ackert a mai bajnoki mérkőzé
sen, amit azért hoztak csütörtök
re, hogy vasárnap idegenbe me
hessen a két csapat. 6:0-ra győ
zött az Austria, a Wacker csak a 
II. fé lidő első negyedórájában 
volt egyenrangú ellenfél. Az I. 
félidő egyetlen gólját Spechtl 
rúgta a 24. percben. A  II. félidő
ben azután újra Spechtl volt az, 
aki megnyitotta a gólsorozatot a 
17. percben. A 24. percben Sinde- 
lar pontosan öt védőjátékoson 
ment át, mielőtt a harmadik gólt 
rúgta. A  40. percben Madlmayer 
gáncsa miatt megítélt 11-esbol 
újra Sindelar volt a góllövő, 
Mock és Viertlnek az utolsó per
cekben lőtt két gólja tette tel
jessé az Austria győzelmét.

A  győztes csapatban Sindelar, 
Mock és Viertl játéka emelkedett 
ki. A  mérkőzést a WAC praterbeli 
pályáján játszották 2000 néző 
előtt, Janak bíráskodása mellett.

A z Austria ezzel a győzelmével 
felzárkózott szorosan a Rapid 
mögé a negyedik helyen, mert 
ugyancsak 25 pontja van. Viszont 
a Rapid eggyel kevesebb mérkő
zést játszott.

Howorka Ottó.

...&
Szita, a Saibaria volt játékosa e 

héten a Tatabányai SC edzésein vett 
részt. Szeretne a bányavárosban 
megtelepedni.

A  Somogy csak kedden tudott ed
zést tartani, mert azóta esik ®z eső. 
Vasárnap a KPAC-cal játszik edzo- 
mébközóst a csapat.

F od or  Henrik dr. és P ataki Mi
hály, a két markáns nagyegyleti 
vezető, tegnap délután sökáig ült 
kettesben a törzskávéház egyik 
asztalánál. Amikor vége a tanács
kozásnak, megkérdezzük őket:

—- Na, mi lesz a pünkösdi pro 
gram m al?

Először P ataki Mihály válaszol
—  É pp en  abban tanácskozunk, de 

hangsúlyozni a k a r o m h o g y  nem  
m ost kezdtük el ezek et a tanácsko
zásokat. E z t a zér t hangsúlyozom , 
m ert a S portfiirlap m a k issé  sze 
ren csétlen  hangon tám ad nekünk  
azért, m ert pünkösdkor n em  m ara  
dunk itthon , hanem  elm együnk  
„b a tyu zó  túrára” . H át íg y  m égsem  
leh et nekünk jön n i. M ég  ha arról 
leh et is  beszélni, hogy  illö -e a F e 
rencvárosnak m a itth a g y n i a kö
zö n ség ét pünkösd  ünnepén . M eg  
kell m inket ér ten i!

—  Hát hajlandók itthon  já t
szani pünkösdkor?

—  D e m en n yire. C sakh ogy nem  
olyan eg yszerű  a  dolog. A  F eren c 
városnak 90 százalékban le van 
kötve a pünkösdi tú rá ja , am ely  
tiszteletrem éltó  jöv ed elm et biztosít 
nekünk. E z t a tú rá t m ég  a H ungá  
ria  és az Ú jp est elleni mérkőzés

j sünk e lő tt kö tö ttü k  le, h iszen  éppen  
! e leg et vágták  a  fe jü n k h öz , h ogy  le

maradunk. É s nekünk b izon y  élet
kérdés, h ogy  m eg k eressü k , am i a 
létünkhöz kell. A  H u n gá ria  és Uj 
p es t elleni m érkőzésünk e lő tt  pedig  
m ég m agunk sem  tu d tu k , hogy  
ilyen  leh etőségek  vannak a  csapa
tunkban. D e  m ost, h ogy  —  m ond
hatnám  —  ráeszm éltü nk  a saját 
értékein kre, az első gondolatunk az 
volt, h ogy  a  F eren cvá ros  m a i nagy  
fo rm á já t m agunknak kam atoztas
suk s itth on  m aradjunk. V asárnap  
es te  azonnal m egkezd tü k  a  tá rgya 
lásokat és azóta  fo ly to n  tárgya  
lünk B éccsel és P rágával.

—  Eredm ény?
—  E g y e lő re  a b écsiek  n eh ézség e 

k et tám asztanak, de ta lán  es tére  
tisztu l a helyzet. F o d o r  telefonáln i

| fo g  P rágába és B ecsb e  é s  közli az 
ottaniakkal ú jabb javaslata inkat

F od or  dr. a telefonbeszélgetései 
után bosszankodva csóválja a fe 
jét:

—  N eh éz em berek  ezek  az o szt  
rákok.

— Mi b a j?
—  N em  akarják e lfog a d n i a  ja  

vaslatainkat.
—  És pedig?
__A rró l van szó, h o g y  pünkösd

kor közös p rogram ot csináljunk  
n ég y en : B écsböl a R a p id  és a 
W A C , P e s tr ő l: a  F eren cv á ro s  és a 
H ungária. E se tleg  bevon n án k a 
prágai S laviát is. A  n ehézség  
egyelőre  az, h ogy  m i is , d e  a, R a
pid is o tthon  akar já tsza n i pün  
kösd első napján. V a g y is  abban  
m egegyeznénk, h ogy  e g y ik  nap B u-

\ dapest, a m ásik nap B é c s  lenne a 
I pünkösdi torn a  szín h elye, csak az 

nyílt, h ogy m ikor, hol. M o s t  M eis l  
tol beszéltem , m er t a R apiddal nem  
tudtam  ú jb ó l ö s s z ek ö tte té s t  kapni

és ő t kértem ■ m eg  közben járásra . A 
bécsiek  két n ém et csapattal tár
gyalnák, am it nem  bírok  m eg ér 
teni, h iszen  a n ém etek  drágábbak  
és k evésbé vonzóak, m int a vezető  
m agyar csapatok. M ár látom , h ogy  
magamnak kell felm en nem  B écsbe, 
h ogy  közvetlenül in tézzem  el az 
ü gyet.

Megéri, főtitkár úr!
A  dolog annyiban fekü d n e jó l , 

m ert L oos, a Slavia v ezére  szom ba
ton  ú gy is  B écsb e  m egy , tisztázni

Csere

N a g y  cserea k ció t ren d ezett  
az Ú jp est!

H ol?
A  pályán a m ásodik fé lid ő 

ben . . .

akarván valami d ifferen ciá t, am i a 
Rapid és a Slavia között e llen téte
k et szíto tt. H a ezt a kis haragot el 
leh etn e sim ítani, akkor o tt helyben  
m indjárt leh etn e beszélni is okosan  
a pünkösdi dolgokról.

—  A Slavia ötödik lenne?
É n nem  idegenkedem  attól, 

hogy akár hat csapattal já tszu k  a  
tornát, am ely íg y  három  napot fo g 
lalna le. E k k or  a  Slaviának is vol
na benne hely. D e ha ez nem  m egy , 
akkor n ég yesb en  a  Rapiddal és a  
W A C -cal is szép  dolgot lehetne cs i
nálni. É n, ha az osztrákoknak vol
nék, akkor azt csinálnám, hogy  első  
nap B ud apesten  já tszanék  a  követ
kező párosításban : F eren cváros—
Rapid, H ungária— W A C . M ásnap  
ped ig  B écsb en  a F eren cváros és  
H ungária  kom bináltját állítanám  
szem be a k é t bécsi csapat kom bi- 
váltjával. É n  n agyon  bízom  benne, 
h ogy  a m agyar vá logatott április
21-ikén  jó l fo g ja  m egállani a h elyét  
B écsben  s az osztrák  főv á ros  sz íve
sen  látná a k ét n a g yeg y le ti kom bi- 
náltat, am ely többé-kevésbé reváns- 
nak is szám ítana, h iszen  a m agyar  
csapat l — 2 kivétellel azonos volna  
a m agyar válogatottal.

- Tehát?
- T ehát rem élem , hogy  m égis  

csak sikerü l valami kom oly pün
kösdi m ű sort összehozni, m égped ig  
m inél előbb, m ert a  F eren cváros
nak m ielőbb nyila tkozni k ell: túrár 
zik -e vagy  sem ?

A  közeli napok tehát feleletet 
hoznak a Ferencváros hamleti töp
rengésére : pünkösdkor itthon lenni 
vagy itthon nem lenni?

Eltiltások Keleten
NyTVE, Szakács "  
MTSE 2—2 hét.

Nésryessy II. 
NyVSC és Puskás

7050-es tÍDUsú rádiókészülék, minden szaküzletbeh kapható



4 Srnőm
Egy kis tallózás a diósgyőri 

derbivel kapcsolatban
— S ajá t tudósítónktól —

Nagy közönség, jó idő, erős és iz
galmas játék jellemezte a DVTK__
SSE^ mérkőzést. Ha ezekhez még 
hozzávesszük, hogy Poppá bíró 
kifogástalanul vezette a mérkőzést 
no meg azt, hogy a DVTK győzött,’ 
akkor meg tudjuk érteni Maczák 
István  diósgyőri vezérdrulaker ki
jelentését :

V egre egu  derbi, ami semmiben 
sem keltett cMlódást.

I  *
Egyedül a meccsen megjelent pe

recesek nem voltak megelégedve a 
látottakkal. Az egyik perec esi fity
málva szólt a félidőben: .

E z is valami? M i ilyenkor már 
S.-l-re vezettünk a Sese ellen.

Majd elgondolkozva hozzátette:
Jó lenne abból a hatból mára is 

vagy három darab.
*

Késő éjjel megjött a másik diós
győri csapat, a DAC is, mely hozta 
a. jo hírt, hogy otthonában legyőzte a 
rivális PBÜSÉ-t. Jó párszor elsütöt
tek a régi bemondást:

— Pruha, az ellenfélnek ruha.
(Pogány-Pruha a csapat új ed

zője.)

, Egy fénykép . , . Nem világhíres 
fotográfus mesterműve, csak egy sze
rény amatörfelvétel. Nincs merített 
papírra felhúzva, a széle hasadozott, 
egész közönséges levelezőlap. l)e  
nagyon tanulságos. K ét diákcsapatra 
való pesti lurkó megilletődött képe 
mered le ránk erről a képről, amit 
egyébként kitettünk Teréz-körút 
Podmaniczky-u. sarkán levő kiraka
tunkba. K ét diákcsapat játszott 1026 
május 2-án a m agyar-osztrák válo
gatott mérkőzés elölt, amit 3:0
arányban elvesztettünk. Ez volt
egyébként a szétválasztás előtti utol
só magyar—osztrák találkozás és ez 
a kudarc adta meg a halálos döfést 
az álamatőr rendszernek. A vereség  
fölött kesergőknek csak egy vigasz- 
tatásuk volt: az a játék, amit ez a 
két csapatra való nebuló mutatott 
be ott az MTK-pályán. A  KISOK al
sóbb osztályaiból válogatták ki az 
egyik csapatot, a polgári iskolák ad. 
ták a másikat. A  KISOK győzött 
2:0-ra a 2x20 perces játékban. De 
nézzük csak meg jobban a fiúkat. 
Ott látjuk Sárosit, amint szerényen 
ott ül a földön, mellette Lázár. A  
balsarokban Hada. a labdával, az 
álló sor jobb sarkában Déri, mel
lette Szalag. De ott van Zavadszky 
is. És a háttérben Pataky Ferenc és 
Fodor Endre, a két kiváló pedagó
gus. akik már akkor felism erték a 
futball nagyszerű test- és lélekképzó 
tulajdonságait. És ha fellapozzuk a 
Nemzeti Sport 1925. évfolyamát, a 
május 21-i magyar—belga válogatott 
mérkőzés előtt ott találjuk a gimna- 
zístak és reálisták alsóbb osztályú 
válogatottjainak összecsapásáról 
szóló beszámolót. Itt már játszott 
Lázár és Sárosi is. Utóbbiról megál
lapítja a tudósítás, hogy „elsőran
gú centerhalf". Jóleső érzéssel szem- 
lélgeti most az ember a hat év előtti 
beszámolót és fényképet. De vájjon  
mit fogunk nézegetni újabb hal év 
mulvat Egyelőre semmi jó t sem ígér 
ez a hat év múlva esedékes fénykép!
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Az angol és az ©lasz 
válogatott győzelem  

margóiéra ‘
A.Z elmúlt hét válogatott front

ján az angolok 3:0-ás győzelme a 
skótok fölött volt az egyik legna
gyobb esemény. A  wembley-i Sta
dionban a gloucesteri herceg jelen
létében lefolyt mérkőzésen az angol 
csapat minden pontján jobbnak 
bizonyult ellenfelénél. Különösen 
az angol fedezetsor játszott pompá
san. A S tran ge  (Sheffield Wed- 
nesday), O ’D ow d  (Chelsea), 
W eaver  (Newcastle United) össze
tételű hármas remekül szerelt és 
még remekebben etette csatárso
rát. Az első pillanatra feltűnően 
nagy gólarány tulaj dohképpen még 
nagyobb is lehetett volna. A mér
kőzés másik eseménye volt, hogy 
W aring, az Aston Villa centercsa- 
'tára feledtetni tudta ezen a fontos 
helyen D ean t, az Everton csillagát. 
A szigetország nemzeteinek baj
nokságát így Anglia nyerte az 
alábbi tabella szerint:

Anglia
Skócia
Írország
Wales

3 0 0  12:3 6
2 0 1 6:6 4
1 0 2  7:9 2
0 0 3  3:10 0

A másik válogatott mérkőzés 
az olasz— francia Páriában —  
szakértők véleménye szerint na
gyon gyenge nívójú játékot hozott. 
Az olaszok győztek ugyan 2:l-re, 
de győzelmük nem volt siker. 
Amint a L ’A u to  kifejezte: „u gya n  
ezt a kom m en tárt leh ete tt volna 
'írni a m érkőzésh ez, ha az d ön tetle
nül v ég ző d ö tt volna, vagy éppen  a 
fra n ciá k  n y e r té k  volna m eg .”  Perc- 
ről-percre szakadt fel a tribünön 
a torkokból a kiáltás: „E z  az a hí
res  olasz c s a p a t? !”  Amint K ónya  
Ferenc, a Franciaországban élő 
magyar edző közli velünk, a II. fél
időben négy tiszta helyzetük volt 
az olasz csatároknak, de nem tud
ták értékesíteni. A  mérkőzés vége 
hasonlított egy osztályozó mérkő.- 
zésfaez, ahol a győztes csapat taces- 
ra játszik. Ez persze nem tetszett 
a francia közönségnek. Az olasz 
csapatban F erra r is  centerhalf, K o
sét ta jobbhátvéd, a csatársorban 
pedig C esarin i és Costantino, a 
jobbszárny elégített ki, K ón ya  sze
rint az olaszok a II. félidő első fe 
lében a futball minden szépségét 
felvonultatták, de azután újra el-

színtelenedéit a játékuk. Mindegy! 
Akármilyen is volt a játék, P ozzo  
kapitány a mérkőzés után büszkén 
mondhatta el a köré sereglő újság
íróknak, hogy ez volt a 25. váloga
to tt  m eccse és ebből csak kettő  
m ent veszendőbe. Ilyen rekorddal 
egyetlen más ország kapitánya sem 
dicsekedhet!

A Rartgers a skót 
kupadöntő favoritfa
Szombaton a döntőhöz érkezik el 

a Skót Kupa. A  hampden-parki 
nagy találkozás ezúttal a tavalyi 
védő Rangerst állítja szembe a Kil- 
mamockkal. Ha a két csapat játék
erejét akarjuk mérlegre tenni, 
akikor álljon itt egy-két adat. A  
R angers ezúttal tizenhatodszor j e 
lenik m eg  a K upa d öntőjében , míg  
a K ilm arnock csak n egyed szer. 
igaz viszont, hogy a Rangers a ti
zenöt döntőből csak hatot tudott 
megnyerni, míg a Kilmarnock há
romból kettőt! A -két csapat két
szer találkozott már a kupadöntő
ben. 1898-ban a Rangers győzött 
2:0-ra, 1929-ben pontosan ilyen
gólaránnyal vett magának revánsot 
a Kilmarnock. Ha még szemügyre 
vesszük a bajnoki tabella mostani 
állását, akkor azt látjuk, hogy a 
R angers a  M oth erw ell m ö g ö tt  a 
m ásodik helyen  áll 56 pon tta l és 
112 :36  gólar.ánnyal, m íg a K ü - 
m arnock a nyolcadik hely b ir to 
kosa  39 ponttal és 65 :6 2  gólarány- 
nyal. A  találkozásnak nagy favo- 
rítja tehát a Rangers és a Kilmar
nock mellett legfeljebb az az esély 
szól, ami ott leselkedik még a „leg
biztosabb”  mérkőzések mögött is.

Belgiumban kész 
a bajnokság

kell jegyezni, hagy Lierre, a baj
nokcsapat otthona, mindössze 
26.000 lakosú városka.

A belga bajnokság zárótabel- 
lája az 1931— 32. évre a követ
kező :
Liersehe SK 16 5 5 86:51 37
Antwerp FC 15 6 5 74:44 38
US Gilloise 13 3 10 51:48 29
Daring Brüsszel 9 10 7 59:53 28
Berchem Sport 9 9 8 55:44 27
CS Brugeois 11 5 10 59:57 27
Beerschot 9 8 9 48:44 26
Racing Gand 11 4 11 55:57 26
Standard 11 4 11 71:74 26
FC Malines 11 3 12 57:53 25
FC Brugeois 8 8 10 41:49 24
RC Malines 9 6 11 52:67 24
Tubantia 8 3 15 46:74 19
Turnhout 4 2 20 45:84 10

Feltűnő a középcsoport kiegyen
lítettsége. A harmadiktól a tizen
kettedikig mindössze öt pontnyi 
‘különbség van. A két utolsó erősen 
leszakadt és megérdemelten esik 
ki a Nemzeti Bajnokságból helyi 
csoportjába.

Három ponttal előzte 
m eg az FC Madrid a 

tavalyi bajnok Athletic 
Bilbaot

A spanyol bajnokság döntő küz
delme végétért és amint már je
lentettük, a H erczka  L ip ót által 
ed zett F C  M adrid győzelm e ú tján  
fé n y t  v e t a m agyar labdarúgásra  
is. A zárótabella képe.a következő:
FC Madrid 
Átül. Bilbao 
FO Barcelona 
Santander 
Arenas Bilbao 
Espanol 
Valencia 
Donostia 
Alávés

19 8 
11 3
10
7
7
7
6
7
4

4 
6 
3 
1
3 9
0 11 
3 11

0 37:15 28 
4 47:23 25
4 40:26 24
5 36:35 ?Á> 
8 35:42 17

10 34:39 15
38:47 15 
39:36 14 
24:45 11

A II. osztályban a sevillai Betis 
lett a bajnok Oviedo és Gijon előtt.

Lassankint minden országban be
fejezés felé közeledik a bajnokság 
Európában is. Luxembourg és 
Spanyolország után most már Bel
gium is lezárta a bajnoki küzdel
met, mégpedig nagy meglepetéssel, 
amennyiben a két előbbi esztendő
ben a bajnoki tabella közepén vég
zett Liersehe SK elhódította a baj
noki címet a nagy Antwerp FC-től. 
A  bravúrból részt k ér  a L ierseh e  
m agyar ed zője is, T u m au er  Gyula, 
akinek nagy dicsősége a szép ered
mény, amelynek szélére még fel

IS p l !  ü t  tegnap az FLK
V. osztály

Első csoport
FLK—-B. Magyarság 16:1 (8:1). Rá

kospatak. Bíró: Weintraub. Az FLK 
megerőltetés nélkül győzte le a hét 
emberrel kiálló B. Magyarságot. — 
Mindkét félidőben teljesen egyoldalú 
volt a játék s a B. Magyarság még 
a védekezésben sem tudott elisme
résre méltót nyújtani. Góllövő: Lizi 
(8), Jerabek (4), Dékány (2) és Ko
vács (2), illetve Takács (11-esből).

Az FTC ismét nehéz feladat eié 
érkezett ' vasárnap, amikor a 
BSzKRT eMem indul revánsra. Az 
együttesben változás nem lesz és így 
a viliiamoscsapat ellen is a Szír- 
bán — Stermberg, Deák — Hoff- 
mann,_ Lénával, Schubert — Bay, 
Gervai, Dómján, Bihámi, Kemény 
tizenegy veszi fel a küzdelmet.

Az EMTK MILL-csapatának úi 
intézője: Weingarten Benő lett.

Lóber, a BVSC ■ jeles hátvédje a 
bakáján sérült és ezért nem játs,zha
tott szerdán a BAC ellen.

TssffifHuM OR
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Félközép lei! a FraÉ'-izépből,
meri eltolták

— Saját tolatónktól —
Nagy szégyen esett vasárnap a 

Fradi-középpel. Az újpesti Közép 
—  eltolta. A zöld-fehér zászló nem 
a kistribűn közepén emelkedett az 
égnek, hanem

félbalra.
A jelenlevő mérnökök és színházi 
jegyszedők rögtön megállapították:

—  E z többé nem  Fradi-kÖzép, 
hanem  csak olyan balközép. L eg 
job b  esetb en  félközép .

A Fradi-félközép
nagyon restelte a dolgot, de ké
sőbb, amikor a torokcsatában ő 
tolta el a gyengetorkú újpesti Kö
zepet, fokról-fokra vigasztalódott.

Az ötödik foknál
már nem is fá jt a szégyen. Egyik 
eltolt Fradi-félközepes jelentette 
ki:

—  H a a F rad i-közép  el is  tol
ható, a F rad i-m eccs nem.

Regős I. kimarad a Törekvés va- 
várnapi csapatából. Eredetileg —« 
megírtuk — több változást tervez
tek, de a vélemények nagyon elté
rőek voltak és így csak Regős I. ki
cserélését határozták el. A  III. kér. 
TVE-vel szemben az alábbi összeállí
tásban áll ki a kőbányai gárdái 
Szollár — Katona, Gergely —- 
Dezső, Készéi I., Bumimer —. Nemes, 
Regős II., Pusztai, Déri, Baráth.

Raue_ és Pista, a Nyomdász két 
kitűnősége a vállán megsérült Va
sárnap.

Nem fütyülték ki a Nemzetit Po
zsonyban — ennek a közlésére kér 
a Nemzeti vezetősége s ugyanakkor 
Balog Miksa a következőket mondja: 
„A Bratislava vezetősége is belátta, 
hogy csapatunk az adott, körülmé
nyek között nem játszhatott jobban. 
Vasárnap Kaposvárott bokáig érő 
sárban küzdöttünk, szerdán Újpest 
ellen mindent kiadtunk magunkból, 
vasárnap reggel keltünk útra, Po- 
zsonyig csaknem mindannyian áll
tunk, annyira zsúfolva volt a vonat 
és_ a pályaudvarból egyenest a pá
lyára .siettünk. Mindezek mellett 
Búza az első félidő 10. percében meg
sérült. Kidőlt a csapat tengelye.. Szél
re ment statisztálni. Tíz emberrel ját
szottunk. A második félidőben, az 
első percekben meg Horváth sérült 
meg . . .  Tehát ettől kezdve kilenc 
emberrel viaskodtunk. S a mérkőzés 
végére mégis mi kerültünk fölénybe.
A vereség ellenére sem vesztettünk 
a tekintélyünkből. Hiszen mi már 22 
meccset játszottunk Pozsonyban s 
19 mérkőzésen győztünk.” A Nem
zetig csapat egyébként vasárnap csak 
edzőmérkőzést játszik.

Flört
Irta: S. Hőger Anna

Hámor Antal dr., a budapesti 
társaság ismert és kedvelt alakja, 
jó tangótáncos és teniszbajnok, 
a balatoni „express” lépcsőjén 
állva, izgalomtól pirosán és ma
gából kikelve integetett és kiabált 
egy fiatal vászonkosztümös hölgy 
felé. A hölgy szemlátomást nem 
osztozott a fiatalember idegessé
gében, mert nyugodt egykedvű
séggel, jobbjában egy elegáns 
kis neszeszert lóbálva, hosszú 
léptekkel sétált a kupé felé, köz
ben barátságosan üdvözölt né
hány ismerőst, akik a kocsik ab 
lakánál álltak. Végül már a mel 
letfce baktató hordár is megsokal- 
háttá ezt a túlzott nyugalmat, 
iftert megrángatta őnagysága 
karját és az órára mutatott, 
őnagysága barátságosan rámo- 
solygott a torzonborz hordárra, 
kesztyűs ujjacsfcájával a kupéra 
mutatott, melyből Hámor láng
piros arca világított feléjük. A  
hordár nekiiramodott a táskák
kal, őnagysága pedig egy istennő 
fölényével és méltóságával foly
tatta az útját. Az egyik kalauz 
erélyesen rászólt.

—  Tessék beszállni, rögtön in
dulunk!

őnagysága ránézett a csöpp 
aranyórára a karján.

—  Még 55 másodperc, édes öre
gem, egészen pontosan. A  maguk 
órája egy félpercet siet.

A  kalauz dühösen mormogott 
valamit, amiből csak annyit lehe
tett kivenni:

—  . . .  hátha mindenáron le 
akar maradni, —  miattam! Azzal 
becsapta a kocsi ajtaját és élesen 
belefújt a kis sípba.

Őnagysága most sem vesztette 
el a hidegvérét, felkapaszkodott a 
lassan induló vonat lépcsőjére, 
egyik kezével kinyitotta a kocsi 
ajtaját és eltűnt a vonatba.

—  Gitta, maga megőrült. Jaj, 
bocsásson meg az erős kifeje
zésért, de ez már magától is egy 
kicsit sok. Itt  az egész vonat vé
gig izgul magáért, én magam 
mint egy őrült kiabálok és inte
getek, maga meg úgy tesz, mint
ha mindez nem is magának szól
na. Úgy sétált itt végig az induló
félben lévő vonat mellett, mintha 
a dunakorzón süttette volna ma
gát, még jó, hogy nem hunyta be 
hozzá a szemét.

Gitta hangosan felnevetett.
—  Drága gyerek maga Anti, 

még  ̂ilyenkor sem veszti el a hu
morát. Pedig azt hittem, komo
lyan haragszik.

- Hát persze, szándékosan csi
nálta, mindjárt gondolhattam 
volna. Ez egészen magára vall.

Az Istenért, már megint ve
szekszik, —  Gitta egy kedves

komikus mozdulattal emelte fel a 
kezeit —  pedig megszokhatta 
már ezeket az én bogaraimat.

—  Sosem fogom megszokni, ezt 
nem lehet megszokni, ezeket a 
maga különcségeit. Csak azt sze
retném tudni, hogy miért teszi, 
öröme telik benne, vagy egysze
rűen más akar lenni, mint a többi 
rendes ember?

Gitta jóízűen nevetett.
—  Mind a kettő, mind a kettő, 

őrülök neki, ha más vagyok, mint 
a többiek.

Hámor rántott egyet a vállán.
—  Furcsa gusztus, de ha magá

nak ez tetszik. Csak engem hagy
jon ki belőle, csak engem ne te
gyen nevetségessé. f

Gitta még mindig mosolygott, 
de most már egy kicsit kipirult, 
látszott rajta, hogy ő is forr be
lül.

-  Hogy hagyjam ki. A  leg
nagyobb készséggel. Akár most 
rögtön. Erélyes hangon tette 
hozzá. —  Kérem küldje át a tás
káimat. Ide bemegyek Sávolyék- 
hoz. Egy csöpp kedvem sincs 
egész úton a maga gorombáskodá
sait hallgatni. Köszönés riélJcül 
megfordult és belépett az egyik 
népes fülkébe, ahol vidám rival- 
gással köszöntötték őt.

*
Gitta édesanyja megpacskolta 

a kislánya kipirult arcát.
■ No látod lányom, nem vagy

te még az a nagy hölgy, akinek 
kijátszód^ magad. Egyszer utazol 
egyedül és akkor is ilyen nevet
séges dolgokat csinálsz. Ráadásul 
még ezt a szegény Hámort is 
megsértetted.

-  Megsértettem, hát akkor 
megsértettem. Különben is inkább 
ő sértett meg, csak hallottad vol
na anyám, hogy hogy beszélt ve
lem. Az az ember tisztára meg
őrült, azt hiszi, hogy mert egy 
kicsit barátságosabb voltam vele, 
már neki mindent szabad.

-  Nono, —  csitította Gittát az
édesanyja, —  én azt hiszem, hogy 
talán mégsem csupán barátságos 
voltál azzal a Hámorral, hanem ő 
bátran többet is gondolhatott 
volna. r

-  De édes kis anyám, hogy te 
is milyen maradi vagy. T i  azt hi
szitek, hogy ha egy fiú meg egy 
lány egymásra néz, akkor az már 
egy komoly dolog. Hát T i  még 
sosem hallottátok hírét, hogy 
flörtölni is lehet. Ez egyszerűen 
egy flört, semmi más —  és eré
lyesen tette hozzá —  érted kis- 
anyám, csak egy flört.

Gitta anyja csendben mosoly
gott.

—  Jól van fiam, én nem bánom, 
de mi lesz a teniszversennyel, 
hogy fogtok együtt játszani, ha 
most összeveszhetek.

—  Nem is játszom 1 Én nem ját
szom vele. Még ma megírom a

levelet a klubnak, aztán lássa 
Hámor hogy boldogul Magdával. 
Már előre élvezem a verést, amit 
kapnak.

—  Nono, Magda is jól játszik.
—  Nem játszik jól! Egyáltalán 

nem is tud játszani. Hát láttad 
Te már anyám őt játszani, mert 
én még nem. Ha az játék.. .?

*

Gitta toporzékolt.
—  Értsék meg, én nem játszom 

vele, én nem törődöm a klub
érdekkel. Engem ő megsértett és 
még csak bocsánatot sem kért és 
én még ezekután játsaam vele, 
azért, mert csak így nyerhe
tünk. Gitta hangja elkeseredett 
gúnnyal csengett. —  Hogy a baj
nok úr nyerhessen.

Gitta klubtársa, —  a közvetítő 
közte és a klub között —  hűvösen 
nézett a lányra.

—  Ahogy gondolja, Gitta. De 
én figyelmeztetem, hogy itt klub
érdekről van szó és nem kicsi
nyes egyéni civódásokról.

A  lány csodálkozva nézett fel, 
ez a hang meglepte, egyben ki is 
józanította.

- Tényleg, igaza van. Hát 
mondja meg benn, hogy játszom, 
de hogy hogyan, az már az én dol
gom, —  a szemei újra dacosan 
csillogtak. —  Nem vagyok formá
ban, nem lesz sok köszönet benne.
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fl Ferencváros csapata 
holnap délután utazik 

Debrecenbe
Saját tudósítónktól—

A  ferencvárosi tábor vonatai va 
sárnap reggel gördülnek m ajd  k i a 
N yugati pályaudvarról, m aga a  csa
pat azonban m ár bolnap , szom baton 
délután elutazik Debrecenbe, h ogy  
teljesen jó  kondícióban  állhasson ki 
vasárnap a B ocskai ellen i fontos 
mérkőzésére.

A  csapat összeállítása körü l semmi 
vita , semm i gond nincs. A zzal, hogy 
Sárosi is résztvehet a debreceni já 
tékban, egyszeriben adva van  a  csa
pat, m ely  ugyanabban  az összeállí
tásban lép pályára  Debrecenben, 
m int am ilyenben Ú jpesten játszott. 
Ezek szerint tehát a  következő lesz:

Edda  — Takács I., K orán yi — 
L aky, Sárosi, Lázár — Táncos, T a
kács II., Turay, Toldi, Kohut.

Tartalékul B ukóval utazik a csa
pattal, am elyet Blurn Zoltán, Pataki 
M ihály és K lem ent Sándor kísér 
h ivatalosan. A  F erencváros a m érkő
zés után a  filléres gyorssal tér viga
sza a fővárosba , m ég vasárnap este.

A Kaposvári Turul SE-ben ismét 
szent a béke s legközelebb már a 
legjobb tizenegy fogja képviselni az 
egyesület színeit.

Adorján Károly, a RUAC jeles já
tékosa jelenleg Kaposvárott tartóz
kodóik. Valószínűleg a KTSE-be lép.

Fegyelmi ítéletek Nyugaton. Czaipp 
GyAC 1 hét, Vida GyTSE, Fdlber 
(P. Testvériség), Lőwimger (Sárvári 
SE) 2 hét, Kovács KFC 1 hó, Farkas 
(Körmendi TK) 2 hó.

A győri derbire mindkét oldalról lá
zas készülődés folyik. A  DAC azzal a 
tizeneggyel játszik, mellyel legutóbb 
Tóvároson nyert, az ET£> ellenben erő
södik, mert ismét Nagy Béla irányítja 
majd csatársorát. A  zöld-fehérek csa
pata: Csizmadia — Brezányi, Barta -
Takács, Boros, Baffay — Farkas, Ke 
mény, Nagy, Kovács, Czuppon.

Rózsa, Nyíregyházi ÖTSE vasár 
niap könyebben megsérült, az NyVSC 
ellen azonban valószínűleg ismét ját
szik.

A kárpátalH kerület közgyűlését nem 
tartották meg tegnap, csütörtökön, mert 
azt 19-ére halasztották.

„Hódit a 120 centiméter.”  A Tö
rekvés SE elnöksége levélben kö
zölte velünk, hogy „az ifjúságnak a 
labdarugósport iránti érdéklődését 
fokozandó” , a nagy vasutas egylet 
elhatározta, hogy a 120 centin aluli 
gyermekeket ezentúl ingyen engedi 
be pályájára. A  Ferencvárosban is 
történt ilyen irányú döntés, a jövő
ben tehát az FTC-pályán is érvényes 
a „120 centi” . Végül gyöngyösi tu
dósítónk is ilyen döntésről értesít 
bennünket: A GyAK vezetősége el
határozta, hogy szintén bevezeti azt 
a rendszert, hogy a 120 cm-en aluli 
gyerekek ingyen mehetnek be a 
meccsre. A  premier vasárnap lesz a 
nagyjelentőségű GyAK—Jászberényi 
Lehel-mérkőzésen.

A Dorogi AC a Dunakeszi Magyarság 
óllen ezzel a csapattal játszik: Glatzner 
— Bárdos, Lichtner — Nerolda, Céh, 
Bán — Szloboda, Prohászka, Berényi, 
Pechlov, Szedlacsek. Berényi és .. Bán 
nem fit, de játékuk azért valószínű.

Mátyás II., a csabai Előre jeles 
jobbhátvédje kivált egyesületéből és 
a 'Cs. MÁV csapatába tart.

Az elsők harca
a második helyezettekkel
Északon, a szegedi és a csabai 
első osztályban a két vezető 
mérkőzik
Nagy esemény még a 
vidéki műsorban a győri 
derbi

— Saját tudósítónktól —

Hétről-hétre érdekesebbnél ér
dekesebb napokat hoz a vidéki 
amatőrök sorra kerülő fordulója. 
Az e heti is bővelkedik igazi nagy 
eseményekben. Ilyen elsősorban 
az a három mérkőzés, melyen a 
két-két vezető csapat ütközik 
meg: Zagyvapálfalván a PBÜSE 
— DVTK, Szegeden a KEAC—  
KTK és Békéscsabán a Bohn SC—  
Gyulai AC.

Nem utolsó attrakció a győri 
derbi sem.

Alszövetségenkint így sorakoz
nak az események:

Keleti alszövetség.
Debreceni alosztály.

Debrecen: DÉAC— DMTE, b író : 
Lengyel dr. DVSC— K. MOVE, 
bíró: Rose. DVSE— P. MÁV, bíró: 
Szabó. Székgyár— PTSE, bíró: Er
délyi.

Szabolcsi alosztály.
Mátészalka: MTSE— NyKISE,

bíró: Scbeitzner. Tiszapolgár:
PIAC— NyTVE, b író: Kiss. Kis
várán: KSE—NyAFE, bíró: Eng- 
ler. Nyíregyháza: NyVSC—
NyÖTSE, bíró: Krémer.

Nyugati alszövetség.
A hét eseménye a győri derbi. A 

DAC— ETO találkozók mindig 
megmozgatták Győr sporttársadal
mát, most pedig különösen nagy 
figyelem kíséri, hiszen rajta eldől 
hét az ETO bajnoksága. A DAC  
határozottan javult az utolsó he
tekben s a zöld-fehéreknek aligha 
lesz könnyű dolguk. A  papírforma 
mégis az ETO győzelmét helyezi 
előtérbe s a mi tippünk is 2:1 a 
zöld-fehérek javára.

A bajnokcsapat, a TSC otthoná
ban várja az SFC-t. A  soproniak 
aligha ismétlik meg győri bravúr 
jukat.

Részletes műsor:
I. osztály. Győr: DAC— ETO, 

bíró: Kamarell. Pápa: P. Kinizsi—
II. kér. SC, bíró: Kiss. Veszprém: 
VTC— DVE, bíró: Gray I. Tata
bánya: TSC— SFC, bíró: Koch. _

II. osztály. Győri csoport. Győr:
NFC— Györsziget, bíró: Boros.
Komárom: KFC— GyTC, bíró:

Veér. Sopron: Sotex— GyTSE, bí
ró: Tuider. Magyaróvár: MAFC— 
GyAC, bíró: Erdélyi. —  Fehér 
vári csoport. Székesfehérvár: 
ARAK— Ercsi Eötvös SE, bíró: 
Kotrobai. Siófok: SSE— Fűzfői 
AK, bíró: Horváth. —  Szombat
helyi csoport. Zalaegerszeg: ZSE— 
Tapolcai IAC, bíró: Horváth.
Szombathely: SaSE— Pápai Test
vériség, bíró: Fülepp.

Sas-serleg meccsek Győrött: 
DAC II.— ETO II., bíró: Gray II., 
II. kér. SC II.— GyAC II., biró: 
Sirovec, GyTC II.— Györsziget.II., 
bíró: Roseniberger II.

Barátságos. Sárvár: SSE— Cell- 
dömölki E S S  bíró: Takács. Szé
kesfehérvár: SzAK— Taxi FC, bí
ró: Feldmann.

MILL-meccsek. Veszprém: VTC 
— DVE, bíró: Vadász. Siófok: SSE 

-Palotaváros, bíró: Kertész. Szé
kesfehérvár: ARAK— Maroshegy,
bíró: Csobánczi.

—  Drága kislány, mit csinál 
maga? Nem ismerek magára! Hát 
egészen elvesztette a fejét, hiszen 
minden labdát elront.

Hámor kétségbeesetten nézett a 
lányra az első szett után.

Gitta gúnyosan nevetett.
—  Maguk akarták, hogy ját

szana, én megmondtam e lőre . .  •
—  Gitta, maga tud játszani, 

maga szándékosan ront, hiszen 
ezt a vak is látja. Nem érzi, hogy 
ez a viselkedés mennyire nem 
méltó magához?

—  Higyjen amit akar és itt 
mindenki gondoljon, amit akar, 
én nem törődöm senkivel —  és 
majdnem sírva fakadt.

—  De drága Gitta, maga én 
miattam haragszik itt minden
kire, akkor ez az én bűnöm, hát 
akkor bocsásson m eg nekem —  
és kérem nagyon, legyen ismét 
okos kislány.

Gitta egy pillanatra elmosolyo
dott és nyújtotta Hámor fele a 
kezét, de aztán hirtelen hátatfor- 
dított neki és többé nem szólt 
hozzá egy szót sem.

A  második szettben mintha 
már kicsit jobb lett volna a lány. 
Még sokszor rontott, de csak 
olyankor, ha Hámor adott neki 
valami utasítást. Aztán mindjob
ban belejött, röpült a pályán, 
minden labdánál ott volt, az üté
sei ismét biztosak voltak. Hámor 
boldogan nevetett fe lé .

—  Megnyerjük, —  kiáltotta a 
lánynak, —  nagyon jól van Gitta

Gitta is nevetett. Felvillanyoz
va, összeszorított fogakkal küz
dött. Úgy játszott, ahogy még 
soha. A nézők elragadtatva tap
soltak neki. Ez a szett az övék 
volt, a következő is, nyertek. 

Hámor boldogan szorongatta a

—  Tudtam Gitta, ez nem lehe
tett máskép. Maga nagyszerű volt 
és akart is játszani és ugye, már 
rám sem haragszik?

Gitta lehajtotta a fejét.
—  Nagyon szégyenlem magam. 

Rémes volt, amit az első szettben 
csináltam, de aztán, * igaza van, 
nem tudtam másképp, kellett ját 
szánom. —  Zavartan nevetett. — 
Hiába, ezen már nem lehet segí
teni, a sport még az én dacomná. 
is erősebb, —  legyőzte.

—  Ez így is van jól, kis Gitta, 
nem minden játék és nem lehet 
mindennel játszani. Mosolyogva 
nézett le a. lányra. —  És most, 
hogy újra jóbarátok vagyunk, 
folytathatjuk a flörtöt, ha maga 
is a k a r ja .. .

Gitta arca piros lett, zavartan 
felnevetett. t?

—  . . .  a flörtöt? Jó, nem bá- 
nőni. *.

Csillogott a szemük, 'ahogy egy 
másra néztek, megértették egy 
m ást. . .

Északi alszövetség. 
Zagyvapálfalván a PBÜSE— 

DVTK meccsen a tabella első két 
helyezettje találkozik. A  letörtnek 
átsző PBÜSE-vel szemben a 

DVTK könnyen nyerhet. Ezzel 
végérvényesen bebiztosítaná első 
ségét. Ha azonban győzelme elma 
rád, akkor a PBÜSE továbbra is 
remélhet.

Részletes műsor:
I. oszt. Zagyvapálfalva: PBÜSE
-DVTK, bíró: Kerekes. Diós

győr : DAC— ÓVTK, bíró: Tar-
pay. Pereces: PTK— SAC, bíró: 
Faulháber. Miskolc: MVSC—
HAC, bíró: Adorján.

II. osztály. E ger: MESE
Dobó, bíró: Krompaszky. Salgó 
tarján: SBTC— HSE, bíró: Tóth. 
SAC— HVSE, bíró: ?. Gyöngyös: 
GyAK— J. Lehel, bíró: Gyúrják. 
Füzesabony: FSE— EVSC, bíró: 7

Corinthián-díj. Salgótarján 
SSE— BEAC, bíró: Skrada

Déli alszövetség.
A  szegedi I. osztályban is, a 

csabaiban is az első és a második 
helyezett kerül szembe. A szege-

SBTC a legérdekesebb meccs. 
Részletes műsor:
Pécsi alosztály. Pécs: PSC—

SzAK, bíró: Világosi. PÁC—
KRSC, bíró: Láng. DPAC— D.
VOGE, bíró: Csík. Kaposvár:
KTSE— DVAC, bíró: Lovag.
Nagykanizsa: NTE— PEAC, bíró: 
Kaufmann.

Bajai- alosztály. Baja: BTSE— 
SBTC, bíró: Hajnesz. Bácska— 
BMTE, bíró: Fleischer. Szekszárdi 
TSE— Mohácsi TE, bíró: Linden- 
baum. Bácsalmás: BSC— Báta-
széki TC, bíró: Maros.

Barátságos. Pécs: PVSK— Pécsi 
komb., bíró: Hebrony.

Középmagyar alszövetség.
Az esemény a DAC— D. Ma

gyarság meccs.
Részletes műsor:

I. osztály.
Tibor-csoport. DAC— D. Ma

gyarság, Dorog, negyed 5. Bíró: 
Fejér. V. Remény— TÜSC, Vác, 4. 
Bíró: Pauliinyi. (Hlb. Sándor, Pol- 
szter). BTE— VÁC, Balassagyar
mat, fél 5. Bíró: Pretzner.

Barcza-csoport. RVSE— DMTK, 
Rákos, fél 5. Bíró: Seemonn. PÁC 

■GySE, Pécel, 4. B író: Takács. 
RSE— SASC, Rákoshegy, fél 5. 
Bíró: Kozma. RTK— RÁC, Rákos
csaba, fél 5. B író : Meiszter. CTK 

-RTE, Cinkota, fél 5, B író : Glück. 
Dratsay-csoport. TISE— T.

MOVE, Törökszentmiklós, 4. Bíró: 
Eperjessy. SzMTE— Szolnoki
MÁV, Szolnok, fél 5, B iró: Nürn- 
berger. C. MOVE— Üllői SE, Ceg
léd, fél 5. Bíró: Ádler.

II. osztály.
FSE— BKSC, Főt, 4. Bíró: 

Oblath. BTC— SzTK, Békásmegyer, 
4. Bíró: Gabrics. Sz. MOVE— 
P. MOVE, Szentendre, fél 5. Bíró: 
Szalay. ASC— N. Remény, Alap, 5. 
Bíró: Fehér A. KSE— FTK, Kis
maros, 4. Bíró: Bardach. Cs,
MOVE— STK, Csömör, 4. Bíró: 
Thyn.

Tibor-díj ( i f ik ) : DAC— D. Ma
gyarság, Dorog, 2. B író: Grottó 
RTK— RÁC, Rákoscsaba, fél 3 
B író: Szabó J.

Tartalékbíró: Bálint, Kollár, La
dányi.

Kárpáti I. nélkül,
Polgárral a centerhalan

ál! ki a Budai „11" 
a Hungária ellen

— Saját tudósítónktól ■—
A  zuhogó eső m iatt könnyű mun

kává, futkározássá zsugorodott a 
B udai „11“ tegnapi edz,ése._ A Hun
gária  ellen vasárnap kiálló csapat 
összeállítása annak a  feltételezésével 
történt, h ogy  a ta la j m ély lesz s így 
a kím életre szoruló K árpáti I. he
lyett P olgárt á llították a  csapat ten
gelyébe. Balszélre a rendbejött Tár
nok  a je lö lt, de az ő játéka még 
nem egészen bizonyos. Xgy fest a  csa
pat:

Horn  — W éber, Fekete — Kár
páti II., Polgár, Schuster — Czumpf, 
Sztancsik, Em ber, Laky , Tárnok
(Bachm ann).

A  budaiak beteglistáján  tehát még 
m indig szerepel Moharos, Kárpáti I■ 
és Schmidt neve.

3600 fővárosi nézőt 
visz a filléres gyors 

Miskolcra az Attila—  
Újpest mérkőzésre

A miskolci előkészületekről
— Saját tudósítónktól —

M iskolcon  n agy  várakozással néz
nek az Újpest vasárnapi veUdégjá- 
rása elé. Ú jpest csapata m ár szom
baton este m egérkezik, vasárnap 
délelőtt ped ig  a filléres gyors  két 
szerelvénye hoz 3000 lá togatót a fő
városból. A  budapestieket a  h ag yo 
m ányos m iskolci vendégszeretet fo
gadja  m ajd. H odobay  Sándor p o l
gárm ester elnöklete alatt kü lön  fo
gadóbizottság lesz künn a, pályaud
varon, ahol zenekar is  m egjelen ik  a 
vendégek ünneplésére.

A laposan  m egszervezik a vendé
gek fogadását és ebben a  tárgyban  
kü lön  értekezlet lesz pénteken dél-

Neraes ismét a csatársorban játszik 
vasárnap a Hódmezővásárhelyi TVE 
csapatában, jobb bekk pedig áz ifjúsági 
Tóth IX. lesz.

A HMTE a HTVE-t verü csapatat ál
lítja ki a Kecskeméti AC ellen. A KAC- 
nak nem lesz könnyű dolga a jó formá
ban levő munkáscsapattal szemben 
Meglepetés nircs kizárva.

Tartalékos csapattal megy a Sátor
aljaújhelyi AC Perecesre. Szopkó, a csa
pat jeles kapuvédője tüdőgyulladást ka
pott, Pavlovicsnak pedig az édesapja el 
hunyt s ezért nem játszi k.

A  csabai csapatok közül az Előre és a 
Bohn SC változatlan összeállításban 
játszik vasárnap, a CsAK-nál a sérült 
Bogdán II.-t Ancsin, Balogot pedig Né- 
medy helyettesíti. _ , , .

Feczenka, a Csabai MÁV közepfe- 
dezetének nézeteltérése támadt egye
sületével s emiatt nem vesz résztxieiyezeei w i  ut szrcmuv. n. s»cgc-1 -----------  -

diben a KEAC és a Kiskunfélegy- csapata merkozésem Holyettese, meg 
házi TK, a csabaiban pedig a Ű  na^ saerd helyetteSe’ Sza“ 
Bohn SC 6S a Gyulai AC haiscoll Bocskai—Ferencváros mérkőzés két
az elsőségért. Mindkét helyen a U atárbírája: Kerekes (Püspökladány) és
vezető csapat otthonában van a ' Gow-y- dr-  <DebTecen)
meccs, Szegeden, illetve Békés
csabán, már ez a körülmény egy
maga is azt sejteti, hogy meglepe
tés aligha lesz.

Részletes műsor:
Szegedi alosztály.

I. osztály. Szeged: KEAC—
KTK, bíró: Martonossy. SzTK- 
SzVSE, bíró: Klein. UTC— Kis
teleki TE, bíró: Komlósi. Hód- __ _____ ________
mezővásárhely: HTVE— SzAK, I ton"*nipeő vacsora keretében búcsúz
b író : Szebenyi. HMTE— KAC, taitták el. Pruzsinszky Gyöngyösön

Á “  Pécs-Baranyának vasárnapra nincs 
semmi mérkőzése. A  vezetőség nem is 
nagyon igyekszik valamit nyélbeütm- 
mert már napok óta esik az eső Pécsett.

Pontot nyert a Szegedi VSE. ' A  Déli.............................. . . .  adott az
m  vég-

uuuh. i. .  ..—u, » -j— — — ~— m indkét 
lontját a szegedi csapatnak ítélte. Be

szólást nyert, hogy a KTE játékjoga 
a mecos napján fel volt függesztve.

Gyengül Eger, erősödik Gyöngyös. 
Pruzsinszky Istvánt, a MESE kiváló 
jobbszélisőjét hivatalában Gyöngyösre 
helyezték át. A MESE egyik legjobb 
játékosát vesztette el vele. Szómba-

b író : Lapu I. Kecskemét: KTE 
Szentesi TE, b író : Vezér I. (A  
makói derbi, a MÁK— MTK meccs 
elmarad, mert a MAK-pályáját el 
öntötte a Maros.)

II. osztály. Szeged: Móraváros 
— HTKSE, bíró: Piszár. Szentes 
SzMTK— K. Reménység, bíró 
N agy M. Csongrádi CsAK—Sí. 
MÁV, bíró: G álffy. Szőreg: Rá
kóczi— ASE, b író: Reményffy.
Földeák: FTC— KPLE, b író: Wie
ner II.

Csabai alosztály.
I. osztály. Békéscsaba: Bohn

SC— Gyulai AC, b író: Faragó. 
Gyula: GyTE— Előre, b író: Kan 
diba. Orosháza: OMTK— MTE,
b író : Pataky. Mezőtúr: MAFC 
CsAK, bíró: Bóka-Papp. Békés 
BTE— TTC, bíró: Boros. fj

Délnyugati alszövetség,
A  pécsi alosztályban az NTE 

PEAC, a bajaiban a BTSE

valószínűleg a GyAK-hoz igazoltatja 
magát, máris a GyAK edzéseit láto
gatja. A  GyAK egyébként is jelentő
sen megerősödik, mert B-akondy és 
Potye, a GyKSE két jeles játékosa 
szintén, a GyAK-ba lápéit.

A Szeged FC nem változtat csapatán 
A Bak T K  ellen Is az a tizenegy já t
szik, mely vasárnap Soroksárott a Yao 
tfC-re mért érzékeny vereséget.

A MAFC—BEAC Gillemot ván
dordíjmérkőzés — amelyet tegnapra 
terveztek — a Bertalan-utcai pálya 
használhatatlansága miatt elmaradt.

Újpesten tegnap már nem volt 
jegy a miskolci filléres gyorsra 
Kétszáz jegyet adott el az újpesti 
pénztári de még tegnap nagy volt a 
kereslet. A mérkőzésre jegyeket még 
lehet* kapni Újpesten, sőt vasárnap 
délelőtt a két vonaton' is lesz pénz- 
társzolgálat.

Teleki az Attilában. A z Attila a mün
cheni Waeker ellem mérkőzésén, mely 
-  mint megírtuk — m ájus 5-én . kerül 
sorra Miskolcon, a Bocskai Telekijét Is 
szeretné csapatában szerepeltetni. A  
Bocskai ekkor ugyanig romániai túrán 
lesz, melyen Teleki nem vehet részt • 
így ráérne a miskolci vendégszereplés
re. Az Attila az ügyben már érintke- 

1 zésbe lépett a Bocskaival

(BEHE1YÜS) BEiüHGER, József-körút 44.
A legjobb saját készítményű

FUTBALLÍabml
Kérjen árjegyzéket. Tel.! J . 461-00

előtt a városházán. M áris b iztosítva 
van azonban a vezetők gárdájának 
a felállítása, ú gy  h ogy  a filléres 
gyors m inden kocsijára  esik egy  ve
zetői

A  sporfbell előkészület is n agy  
am bícióval fo ly t  egész héten. A  Bu
dapesten. tartózkodó Vadász és Ha
raszti m ellett a sérült M agyar, N e
mes és a  beteg Szem ző h iányzott a 
szerdai edzésről. Bán  m ár m egjelent, 
le is vetkőzött, de a betegség annyi
ra legyengítette, h ogy  vasárnapi 
szereplése kizártnak látszik.

Csütörtökön fürdő volt. Szemző 
m ár fö lk elt az ágyból és vasárnap 
biztosan véd. Pénteken könnyű  ed
zés fe jezi be a pályam unkát, este pe
d ig  R einer  Sándor edző tart előadást 
a városháza term ében Ú jpest stílu 
sáról és a  várható eredm ényről.

A z  A ttila  csapatét csak pénteken 
á llít já k ' össze, de m áris b izonyosra 
vehető, h ogy  az íg y  fo g  fe lá lln i: 
Szemző — Vadász, Dankó — Sós, 
Buzássy, P ogány  — Csere, Szabó, 
H araszti, Rudas, Sziklai.

A  n ag y  m egütközés előm érkőzése- 
ként az A ttila  B) csapata játszik  az 
MMTE ellen.

Egerben kerül sorra május 8-4n a Bo- 
dapest—Északmagyarország Dréhr-serle*
mérkőzés, mert az északiak a BLASz 
második csapatát nem tartják MiSkoitt 
számára megfelelő attrakciónak,.

leni teljes csapat ez: Solténszky — Er
dei, Ulicska — Szabó, Harcsa II;, Mar
ton — Bücbler, Ferenc, Ember, Bodnár, 
Cs. Kovács.

Kovács Mihályt jelölte az MIS* a 
34-i bécsi válogatott mérkőzésre a szö
vetség képviselőjéül. Kovács Mihály 
bosszú, több, mint évtizedes munkálko
dásra tekinthet már vissza a magyar 
futballban s így méltán érte ez a kitün
tetés. Annál nagyobb feltűnést keltettek 
azok a méltatlan támadások, amelyek 
Kovács Mihályon keresztül az MLSz-t 
•érték a kiküldetéssel kapcsolatban. So
kan azt várták, hogy az MLSz elnöksé
ge újra foglalkozik majd a kiküldés 
kérdésével. Ez azonban nem követke
zett be. A bécsi expedíció vezetője teliét 
Kováes Mihály lesz, aki — nemcsak az 
MLSz elnöksége, de a futball komoly 
ismerőinek meggyőződése szerint is — 
minden bizonnyal kitünően és megfele
lően tölti majd be ezt a tisztét. ,

Losoncon kerül sorra vasárnap a kö* 
zépszlovenBZkól kerület derbije, amit a 
LAFC vív meg az Ipolysági FC csapa
tával. Pillanatnyilag a losonci csapat 
áll a bajnoki táblázat élén, de csak 
egyetlen egy ponttal előzi meg az

érdeklődéssel néz az egész kerület A  
LAFC együttese legjobb összeállításé- 
bán áll fel, mert játszani.fog már Tn- 
lák és Schleicher, valamint a betegsé
géből felépült centerbalf, Zdechovén is.

Az északi alszövetség , válogatott csa
patát május 1-re meghívta a CsAF— 
MLSz közép kerülete Losoncra. AA 
ÉLASz a meghívást elfogadta.
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minden jegye e le it
A Bocskai legfőbb gondja a néző- 
tér megnagyobbítása —  Bizakodó 

hangulatban várják a cívis
városba a Ferencvárost

— Saját tudósítónktól — 
Debrecen, április 14.

A Ferencváros látogatása min
dig különleges sporteseménye 
Debrecennek. Mindig megmozgatta 
a nagy város környékét, valahány
szor bajnoki mérkőzésre érkezett. 
Most azonban még az eddiginél is 
nagyobb mozgalmat jelent a buda
pesti zöld-fehérek látogatása, mert 
hiszen a fővárosból induló filléres 
gyorsakkal olyan hatalmas közön
ség árad a nagy alföldi városba, 
amilyet mostanában nem is remél
tek. A  fővárosiakon kívül hatal
mas számban özönlenek be majd a 
vidékiek is. Hiszen Nyíregyházá
ról is különvonat indul a mérkőzés 
napján Debrecenbe, a helyiérdekű 
vasutak pedig különjáratokat állí
tanak be, míg a tiszántúli vidékek 
sok helységéből autóbuszok szállít
ják majd az érdeklődőket a Did- 
szegi-útra. ’

Egyelőre ebből a nagy népván
dorlásból természetesen semmit 
sem látni. De máris érezni annak 
az előszelét. Érezni a Bocskai ké
szülődésén, hogy különösen nagy 
ellenfél érkezik a városba s érezni 
a levegőben, hogy ennek a játék
nak híre megmozgat mindent és 
mindenkit.

A Bocskai kétkapus játékkal ké 
szült tegnap. Ellenfele a DVSG 
csapata volt, amelyet Markos és 
M átéffy  góljával 2:0 (1 :0 ) arány
ban győzött le a Ferencváros va
sárnapi ellenfele. A  csapat össze
állítása is kialakult már s a pá
lyára lépő tizenegy a következő 
lesz:

Fehér —  Kuti, Remmer —  Pa
lotás, Moóré, Marosi —  Markos, 
Vincze, Teleki, M átéffy, Hevesi,

A játékosok közül csupán Fehér 
hiányzott tegnap a pályáról, mert 
nem lakik Debrecenben.

A Bocskai vezetősége bizakodó 
s reméli, hogy a Ferencváros ez
úttal sem vív könnyebb mérkőzést 
a debreceni pályán, mint eddigi 
látogatásai alkalmával. Nem bízik

Péntek, 1932 április IS.

. A Postás tegnap szakadó esőben 
is megtartotta kétkapus edzését, 
mert —• mint Illés Gyula intéző 
mondta — hátha vasárnap is ha
sonló állapotban lévő pályán kell 
bajnokit  ̂ játszani. BSE elleni együt
tesből hiányozni fog Illyés, aki be
teg. HoSlósimak mirígybántalmai van
nak, játéka bizonytalan. Ezek sze
rint a következő lesz a csapat: Kris- 
tóf — Jelen, Fehérváry — Kalmár, 
Bodrogi, Bokor — Kása, Kertész, 
Kalás (Hollósi), Mátéffy, Horgos.

a BSzKRT centere vasárnap 
az F1C ellen. A halszélre hosszú szünet 
után ismét Borszéki kerül. Az FTC el- 
len ez a tizenegy veszi fel a küzdelmet: 
Jtegi — Belesik, Léhner — Kiss, őri, 
Király _  Bartos, Berecz, Bíró, Ménesi JL.j .Jorszeki.

Kispest szokásos csütörtöki edzése 
ezutal elmaradt. Tekintve, hogy va
sárnap nincs_ mérkőzésé a csapatnak, 
így az e heti edzést vasárnap tartja.
J}, Jimi , FC vasárnap Székesfekérvá- rótt játszik a SzAR* ellon.
'  ííí,V ker-nTVE ,és az URAK megóvta az MTK ellen lejátszott mérkőzését 

Szabó szerepeltetése miatt.
Raix (Kispest) derékrándulása ja

vult. A  vasárnapi edzést már ő ve
zeti.
, ..Károly MI., az Olaszországot járt ki- 
tuno trener yisszaamatőrizálását kérte

Péteri Jenő

az amatőr zsűritől.
Szabó Gyulát, a 33 FC kitűnő eente- 

rét súlyos csapás érte édesatyja elbuny- taval.
A Drasche meg-óvta a KAC elleni 2:2

aranyban végződött mérkőzését Laky 
szerepeltetése miatt. Az amatőrzsűri teg- 
nap esti ülésén foglalkozott az üggyel 
és megállapította, hogy Laky még nincs 
visszaamatórizálva, tehát jogtalanul sze
repelt a kispestieknél. A  Drasche ezek 
szerint jogosan óvott.

A bíródíjakról tárgyaltak tegnap 
ismét az MLSz-ben. Döntés újra 
nincs. Legközelebb a PLASz és 
BLASz bevonásával tárgyalnak újra 
a BT-vel.

Az Attila—Újpest mérkőzésre szövet- 
segj ellenőrt küldtek ki Miskolcra. Az 
ellenőr: Federith Hermann.

A  IfLASz elnöksége a tegnap esti iilé- 
?«?" , ipforman csak Herczog Edwin ki
küldetésének eredményéről tárgyalt. Il
letve Herczog beszámolóját hallgatták 
meg S fogadták el köszönettel. Herczog 
vázolta, hogy a párisiak, a belgák és 
hollandok hívjak a Csikókat. Illetve 
ezekhez mar biztosnak látszik a túra. 
Most a PLASz arra kérte Herczogot, 
hogy írásban fektesse le tapasztalatait 
s akkor rögtön megindulnak a tárgyalá- 
sok a nyári, júniusvégi, júliusi túrák 
ugyeben.

Minden jegy elkelt az április
24-iki bécsi magyar—osiztrák váloga
tott mérkőzésre. Ezt a jelentést tette 
közzé csütörtökön az osztrák szövet
ség elnöksége.

5 :l-re  győzött a svájci váloga
tott csapat a zürichi Grasshop- 
pers-pályán megtartott edző mér
kőzésen. Ellenfél a Young Fel- 
lows együttese volt. Frigerio, a 
kijelölt center nincs rendben. Ha 
nem játszhat, a neuchateli Billet- 
ter fogja helyettesíteni.

Ruoff, az előnyösen ismert nem
zetközi bíró visszavonul a bírás
kodástól. Most vasárnap Amster
damban vezeti a belga— holland 
meccset, ez lesz a hattyúdala.

%Íf ÚSZÁS 2

A finn DC mérkőzés helyett 
az osztrákokkal játszunk 

barátságosat?
Vagy mégis jönnek a fIsinek?

Bizonytalanság a tenisz-fronton
— Saját tudósítónktól —

Tegnapelőtt délben távirat ér
kezett a finnektől, melyben a ma
gyarok ellen május. 3, 4, 5-re ki
tűzött DC-mérkőzést legjobb já
tékosaik megbetegedése címén le
mondták. A lemondás új helyzet 
elé állította a tenisz-szövetséget s 
hogy az üresen maradó májuseleji 
terminus mégse vesszen el. a szö
vetség azonnal levelet intézett az 
osztrák szövetséghez s hivatkozva 
a finnek lemondására,

meghívta az osztrák DC csa
patot május 3, 4, 5-re

Budapestre. Arra az esetre, ha ez 
a terminus az osztrákoknak nem 
volna megfelelő, április 29, 30,

T C k J S C T  felszerelés, hú- 
H E »•! I i9 b  rozás. ruházat.

A FÖTE vasárnap délelőtt 10 óra
kor barátságos mérkőzést játszik a 
MOVE OTE csapatával a Vorösvári- 
uton.
, . 4  vezetősége csak ma este ál-
V/i v- ? lsze az FVSK elleni csapatot. A
MA VÁG elleni szép győzelem után va
sárnap ismét kemény ellenfélbe ütköz
nek a budaiak: a kiesési zónába csúszott 
vasutas csapat lesz az ellenfelük. A csa
pat vezetősége ezért a lehető legerő
sebb csapatot szándékozik kiállítani a 
piros-fehérek ellen, csakhogy ezt az a

, , , , „ ;  ;------- I kellemetlen tény zavarja meg, hogy a
azonban abban a vezetőség, hogy vedelem oszlopa, Szenczy még mindig
mindenkit el tud helyezni a néző- v a s á r ^ f  Ö f e’ csata
térén, akt erre a játékra kíváncsi nyomait sínyli.
s helyet akar kapni. A DVSC-pálya\ V  /'D űl. és MOVE barátságos 
nézőterén ugyanis aránylag kevés ™°*Lozost olasz~
a hely, a helyzet pedig az, Hogy
mar az összes jegy elkelt. Egészén mélni akarják a pálvát s elégséges- 
bizonyos pedig, hogy még az utol- nek tartják azt az előmeccset, amely 
só napokban igen sok jegyigénylés már le van kötve: ÉLASz—KöLASz 
lesz s ennek kielégítéséről pót- ifjúsági díjmérkőzés, 
tiibűn felállításával, nézőtérkibő- Lalvai11 edzőmért 
Vitesse! szeretnének gondoskodni, délután a? MTK-pályán a Hungária B)

csapata ellen. Az óbudaiak így állnakElőreláthatólag nagyon nagy gon
dot okoz majd a fővárosból és a 
vidéki városokból is Debrecenbe | 
siető újságírók elhelyezése is. Ép
pen ezért a Bocskai ennek a kér
désnek a megoldását a Debreceni

fel: Biri — Werner, Győri — Steiner, 1, 
? — Dömötör, Blaskó, Zilahi, Lengyel, 
Hajós. A fedezetsor két üres helyére a 
Nemzetitől vagy a Kispesttől kérnek 

j kölcsön játékost.
A BEAC csapata vasárnap reggel 

i utazik Salgótarjánba, ahal a SSE
Uisácríró Clubra bízta ” amdV vs l f 1®  Corinthián-mérkőzést játszik.

í  ’ '' Az egyetemisták következő együtte-sarnap délben osztja majd ki az süket küldik a mérkőzésre: Nagy — 
illetékeseknek a helyjegyet a klub Wigh I., v. Benedek dr. — Jagicza 
helyiségében. Marék, Szerdahelyi — Reinhardt,’

Debrecen tehát mozgalmassá Borbély, Fülöp, Kiss, Zudla. 
válik vasárnap. A  hagyományos, I szavazott meg annak-
híres nagyvásár mellett a Ferenc
város látogatása okozza ezt a moz
galmasságot, amely bizonyára 
emlékezetessé teszi ezt a napot!

idejen az MLSz tnaácsa a múlt év októ
ber 4-én a román válogatott ellen 4:0-ra 
győztes magyar amatőr válogatott csa
pat tagjainak. Ezeket az ezüstérmeket 
szombaton este az MLSz tanácsülésén 
osztiak ki ünnepélyes keretek közt.

A Ferencváros egész játékosgár- 
„  , . . .  I dá*a részt vett tegnap délután Tán-
baigotarjan nagy várakozással te- [ cos Misi ozeonoáján, amelyen a ha-
"* " 1?4r’ T'-~ -1' talmas hazai sonka került terítékre.

A kondíció hibátlanságát jelzi, hogy 
a gárda teljes pusztítást végzett s a 
hangulat is igen kellemes volt.

Németh I. és Takács, a BEAC két 
játékosa vált harcképtelenné az el
múlt héten. Takács betegsége hosz- 
szabb ideig tartó, így aligha vesz 
részt mostanában csapata mérkőzé
sein. Németh I. bokasérülést szenve
dett legutóbb, de lehet, hogy vasár
nap már játékra képes állapotban 
lesz.

Meghívó a M agyar Testgyakorlók 
Koré 1932 április _28-án, csütörtökön este

kint a BEAC vendégszereplése elé.
A  legjobb tizenegyével ebben az ösz- 
szeállításban játszik: Csala — Vics,
Paskó — Jancsi, Valet, Springer —
Novoszeleszky, Dancsák, Márkus,
Rigó, Viroszták.

HYPEROL
ideális száj- és tarakferSőfienítő

Sérültek a CsAK-ban. Bogdán 
Il.-nek az OFC elleni mérkőzésen
szerzett sérülése folytan csonthártya- i ixore vjjz aprms zs-an, csütörtökön este 
gyulladás támadt a baltérdében, Né- K 1 J, órakor Andrássy-út 25. szám alatti 
medy pedig szintén az orosházi iurilbí„íiIaiséffi í en ”í5ríandóx r é f j - 1  
le s s e n  mhuzodast szenvedett. A z j nöki megnyitó. A  választmány jelentése

A Svájcban túrázó úszócsapat 
innsbrucki startja csaknem bizo
nyosra vehető. A MUSz a tárgyalá
sokat az innsbrucki kerülettel foly
tatja. E tárgyalások során tűnt ki, 
hogy a kerület elnöke, Neuss alezre
des régi sportbarátunk, aki a háború 
alatt a Wiener AC vízipóló kapusa 
volt. ő  maga mindent megtesz, hagy 
teljes siker koronázza a tárgyaláso
kat.

Négy főből áll előreláthatólag a 
francia úszócsapat a losiamgelesi 
olimpián. Taris, Lepage, a műugró, 
Cartonnet mellűszó és Godard kis
asszony alkotja a csapatot, kísé
rőkul pedig a francia szövetség Her- 
mannt-t és Lemoine-t jelentette be 
mind a kettőt egyben zsűritag 
ként is.

A MUSz tárgyalásokat folytat
Waltér Binner német szövetségi ka
pitánnyal, hogy a német—magyar 
úszómérkőzéseket újból elevenítsék 

| fel. ̂  Lehetséges, hogy 1933-ban már 
újból szembenáll a két nemzet válo
gatott csapata.

A BEAC április 23-iki propaganda 
versenyén ingyen engedi be a Mar
gitsziget sportszerető igazgatósága 
az összes egyetemi hallgatókat, akik 
magukat a hídfőnél egyetemi igazoló
jeggyel igazolják. A verseny negyed 
nyolc órakor kezdődik, háromnegyed 
7 és negyed nyolc között érvényes ez 
a kedvezés.

A koalíció május 26—29-iki há
romnapos versenyének nemcsak a 

I berlini válogatott vízipólózók lesznek 
a vendégei, hanem most már bizo
nyos, ^hogy a legjobb német gyors
úszó' és a legjobb hátúszók egyike is 
megjelenik _ a startnál. Deiters 200 
méteren Székelynek ad reváneot, 400 
méteren pedig Szabados és Mihályffy 
ellen úszik. Lehnig 100 és 200 méte
ren indul, mindkét alkalommal a két 
Biteké y és Nagy Károly lesz az esé
lyes és veszélyes ellenfele.

A német eredmények iszonyú jók 
most a téli szezon végén. Igaz, hogy, 
mint a ^Schwimmer heti szemléje 
megállapítja, hogy a brémai Hansa- 

| bad, ahol Fischer 1:00.8 mp-ces 100 
méterét, Küppers 1:09.4 mp-es hát- 
és Wesáng 2:21.2 mp-es 200-as gyors
eredményét elérte, nagyon könnyű, 
dê  ez a németek szemében nem nagy 
szépséghiba. Sőt eléggé rémes remé
nyek szülője. „Lehet, hogy még az 
olimpia évében kialakul a staféta, 
amely bennünket Magyarország mellé 
felvisz” — írja a Schwimmer szab' 
értője.

üveg olaj 
prés jf .a a
le l . : 23-3-51

rozás, ruházat,
-----is. leggyorsabban. Egy

lakk P —  BO, tok P 1.40,
Kelleti sportüzlet

Teréz-körút 35.

május 1-et is felajánlottuk az 
osztrákoknak.

Ez a levél tegnap reggel el
ment, tegnap este pedig a MOLSz 
gazdasági bizottsága úgy határo
zott, hogy a MOLSz nevében táv
iratilag

elhatározásuk megmásítására 
kéri a finneket,

s egyúttal levelet is küld a finn 
szövetségnek, melyben kifejti, 
hogy a magyar szövetség igen 
nagy súlyt vet a finnekkel való 
érintkezés felvételére, s a finn— 
magyar DC mérkőzés lejátszására.

A késő esti órákban beszéltünk 
P éteri dr.

szövetségi kapitánnyal, akiv-el kö
zöltük a GB határozatát, s egyben 
véleményét kértük az új helyzet
ről. A szövetségi kapitány a kö
vetkezőket mondotta:

—  Az osztrákoknak szóló meg
hívás a finn lemondás kézhez
vétele után már elment s noha el
vileg én is teljesen amellett va
gyok, hogy a finneket lemondó el
határozásuk megváltoztatására bír
juk, nem tartom a gazdasági bi
zottságot illetékesnek arra, hogy 
a szövetség ilyen irányú ügyeiben 
intézkedhessen. Annál kevésbé 
sem, mert hiszen előfordulhat, 
hogy a finnek visszavonják lemon
dásukat, az osztrákok pedig el
fogadják meghívásunkat s akkor 
igen kényelmetlen helyzetbe ke
rülhetünk.

—  A finneknek küldendő táv
iratba, vagy ha péntek reggelre a 
távirat már elment, úgy egy pót
táviratban mindenesetre arra kell 
kémünk a finneket, hogy végső el
határozásukat ugyancsak távirati
lag közöljék velünk, mert másként 
az osztrákokkal való megegyezés 
késedelmet szenvedne.

—  A DC keret együttes tréning- 
jét folytatni fogjuk s ha az időjá
rás megengedi, megtartom a válo
gató mérkőzéseket is, hiszen ez az 
előkészület nemcsak a finn— mxt- 
gyar, hanem az ir— magyar DC 
mérkőzésre is szól.

Egész sereg tenisz-egyesület
jut a felfüggesztés 

sorsára
— Saját tudósítónktól —

A  teniszszövetség gazdasági bízott 
sága végre kem énykezú határozatot 
hozott. Javasolja  a tanácsnak, hogy 
m inden olyan  egyesületet, m ely t 
szövetséggel szem ben fennálló tartó 
zásának nem tett eleget, azonnali 
hatállyal függesszen fel. A  tanács 
legközelebb jö v ő  kedden, ül össze, s 
nem  kétséges, h ogy  ezen az ülésen 
a gazdasági bizottságnak ez a ja v a s
la ta  határozatba m egy. Ez ped ig  azt 
jelenti, h og y  a MOLSz tagegyesüle 
tem ek m integy iO— 50 százaléka el 
veszti versenyrendezési és versenyez 
tetési jogát. A  nagyobb egyesületek 
közü l a III. kér. T V E , az FTC, az 
M TK . a M AFC, a MOVE OTE, a 
M A P C  stb. is  ott szerepel azon. alis- 
lán, am ely a szövetség adósainak 
névsorát tartalm azza.

OFC elleni mérkőzést különben 
CsAK megóvta. Nem a

a a . ki>r működéséről a lefolyt, - - -  . ------------------- -  . évben.
sérültek ■enj ! “ ri jelentés. (Zárszámadás beter- 

jesztese, jövő évi. költségvetés megálla- J «1. Föl"m iatt, hanem azért, m ert vélem énye pltásmf ‘'•Esetleges "indítványok 
szerint a pálya játékra  alkalmatlan mentvény feletti határozathozatal. El- 
áliapotban volt. Az óvásnak aligha pótéáiasttaány^ ta g o k ^ s ^ tis z t ik a f  v í  
lesz sikere, m ert a b író, m ar pedig. Iasztása. a  M agyal Testgyakorlók Köre 
a z  ő  szava a  döntő, a pályát alkai- választmánya. ’ Az alapszabályok 20. $-a 
m asnak m inősítette. nal a éknLvű?zÍe g em t?dítvány,0^ ,3^n? p'

Javul az E gri Vasas SC. A esa- frá sb a n ^ be iX ten d ők !4 Az^aU^ablfyS 
p at edzései állandóan népesek, több IM- $"?■ értelmében azon tagok, akik
ú j erő is került a csapatba s az ered- vazaü’ log ikát atlö z g V ú lé sJnnSeS gyt 
menyek mans mutatják a javulást, korlhatják.

Eitner négyszázadik győzelme. So
kan nem emlékeznek már nálunk 
Theo Eitnerre, a háborúutáni idők 
egyik legjobb német sprinteréne, aki
nek oly sok és szép szerep jutott a 
velünk való érintkezésben. Eitner 
már a harmincas évek derekán jár, 
de még mindig fitt és friss: vasár
nap érte_ el Brémában négyszázadik 
győzelmét. Ezt ugyan már az öreg 
urak versenyében, de 50 méterre el
ért 28.8 mp-es ideje fiatalnak is be
csületére válnék. Eitner legjobb ered
ményei annakidején: 100 m 1:04, 50 
m 27.1 mp, 100 m hátúszás 1:15 mp!

A rossz idő következtében elma
radt tegnap a válogatott úszók és 
vízipólózóknak a női Császár-uszo
dában tervezett edzése. Holnap sze
rencsére már a Nemzeti Sportuszodá
ban mehet tovább an előkészítés 
munkája. Ma még zárva marad a 
„fedett”.

A csapatbajnokságok labdaügye
kedvező elintézést nyert, s így a szö
vetség ebben az évben is labdával 
támogatja majd a csapatbajnoki 
mérkőzéseket. A nevezési díjakat 
hiánytalanul labdára fordítja a szö
vetség, de ezenfelül cserelabdát is 
szerzett a csapatbajnoki mérkőzések 
lebonyolításának megkönnyítésére.

A román Davis Cup-csapatot vá
logatómérkőzések alapján állítják 
össze. A  válogatóm érkezéseket ápri
lis 27—29-én, Bukarestben tartják 
meg, s azokra négy játékos hivata
los: Poulieff, Misám, Cantacuzino 
herceg és az erdélyi Réti. Románia 
DC ellenfele — mint ismeretes — 
Anglia csapata.

H elen W ills-M oody április 
27-én hajóra száll és Angliába 
megy. Néhány napos angliai idő
zés után Párisba utazik, ahol 
kellő akklimatizálódás és hely
színi edzés után részt vesz a fran
cia bajnoki versenyen. Wills- 
Moody egyéves szünet után újra 
indul a wimbledoni versenyen is.

Kelten — 100 évesek
—  Saját tudósítónktól  —

Az ir Davis Cup-csapat három 
tagja Rogers, Mc Guire és Scroope 
lesz. Ez a három játékos régóta 
tagja az ir DC-csapatnak s nem 
valószínű, hogy az írek éppen az 
idén változtatnának DC-együttesü- 
kön.

Ennek a DC-csapatnak különös 
érdekessége, hogy gyengébbik két 
tagja, Mc Guire és Scroope össze
sen pont 100 éves. Mc Guire 
ugyanis jelenleg 48 évet, Scroope 
pedig 52-t számlál. Mindkét játé
kosra méltán ráülik tehát a jelző, 
hogy „öreg róka” . Ha meltesleg 
megemlítjük, hogy az írek tavaly 
Svájc DC-csapatát 5 :0  arányban 
verték, akkor egyúttal már iga
zoltuk is, hogy Mc Guire és 
Scroope az „öreg róka”  jelzőt tel
jes mértékben ki is érdemli.

A nagyváradiak szeretnék a Buda
pesten játszó francia hármast ven
dégszereplésre megnyerni. Mivel 
azonban a franciák Budapest után 
Bécsben játszanak, legfeljebb arról 
lehet sző, hogy a közbeeső hétköznap 
pót töltsék el Nagyváradon.

Gazdagodik a vidék. Az áprilie- 
végi ̂  teniszszövetségi közgyűlésien el 
fogják határozni, hogy a jövőben a 
vidéki  ̂egyesületék aliaptagdíjón kí
vül _ minden néven nevezendő illeték 
és járulék a kerület pénztárát illessa 
meg.

Bartus Gyula is megkapta a 
MOLSz jubiláns plakettjét. Neve 
nemrég közölt listánkból kimaradt.

Brugnon, Du P la ix , Genfien
lesz a franciák összeállítása a 
március 23— 25-én sorrakerülő 
francia— magyar mérkőzésen. A 
franciák Budapestről Bécsbe 
utaznak, aho_l_ az osztrák DC csa
pat ellen játszanak barátságos 
mérkőzést.
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A BSE nagy fölénnyel vezet] 
az országúti bajnokság első]
fordulója után

S » !
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Nagyvárad most vasárnap reváns 

mérkőzést játszik a berettyóujfalu- 
siaik elem. Az előző találkozáson, Be
rettyóújfalun, a nagyváradiad győz
tek. A  most vasárnapi mérkőzés 
Nagyváradon kerül lebonyolításra.

A középiskolások mezei ̂  
Smlóbaiiioksá^ásiak az idén is 
a Szí. István Sk. a favoritja

A  Kisrákoson vasárnap fél 11 
órakor rendezik a versenyt

__ S aját tudósítónktól —

' t

— Saját tudósítónktól

Az idény első országúti kerék
páros viadala, mely elmúlt vasár
nap 27 egyesület 176 indulóját ül
tette nyeregbe, útnak indította az 
1932. évi országúti egyesületi baj
nokságért folyó küzdelmeknek 
hosszú láncolatát is.

Ez az első összecsapás már kör
vonalazta a résztvevő egyesületek 
harcmodorát. A BSE tömegekkel 
operált, a PSE a klasszis és a tö
meg jelszavaival indult küzdelem
be (bár nélkülözte a rajtnál Ne- 
messt és jelentékenyen csökkent 
legénységi mezőnnyel vonult harc
ba), az MTK elitgárdáját állította 
arcvonalba s az UTE a tavalyi si
kereket hozó táborát mozgósította 
ismét.

Ami feltűnő: kevés az újonc, az 
igazi kezdő. Legnagyobb részük 
volt ifjúsági versenyző, akik jele
sen állották a küzdelmet.

Erősen érződött a vasárnapi ver. 
senyen a gazdasági élet fáradt vér
keringése is. A  szerényebb anyagi 
viszonyokkal rendelkező egyesüle
tek, mint az egykori bajnok Vil. 
KK és mások, vagy egyáltalában 
nem tudták a rajtnál versenyzőik
kel színeiket képviselni, vagy ha 
egy-két embert el is indítottak, 
nem hozott sikert számukra ez a

szerény próbálkozás.
Az MKSz 100 fcm-es idénynyitó 

versenyének eredményei alapján 
összeállítottuk a bajnokság első 
fordulójának eredményét, mely így 
fest:

1. BSE 344 pont
2. Postás SE 269 „
3. UTE 125 „
4. MTK 111 „
5. CsTK 85 „
6. BSzKRT 78 „
7. FTC 69 „
8. Testvériség 68 „
9. PSC 52 „

10. NyTE 48 „
11. KAC 43 „
12. Törekvés 43 „
13. P. Viktória 36 „
14. VKK 34 *
15. KKK 34 „
16. Székest TC 32 „
17. KSzKK 27 *
18. JKK 22 „
19. LKK 17 „
20. AKK 15 *
21. Sólyom KK 13 „
22. JTC 12 „
23. DKK 10 „

A  bajnokságban először pontot 
szerzett vidéki egyesület az SzTC, 
mely jelenleg a 16-ik helyet birto
kolja.

A  IC IS O iC
v í r i p á l ó b a j j n o k s á s f ®  
T e g n a p i  e r e d m é n y e k

II. Egyetem! rg.—IV. Kegyesrendi 
g. 6:0 (4:0). Bíró: Mérai János. Kor- 
sill (4) és Ellmer (2) lőtték a gólo
kat.

X. Széchenyi rg.—I. Szt. Imre g 
5:2 (1:1). Bíró: Ludvig Károly. Gól 
lövő: Váry (3) és Altenstein (2), ille 
tőleg Springer és Szutreliy.

Ma és holnap bajnoki mérkőzése 
két nem tartanak.

Istenes
Budapesten

«— Saját tudósítónktól —

A  BSE— MKSz versenyt ren
dező egyesülése tegnap este úgy 
döntött, hogy elfogadja Istenes 
ajánlkozó®át és három verseny
napra Budapestre szerződteti. Is
tenes jelenleg jó  formában van, a 
külföldi tanuló hónapok sokat 
csiszoltak rajta és így méltó 
ellenfele lesz Szekeresnek. Az 
eredeti tervek szerint Istenest 
Budapesten Nagy Károly venné 
uszályába, abban az esetben azon
ban, ha a kitűnő vezetővel a ren
dezőség nem tudna megegyezni, 
Bartos vállalná a pacemakersé- 
get.

ő k  h á r m a n

Egy hang a telefonban:
—  Halló, itt egy ferencvárosi 

beszél! Arra kérem az urakat, 
hogy változtassák meg az „ő k  
hárman”  rovat címét!

—  Mire?
—■ ő k  ö ten . . .

-  Még bizonytalan. Várom, 
hogy a szövetség m eghívjon. 
Végtére is : nékem is volt valami 
részem a magyar motorvezetéses 
sport fellendítésében . . .

Nagy K ároly:
—  Nem tudom még, 
kinek vezetek az idén

— Saját tudósítónktól —
A Nemzeti Sport legutóbbi szá

mában megírtuk, hogy Szekeres 
felbontotta szerződését Naggyal es 
az 1932-es idényben Bartos után 
kíván versenyezni.

N agy Károly e h ír  nyomán fel
keresett szerkesztőségünkben és 
megerősítette értesüléseinket:

—  A hirtelen szétválásra
mondta többek között Nagy 
kölcsönös eíhidegülés adott okot 
mely magyarázatát valóban anyagi 
vonatkozásokban találja meg. Nem 
áll azonban Szekeresnek az a be
állítása, mellyel engem túlkövete- 
lésekkel vádol. Ez a vád inkább őt 
illeti, aki megkárosításomat cél
zón, kettős versenyszerződésekkel 
operált. Ez a titkos kettős-verseny- 
szerződés kényszerített arra, hogy 
megbontsam Szekeressel összeköt
tetéseimet. „  .

—  Milyen m-eigáll&pödás volt ta-
valy önök között?

—  Külföldi szokásoknak megte 
leiden tavaly a szerződésben kikö
tött összeg 50 százalékában része
sedtem. Ez az arány általános 
Franciaországban, Belgiumban, sőt 
Németországban is. A  vezető sze
mélyes adottságain, rátermettsé
gén, bátorságán kívül nagy gond
dal és fáradsággal épített motor
ját, az üzemköltséget, a benzint, az 
Olajat és a tömlőket is adja. Méltá
nyos tehát ez a kulcs.

__Kinek vezet az idén?

A leányizépislsü É é ilii 
fedettpÉSyaversenyét holnap 

rendezi meg a
•— Saját tudósítónktól —

Holnap délután 3 órától rendezi 
meg a KISOK a Nemzeti Torna 
Egylet csarnokában atlétikai fedett
pálya versenyét.

A versenyben csak az V—VIII. 
osztályú felsőbb korosztályokba tar
tozó leányok indulhatnak: m agasug
rásból, teniszlabdával való célbado
bós és  kötélugrás  (20 mp-ig) v er
sen yb ő l  álló triatlonban, továbbá a 

j to jáskan álverseny, akadály sta féta  és 
[ három láb tréfás atlétika i verseny
számokban.

A triatlont 5-ös csapatokkal ren
dezik. Az érdekes versenyben a n . 
Árpádházi b. Margit fk., az V. Rás- 
kai Lea 11., az V. Szekeres Margit 11., 
a VII. Dobó Katalin fk.. VII. Né
metbirodalmi r., a VII. Pallavicini 
fk. és a VIII. Zrinyi Ilona lg. 
leánytanulói indulnak.

A verseny teljesen zárt és csak a 
leánytanulók s a szülők közül is 
csak a mamák tekinthetik meg.

A KISOK, úgy látszik, az idén 
hiába tolta ki a mezei futóbajnok
ság idejét ilyen későre, — a rossz 
időt nem tudta ki bő j tolni! _

A bajnoki viadal most is a Kis
rákoson, a diákok által már oly jól 
ismert terepen, kerül lebonyolításra, 
mintegy 3000 m-es távon.

A versenyre az idén 12 csapatot 
neveztek a budapesti iskolák, a vi
déket pedig mindössze a soproni 
Rácz Géza és a szolnoki fk. jóhírü 
futói: Nyiry Sándor, Arvay Ernő és 
tiptegelberger képviselik.

Kár, hogy a debreceni és nyír
egyházi jól szerepelt diákok nem 
vesznek részt a versenyben.

A budaipestiek közül az Idén is 
a Mester-u. Szt. István fk. futói vár
hatók elől, köztük is Polgár, Bach  
és P itrik  a legjobbak, de a két csa 
patra való fiatalabbak is bizonyára 
jól szerepelnek.

A sok ismeretlen futó közül még 
Eeichl Sanyiról, a II. Érseki rg. fu
tójáról is jó hírek vannak, aki bizo- 

i nyara a legelsők között fog végezni.
A csapatbajnokságban, mint. már 

hosszú évek óta, a IX. Szent István

fk. a favorit az idén is, a többi isko
lák erőviszonyai azonban ismeretle
nek. Az indulók között a IL Toldy 
r„ a II. Mátyás rg., az I. Kossuth 
fk., azl. Verbőczy rg., a VI. Köl
csey rg., a VIII. Zrinyi rg., a VIII. 
Széchenyi fk., a X. Széchenyi rg., a 
Kispesti rg., a Pesterzsébeti rg. és a» 
Újpesti rg. csapatai küzdenek.

A KISOK, mint az előző években 
is, nagy gonddal készül a szép tö
megverseny lebonyolítására. A ta
nulók a IX. Gyáli-úti iskolában 
kaptak öltözőhelyet, ahonnan egy 
csoportban vonulnak a rajthelyre.

A verseny pontosan fél 11-kor kez
dődik

A III. kerületi leventék mezei fu
tóversenye a következő eredménye
ket hozta: szeniorok (táv 5 km): 1. 
Szalay 16 p, 2, Eöry 16:22 mp, 8. 
Boilecska 15:51 mp. Juniorok (táv 3 
km): 1. Boleska II. 10:21 mp, 2. 
Puskás 10:52 mp, 3. Galvinge* 
10:51.8 mp. — Szenior csapatver
seny: 1. III. A ), 2. III. B). Junio** 
csapat: 1. III. A), 2. III. B).

Két nehézsúlyú 
ökölvívóval jönnek  
az osztrákok a tizen* 
kettedik válogatott 
mérkőzésre Buda
pestre

KÉZILABDA
Férfi bajnokság

MAFC—Juta, Bertalan-utca, fél 8. 
B író: Glatz.BTK—UTE, Pozsonyi-ut, fé l 11.
B író : Galam bos Jenő.
yöTE—Széchenyi, Maglódi-út, fé li. 

Bíró: Flóris.
Vasas—VÁC, Béke-utca, 9. Bíró: 

Sas.Elektromos—MTE, Latorca-utca,
fél 10. Bíró: Kováos.

Szövetségi dij
Elektromos II-—MTE IL, Latorca- 

utca, egynegyed 9. Bíró: Detseh I.
UTE II.-FOTE IL, Megyeri-út, 

háromnegyed 2. Bíró: Galambos Jó
zsef.

Női bajnokság
MKE—KTK, Gyömről-út, fél 4. Bí

ró: Pál,BTK—PTVK, Pozsonyi-út, fél 10. 
Bíró: Schwarez.Széchenyi—Vasas, Valériatelep,
fél 6 . Bíró: Orosz.

WPSE—CsTK, Csepel, 4. Bíró: Csil
lag.

Barátságos mérkőzések 
Férfi:

Vasas II.-BTK II., Béke-utca, 8 . 
Bíró: Rácz.

Nóit
MAFC-Sálamander, Béke-utca, 10. 

Bíró: Galambos József.
Vasas—Compactor, Béke-utca, 11.

Bíró: Garami.

A válogatott keret szerdán dél 
után 4 órakor kísérleti mérkőzést 
játszik a LASE csapata ellen a Lu- 
dovika Akadémia pályáján.

Vasas—BTK barátságos mérkőzés 
lesz vasárnap reggel 8 órakor a 
Béke-utcában.

Erősödik a Vasas. Szemes L, II., 
III., Bódi, Szabó, Orosz és Péter lé-
nett az egyesületbe.

A levente futógárda színe-java 
indul vasárnap Budapest levente 
mezei futóbajnokságában, amely a 
nagyrákosa gyakorlótéren kerül el
döntésre délelőtt 11 órakor. Nagy 
harc lesz a szenior egyéni verseny
ben, ahol kerületenként a. következők 
indulnak a legtöbb eséllyel; Poszilo- 
vice, Krippinger II. kér., Simon, 
Scholtz, Vértes, Fábián, Magyar!, 
Braun, Cimbuld, Kelen, Váczd _VI1. 
kér., Auslemder VIII. kér., Kreinin- 
ger, Albert, Steffen, Gomola, Balogh, 
X. kér. A juniorok között: Takács II.

1 kér., Nagy, Izsói V. kér., Papp, 
Maiad! IX. kér., Szabó, Németh X, 
kér. a legjobb. A szenior csapatver 
senyben a X. kér. és az V. kér. kö 
zött fog eldőlni az elsőség kérdése.

A pesterzsébeti Kossuth rg. kard
vívócsapata barátságos mérkőzést ví
vott az újpesti rg. csapatával, ame
lyet 9:7 arányban győzött le. A 
győztes csapatban Ádám 3, Kerekes, 
Balázs és Zilzer 2—2 győzelmet ara
tott. Az újpesti rg. csapatában Szöl- 
lőey 4, Éliás 2, Schneider 1 győzelmet 
szerzett.

A KISOK központi fegyelmi bi
zottsága tegnap megtartott ülésében 
Kiss Lajost (II. Hunfalvy fk. IV. 
oszt.) durva játék miatt egy mérkő
zéstől, Szabó László és Fodor'Ká
rolyt (újpesti rg.-játékost) súlyos 
bírósértés és a fegyelmi bizottság 
előtt való meg nem jelenés miatt, 
1932 december 31-ig; Cseh Andort 
(VIII. Széchenyi fk.) játékostársá
nak súlyos .megsértése és a fegyelmi 
bizottság ©lőtt való meg nem jelenés 
miatt 1932 november 15-ig minden
nemű mérkőzéstől eltiltotta.

Az újpesti rg. futballcsapatát baj
noki mérkőzéstől való többszöri sza
bálytalan távolmaradása és játéko
sainak fegyefanetlen viselkedése 
miatt — a további bajnoki mérkőzés
től a KISOK központi fegyelmi bi
zottsága eltiltotta.

A világhírű angolTheCham- 
p ioo  kerékpárokat havi 20 P 
részletre, korókpáralkatré- j

LÁNG JAKAB ÉS riA^SSK. *
kerékpámagykereskedéíe,

■— Vili. kor., JÓEsnl-kCrúi 41. s*ém
Árjegyzék 1000 képpel Ingyen. Alapítva 1869

—  Saját tudósítónktól —•

A vasárnapi osztrák-magyar vá
logatott ökölvívómérkőzés előké
születei ugyancsak sok gondot 
okoznak a Lajtán túl. A  sorozatos 
válogatómérkőzések után végre 
elkészült az osztrák válogatott 
csapat, de a hét elején a nehéz
súlyban kénytelen volt az ÖBV a 
csapaton változtatni. Úgy látszik 
csak azért, hogy szerdára újabb 
meglepetésül ismét változtasson 
azon. A  zavart a nehézsúlyú Laub 
okozta, aki a hét elején érkezett 
vissza Tel Avivból, ahol a zsidó 
olimpiai játékokon vett részt és 
győzött is. Miután a hosszú uta
zás következtében nem volt éppen 
a legjobb testi erőben és frisse- 
ségben, a szövetség úgy határo
zott, hogy Laubbal együtt a tar
taléknak kijelölt Stranskyt is el
hozza Budapestre. Csak itt dönte
nek aztán arról, hogy ki induljon 
a nehézsúlyban K örösi ellen. 
Amennyiben Laub addigra a hosz- 
szú utazás fáradalmait kipihente, 
úgy ő húziza magára az osztrák 
válogatott mezt, ellenkező esetben 
Stransky lesz Körösi ellenfele.

Az osztrák csapat nagy erőt 
képvisel, de nem valószínű még
sem, hogy győzelemmel tudjon 
Bécsbe visszatérni. A z eddigi 11 
mérkőzésen a magyarok 102 egyé
ni győzelmével szemben az osztrá
kok csak 66 győzelmet tudtak ma
guknak szerezni. Ez meglehetősen 
nagy magyar fölényre mutat. Ez 
a számszerű eredmény a magyar 
csapat hét győzelmében is 
megnyilatkozott, mellyel szemben 
csak négy Ízben volt döntetlen az 

[ eredmény, míg nyerni egyszer sem 
tudtak ellenünk szomszédaink. Az 

| eddigi mérkőzések eredménye a 
következő képet mutatja (a mi 
szemszögünkből):

8:8
10:6
13:3

8:8

1929 Bécsben 
1929 Budapesten 
1931 Budapesten 
1931 Bécsben

Az osztrák csapat a mostani 
mérkőzésre külön autóbusszal jön, 
amelyen nemcsak a versenyzők és 
kísérők hivatalos csapata, hanem 
mintegy 30 főnyi szurkoló is he
lyet kap. Az osztrákok autóbusza 
szombaton délben 1 órakor indul 
Bécsből és így előreláthatólag este
6 és 7 óra között érkezik meg 
Budapestre. Az ökölvívókat a szö
vetség részéről hárman kísérik. 
Az elnökséget Frantz Puymann 
alelnök és Kari Wiktoritsch _ szö
vetségi főtitkár, míg a bírói tes
tületet Franki, a közismert bíró 
képviseli.

A mérkőzést szombaton este
7 órakor rendezi meg a MöSz a 
Beketow-cirkuszban.

* Az osztrák—magyar válogatott
boimérkőzés elővételi jegyei a* 
alanti helyeken kaphatók: Breuer-
| tőzsde (Teréz-körűt 54.), Blocknef 
(Vilmos császár-út 33., Andréssy- 
út 2,, Erzsébet-körút 12.), Orth 
(Andrássy-út 33.). Az elővételi je
gyek mérsékelt árúak.

1925 Budapesten 7:7
1926 Budapesten 8:6
1926 Bécsben 9:5
1927 Bécsben 8:6
1927 Budapesten 11:5
1928 Budapesten 12:4
1928 Bécsben 8:8

A MAC idei harmadik meghívásos
öfcőlvívőversenyéfc szombaton rendezi 
meg. A párosítás a következő: Mé
száros MAC—Vajda Törekvés, Gá
bor MAC—Oláh BTK, Hidvéghy 
MAC—Vida BTK, Kiss MAC—Mie- 
key Törekvés, Czaikó MAC—Geren- 
day BTK, Horváth MAC—Takács 
BSE, Utassy MAC—Katona Törek
vés, Csélényi MAC—Szeniczey Tö
rekvés, Mindszenthy MAC—Mihályi 
BTC, Simo NSC—Földy Törekvés, 
Takáts MAC—Kozák BSE. A  mér
kőzést szombaton este 8 órakor * 
Mankó-utcában, az Igazságügyi pa

ta tornatermében rendezik meg.
Az FTC és a BTC szombaton este 

8 órakor az FTC Üllői-úti pályáján 
levő tornatermében meghívásos ököl- 
vívó-versenyt rendez, amelyen fólejf 
az ifiafcb évjárat jut majd szóhoz.
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tartotta meg tegnap este a MÖSz áp
rilis havi tanácsülését. A  szokásos 
formaságok után mint első érdem
leges ügy, a szövetségi kapitányi 
tiszt betöltése került sorra. Egyhan
gúlag _ _ F orra y  Árpádot választották 
meg újból. A  bizottságok jelentéseit 
minden vita nélkül tudomásul vet
ték. Nagyobb izgalom csak a szövet
ségi tréning megindítása körül fe j
lődött ki. Ez az izgalom is inkább a 
tréner személyének szólt. Végül is 
titkos szavazással 14:6 arányban 
úgy döntöttek, hogy az elnökség 
igyekezzék az eddigi edzővel, Steve 
K laus-szál megállapodásra jutni. A  
válogatott keret így  a munkát elő
reláthatólag még ebben a hónapban 
folytatni tudja, de nem az OTT 
házában, hanem a Testnevelési Főis
kolán.

A  tanács végül egyhangúlag hoz
zájárult ahhoz, hogy K ocsis  Antal, 
az általa megnyert bantamsúlyú pro
fesszionista bajnoki cím  mellett a 
légsúlyú magyar professzionista baj 
noki címet is viselhesse.

S £ Z i 3

Szerdán este a párisi Wagram- 
csamoikban nemzetközi ökölvívómén 
kőzést tartottak, melyen Garde'bois 
volt nehézsúlyú bajnok Moise Bou- 
quillonnal sivár küzdelem után dön
tetlenül végzett. Angelmann könnyű
súlyú bajnok a 8. menetben legyőzte 
Tucker  ̂Winchet. A Páris-rinigben a 
közönség élénken tiltakozott a zsűri 
ítélete ellen, mely szerint Bonetti 10 
menet után Girardint pontozással le
győzte, mikor a mérkőzés lefolyása 
szerint Girardin tiszta fölényben 
volt.

Mit hallunk a jövő 
héfen ?

Vasárnap. 2 óra: Gramofon. 5 óra:
Haydn-hangverseny. 8.40 ó.: Operett-
reszletek.

Héttő: 6.30 ó.: Dalest (Kavodszky Z.).
7.40 o.: Ravel-est.

Kedd. 6 óra: A magyar sajtó hőskora.
7.30 o.: Az Operaház Bolygó hollandi 
eloadasa (Schorr Frigyes).

Szerda. 7.20 ó.: Goda Gizella hangver
senye- 10.15 ó.: Zongorahangverseny.(Szatmári Tibor).

Csütörtök. 5,30 ó.t Gordonkahangver
seny. (Frisch Antal). 7.15 ó.: Zongora
hangverseny. 8.10 ó.: A kopenhágai rá 
dioállomás műsorának közvetítése. 

Péntek. 4.30 ó.: Goethe a zenében (gr.).
7.40 o.: Magyar est.

Szombat. 5.25 ó.: „A  rádió és színpad 
(előad.) 7.30 ó.: A „Don Juan" operaházi 
közvetítése.

A  vasárnapi gyephokkiműsor
VSC—HHC, Margitsziget, 9. BBTE 
—MHC, Margitsziget, 10.30. MAC— 
FTC, Margitsziget, 12. BBTE II, 
MHC II., MHC-p„ 9.50. MHC III.— 
AHC III., MHC-p., 11.10. BHC II. 
AHC II., MHC-p„ 3. BHC—AHC 
MHC-p., 4.30.

MAC II.—FTC II. Szövetségi dij- 
mérkőzés kerül sorra szombaton dél
után 4 órakor a Margitszigeten.

Liehtneckert, a Wiener AC sokszo
ros válogatott játékosa szabad va
sárnapjain — mint ezt már megír
tuk —, Budapesten akart játszani az 
AHC színeiben. A  gyephokkiszövet- 
ség tanácsa legutóbbi ülésén úgy 
határozott, hogy külföldi játékost 
csak szövetségének engedélyével iga
zol magyar egyesülethez. A z AHC 
képviselője, Fiseher Albert, hivat
kozott precedensre (Van Baké MHC), 
azonban a tanács mégsem adott 
helyt a kérelemnek. Indokolás: Van 
Baké esete már elévült, nem tarto
zik az új határozat alá. Különben 
is Lichtneckertnek az AHC-ba való 
felvételéhez belügyminiszteri enge
dély szükséges az egyesületi alap
szabályok értelmében.

Néhány gyephokkiegyesület har
madik csapatot is létesített. A  ta
nács ú g y  határozott, h ogy  ezek  a 
S zövetségi-d íjban  játszhatnak a má
sodik csapatokkal, de nem  p on tokért 
és gólarán yért! Tehát h elyezést sem  
érh etn ek  el, hanem  csak részesü l
hetnek abban a kegyben , h og y  má
sodik csapatok kötelesek  kiállni v e 
lük szem ben  . . .

Óriási meglepetést keltett gyep- 
hokkikörökben, hogy a BBTE, mely 
edzéseit az MHC-pályán tartja, mint 
pályaválasztó vasárnapi ellenfelét — 
az MHC-tü! — a Margitszigetre v i
szi. A  múlt héten,a budaiak ugyanis 
arról győződtek meg, hogy füves 
pályán jobban tudnak játszani, 
ezért kerül sorra az első idei derbi 
a bajnok MAC pályáján.

Hangverseny:
12 40 ó.: Becs: Mariano Stabilé énekel 

(gr.).
5.35 ó.: Északolasz csoport: Beethoven: 

Les A d rieu xe . szonátája.
5.35 ó.: Róma: O. Panellá (szoprán)

hangversenye.
8 ó.: Bukarest: Gál Marcel hegedű-

haDgversenye.
8.15 ó.: Varsó: Hangverseny W. Baek- 

haus_ közreműködésével.
8.15 ó.: Lipcse: Szimfonikus hangver

seny.
8.45 ó.: Bécs: Orosz szerzői est.

Dalmű:
1 ó .: Bécs: Operanyitányok.
7 ó.: Prága: Operaközvetítés.
8.30 ó.: Strassburg: Bizet: „Carmen" e 

operája.
8.45 ó.: Róma: P. Ostali „L'Amante

nuova ‘ e. operettje.
10 ó.: Stockholm: Wagner: Walkür c,

zenedrámájának Ill-ik  felvonása.
Könnyű- és tánczene, vidámság:

9.30 ő .: Hamburg: Zenei kabaré.
9.30 ó.: Mühlacker: Balett-est.
10 ó.: Bécs: Marék Weber és zenekara.
10.45 ó.: Langenberg: Szórakoztató

zene.
10.50 ó.: Daventry N.: Tánezene.

Szombat, április 16.
Budapest, 23 kw„ 550.5 m.: 9.15 ó.: A

rádió házikvintettjének hangversenye. 
— 12.05 ó.: A Weidinger-szalonzenekar
hangversenye. — 4 ó.: Gyermekjátszó-
ora (Harsányi Gizi előadása). — 5 ó.:
A  Kisfaludy Társaság irodalmi délután
ja. — 6 ó .: Gramofonhangverseny. —
7 ó.: Mit üzen a rádió. — 7.45 ó.: Ifj. 
Sáray Elemér és cigányzenekarénak 
muzsikája. — 8.45 ó.: Műsoros est. Ren
dező Kiss _ Ferenc. — Majd: Bura Ká
roly és cigányzenekarának muzsikája.

Péntek, április 15.

A MOTESz déli kerülete szomba
ton és vasárnap rendezi meg Szege
den a rókusi tornacsarnokban ifjú
sági, szenior és hölgy egyéni, vala
mint  ̂ hölgycsapatbajnokságát Az 
ifjúságiaknál 79, a szenioroknál 43 
és a hölgyeknél 48 nevezés érkezett. 
A  női csapatbajnokságra a KEAC, a 
Tanárképző, az SzMTE, a Szegedi 
TE, a HTVE és az SzTK nevezett.

Nagyszabású művészestet rendez a 
BBTE szombaton este 9 órai kezdet
tel az egyesület dísztermében az 
olimpiai alap javára. A művészesten 
a magyar sportvilág és társadalmi 
élet előkelőségei igen nagy számban 
jelennek meg, ami nem is csoda, 
mert a BBTÉ igazán nagyszabású 
műsorról gondoskodott. Többek kö
zött Kerpely Jenő, Pethes Sándor, 
Peti Sándor, Székelyhidy Ferenc dr., 
Szentgyörgyi László, Vaszary Piros
ka stb. szerepel. Jegyek 1 pengős és 
2.50-es árban is kaphatók a BBTE 
titkári hivatalában.

Budapest I „  23 kw., 550.0 m.: 9.15 ó.:
Gramofonhangverseny. 1. Heymann— 
Gilbert: Monté Carlo bombázása c.
filmből: a) Wenn dér Wind weht, slow- 
fox; b) Das ist die Llebe dér Matrosen, 
induló. 2. Stransky—Feiner: Szőke váló
ok c. filmből: a) Zwei blaue Augen und 
ein Tangó: b) Ich hab dich eret einmal 
gesehen, foxtrott. 3. Stolz—Reisch—Dos- 
tal: Mona Lisa elrablása c. filmből:
Warum lachelst du Mona Lisa, slowfox. 
4. Ervin—Gilbert: Egy kis ballépés e.
filmből: Heut hast du Chancen bei mir, 
foxtrott. 5. Lehár—Harsányi: Mosoly
országa, egyveleg (Szedő Miklós). 6. 
Abrahám—Grünwald—Dostal: Hawai ro
zsé já-ból: a) Tengerparti paradicsom,
blues; b) Van egy diványbabám (Weber 
és zenekara); e) Hawai rózsája, slow
fox; d) My golden bnby, slowfox; e) 
My little boy, foxtrott. 7. Benatzky— 
Gilbert—Harmath: Fehér ló e. operett
ből: a) Virágos május elsején, tangó
(Szedő Miklós); b) Mit tehet a Zsiga 
róla, foxtrott (Radó Sándor); e) Nem ké 
rek mást babám, tangó (Szedő Miklós)
8. Heymann—Gilbert: Táncol a kon
gresszus c. film ből: a) Heurigenlied; b) 
Das gibt's nur einmal (Iréné Eisinger)
c) Josef Strauss: Szférák zenéje, ke
ringó. 9. Stolz—Gilbert—Robinson: Ka-
dettkisasszony c. filmből: a) Eine kleine 
Freundschaft mit dir (Róbert Stolz ze 
nekara); b) lm  Traum hast du mir al- 
les erlanbt (Marcel Wittrisch); c) Ich 
möcht einmal wieder verliebt sein (Mar
cel W ittrisch); d) Kamerád, wir sind 
die Jugend (Róbert Stolz zenekara). 10. 
Kálmán—Schanzer—Wehliseh: Ronny c. 
filmből: a) Du bist das Liebste, slow
fox, b) Ott hab ich vöm Glück getraumt, 
keringő; c) Es ist besser so, slowfox;
d) Perus-induló. — 12.05 ó.: Dénes Jó
zsef és cigányzenekarának muzsikája 
— 4 ó.: „A  háztartásról". Vizváry Ma
riska előadása. — 5 ó.: A Szilágyi Er
zsébet leányliceum énekkarának hang
versenye. Vezényel Sztojánovits Ad
rienné. 1. Orlando: Adoramus te Chris- 
te. 2. Palestrina: Pueri Hebraeorum. 3 
Manegalí: Parce domine. 4. Mendels
sohn: Angyalhármas az „ÉIiás“ -ból. 5 
Haydn: a) Liebe; b) Trost. 6. Mozart: 
Caro bell‘ idol mio. 7. Brahms: Wiegen- 
lied. 8. Kodály: a) Pünkösdölő b) Gó
lyanóta; e) Táncnóta. 9. Vásárhelyi: 
Szedem szép rózsáját. 10. Laurisin: Für- 
jeeske.—  5.35 ó .: „A  cigánytudós". Hel- 
tai Nándor előadása. — 6.15 ő.: A  Bu
dapesti Koncert Szalonzenekar hangver
senye Verbőczy Ila énekszámaival. 1. 
Bellin!: Norma, nyitány. 2. a) Lehár: 
Havasi gyopárdal a „Végre egyedül" c. 
operettből; b) Hetény 1—Heidlberg—Inno- 
cent Ernő: Szerelem nélkül fáj a szív, 
hawai blues (Verbőezy Ha). 3. Hnszka 
Jenő: Részletek a „Bob herceg" c. ope
rettből. 4. B illy  Golwin 1932-es egyve
leg. 5. Héber Alfréd—Széesi Ferenc: 
Nézz rém, tangó (Verbőczy Ila). 6. Szla- 
tinay Sándor: Van Budán . . .  slowfox
a „Vőlegényem a gazember e. operett
ből- — 7.20 ó .: Helyes magyarság, ma
gyar helyesírás. _ Halász Gyula elő
adása. — 7.58 ó.: Gyorsírótanfolyam
(Szlabey Géza). — 8.15 ó.: A Filharmó
niai Társaság hangversenye. Karnagy 
Jo§ef Krips. 1. Haydn: Oxford szimfó
nia. 2. 8trauss Richárd: Úrhatnám pol
gár (Bürger als Edelmann), szvit. 3. 
Schumann: I. szimfónia B-dur. — Majd:

• ■ aneBl ős cigányzenekarának mu
zsikája. — 11 ó .: Angol műfordítások.
Rendező Odry Árpád. Közreműködik 
Varady Aranka. Basilides Mária, Mol- 

Tv‘re drv v í>jda Pál, Zátony Kál- 
n. Zongorán kísér Polgár Tibor. Az

tzeradfordítákseaL10 darab°k Henry Me!-

Vasárnap délelőtt döntik el a Ha
lász Zsiga főiskolai emlékversenyt. A
háborúban hősi halált halt ifjú Ha
lász Zsiga emlékére rendezett főisko
lai kardesapatversenyt vasárnap dél
előtt rendezi a BEAC a szövetség 
vívótermében, az Alkotmány-utcai 
Szövetségi Házban. A versenyen az 
eddigiek szerint a LASE, a BEAC és 
a Közg. EAC indít csapatot. A  ver
senyt reggel 9 órakor kezdik.

Kedden díjkiosztást rendez a vívó
szövetség. A  díjak még a tavalyi 
bajnoki versenyek jutalmad. A díja
kat Krencsey Géza ügyvezető elnök 
fogja kiosztani.

Erdélyi Jenő fegyelmi ügyét tár
gyalja kedden a fegyelmi bizottság.
Erdélyi, mint megírtuk, a múlt vá
logatóversenyen az egyik zsűrielnököt 
részrehajlással vádolta meg. Er
délyit valószínűleg eltiltják a ver
senyzéstől, amit abból is lehet követ
keztetni, hagy a válogatóbizottság 
nem is vette fel azok közé, akik a 
hátralevő válogatóversenyeken elin
dulhatnak.

Puliti körül nagy háborúság van.
Nedo Nádi neim vette fel az olimpiai 
keretbe. Ezért az egyik nápolyi lap 
súlyosan megtámadta Nádit. Azzal a 
váddal illette, hogy családi háború 
dúl közte és Puliti között s most 
bosszú vezette, mikor kihagyta. Nos, 
mi tudjuk, hogy Nádinak igaza van, 
Emlékszünk, hogy Puliti nem akart 
elmenni a liegei Európa-bajnokságra, 
ha az olasz szövetség nem teljesíti 
egy igen  ̂ súlyos kívánságát. Ajkkor 
Mazzini igen helyesen nem teljesí
tette ezt a kívánságot s Puliti vi
szont nem jelent meg Liegeben. Ak
kor már megmondta az olasz szövet
ség elnöke, hogy többé Puliti nem fog 
szerepeim s Nádi határozata most — 
legalább azt hisszük — ezzel és nem 
a családi perpatvarral függ össze.

Szombathely—Sopron barátságos 
csapatversenyt vívott Sopronban. A 
mérkőzést a szombathelyiek nyertek 
11:5 arányban. Gát 4, Varga 3, Thi- 
ring és Gomda 2—2 győzelmével. A 
soproniak közül Rajz 3, KoHa és 
Schlögl 1—1, Amtmanm 0 'győzelmet 
szerzett.

Von Halt
a németek szerepére 

a Hurmi-ügyben
— Távirati jelentésünk —

München, április 14.
A német sportsajté szövetségé 

nek közgyűlésén lovag von Halt 
dr. felolvasta jelentését az olim
piai előkészületekről s ennek kap
csán hosszasan foglalkozott a 
Nurmi-üggyel. Von Halt szerint 
valótlan, hogy a német atlétikai 
szövetség jelentette volna fel 
Nurmit. Az ügyet sokkal inkább 
a sajtó indította el, amely az el
múlt évben Nurmi németországi, 
főleg pedig königsbergi startját 
szenzációt keltő beállításban tár
gyalta. Ezeknek a cikkeknek alap
ján Edström, a nemzetközi atlé
tikai ' szövetség elnöke kénytelen 
volt a vádakat ellenőrizni. Ed
ström felszólította a német atlé
tikai szövetséget, hogy gyűjtse 
össze a Nurmi németországi 
startjáról szóló valamennyi iratot 
s vizsgálja meg a vádakat. A  vizs
gálat eredményét a német szövet
ség ez év február 2-án közölte a 
finn atlétikai szövetséggel s az 
összes iratok másolatát is csatolta 
a levélhez. Az IAAF berlini elnök
ségi ülésén egyhangúan szavaztak 
Nurmi amatőrsége ellen s nem 
felel meg a valóságnak, hogy a 
francia képviselők tartózkodtak 
volna a szavazástól.

k z  olimpiáról szóló beszámoló
jában von Halt közölte, hogy az 
55 főnyi német olimpiai gárdában 
18 atléta számára lesz hely. Ki
küldetésre számíthat a 4x100 és 
4x400-as staféta, egy-egy 5000 
méteres és marathón-futó, egy 
súlydobó (Hirschfeld), egy dekat- 
lonista (Sievert), egy távolugró, 
egy gerelyvető és a müncheni 
Reichel (50 km gyaloglás). A  női 
versenyzők közül a 4x100-as sta
fétának, egy 200 méteres hölgy 
futónak, továbbá egy hölgy
diszkoszvetőnek és hölgy-magas- 
ugrónak lehetnek kilátásai az 
olimpiai válogatásra. Az olimpiai 
játékok után Chicagóba tervezett 
USA— Németország mérkőzést az 
amerikaiak lemondották, helyette 
nagy nemzetközi verseny lesz Chi
cagóban a legjobb európai atléták 
részvételével.

Hámba megint kitett magáért
— Saját tudósítónktól —

Nemrégiben számoltunk be to
kiói tudósítónk közlése alapján 
Marabunak és Ódának egy for- 
mosai versenyen elért remek ered
ményeiről. Most eigy Nagayaban 
lezajlott klubközi verseny ered
ményeit közli T. Morita. Ezek kö
zül messze kiemelkedik a három 
számban is győző Nambu teljesít
ménye.

Nambu megnyerte a 100 mé
teres síkfutást 10.6 mp ( ! ) ,  a 
távolugrást 748 cm. és a hár
masugrást 14.36 m. ered

ménnyel.
A  többi eredmény közül csak Miki 
15.9 mp-es gátfutása és Simizu 
180 cm-es magasugrása jobb.

Péntek, 1932 április 15.

A MASz bizottságait a jövő csü
törtökön tartandó tanácsülésen vá
lasztják meg.

Osborn nem indul a harmadik
olimpián. Párásban magasugrásban 
és dekatlcroban győzött a magasugró 
világrekorder, Amsterdamban már 
csak ötödik tudott lenni, az idén pe
dig nem sok esélye volt arra sem, 
hogy bekerül az amerikai válogatot
tak közé. Most ez ,a kicsi is eltűnt, 
mert Osborn edzői 'állásit kapott a* 
egyik amerikai egyetemen és ezt si
etve elvállalta.

Tavernari első idei versenyén Bol- 
zanoban 2:02 mp-et futott 800 mé
terre.

Rinner okvetlenül indul az olim
pián. Ha a.z akmpiai bizottságnak 
nem lesz pénze, akkor a WAC gon
doskodik a költségek előteremtéséről.

Peltzer dr. Firenzében és Bolog
nában járt a napokban. Előbbi he
lyen a GigMo Rosso pályáján, utób
bin a Littorialeban edződött.

A Kaposvári Turul SE vasárnapi 
10 tem-es országúti versenyére a fő
városból Galambos, Géigény, Piros és 
a BSE Farkasa nevezett. Táviratilag 
küldött nevezéseket az egyesület 
péntek estig még elfogad. Távirati 
cím: Trinn Zsigmond, Kaposvár, Bé- 
keffy-u. 2.

A SzAK vasárnap délelőtt 10 óra- 
kor Szegeden ifjúsági kezdőversenyt 
rendez. ?

M M

ATLÉTIKA
Wykoff harcképtelen? A m erika  j e 

len legi leg jobb  sprin tere fe lö l az a 
je len tés  érkezett, h og y  m egrán d ítot
ta a lábát és pedig olyan súlyosan, 
h ogy  olim piai indulása is k étség es . 
Mi az olim pia kom oly je lö lt je in ek  
sérüléseiről szóló híradásokat illő  
fenntartással fogadjuk , m ert ezek  
ilyen kor tavasszal m indig ism étlődni 
szoktak. E zért nem  ültünk fe l  az 
Eastman vérm érgezésérő l szóló h ír 
adásnak sem , am elyet azután r ö v i 
desen világrekordok  cá foltak m eg . A  
100 yardos világrekorder W y k o ffró l  
az u tolsó h iteles  tudósításunk e g y  
in terjú , am elyet közvetlenü l h u svét  
elő tt fo ly ta tta k  a Southern C alifor- 
nia egyetem  n a gyn evű  fu tó já va l. — 
Ebben W y k o ff  k ijelen ti, h ogy  m ióta  
világrekorder lett, únja a fu tást. A z 
előtt nem  vártak tőle sem m i kü lön ö 
set, m egeléged tek  vele , ha g y ő z ö tt  
és ő akkor fu tott, am ikor jó le s e t t  
neki. M ost m ár ú g y  látszik 9 m ásod
p ercet kell fu tnia, h ogy  é sz re v eg y ék  
és persze fo ly ton  győzn i kell. — 
W y k o ff a továbbiakban k ije len te tte , 
h ogy  csak az olim pia ked véért d ol
gozik, de a kéthetes húsvéti szü n etet  
íg y  is m indennél többre becsüli. A  
rándulásnak tehát — ha valóban  
m egtörtén t — husvét után k e lle tt  
m egesnie. Ez sp rin tem éi n agyon  v e 
szélyes dolog, m ert lép ten -nyom on  
kiújulhat.

53.3 mp volt Eastman negyed- 
mérföldes ideje a félmérföldes világ
rekord közben. Ez normális beosztás 
az 1:51.3 mp-es időhöz, ,mert a má
sodik negyedmérföidre 58 mp esik. 
Az azonban kizárt dolog, amit 
ugyanez a távirati jelentés a 660 
yardos részidőre közöl, hogy az 
1:18.5 mp lett volna. Ez ugyanis azt 
jelentené, hogy a harmadik 220 yar
dot 25.2 mp-re keMett volna futnia 
(tehát jobbra, mint az első és a má
sodikat), az utolsóra viszont 32.8 mp 
jutott volna. A jelentés szerint ez a 
rekordjavítás nem a legideálisabb 
külső körülmények között folyt le és 
Eastman ennél lényegesen többet 
tud.

Kiesel befutott. Megemlékeztünk 
róla, hogy Bob Kiesel, a Oalifomia- 
egyetem sprintere új nagy remény
sége az amerikai atlétikának. Kiesel 
már igazolja a benne bízókat, mert 
szombaton Berkeleyben 9.5 mp alatt 

| futotta a 100 yardot.
A csehszlovák mezei bajnokságot

Kosciak csak melszélességgel nveiíte 
meg Drozda ellen. Idejük 23:48.5. 
Harmadik SJezacek lett 24:04.7 
mp-el. A  csapatversenyt a Sparta 23 
pontjával szemben 21 ponttal nyerte 
a Moravska Slavia.

Tabai megjavította az olasz hár
masugró rekordot egy Goriziában 
rendezett versenyen. Az új rekord 
14.19 m (a régit 14.15-tel ugyancsak 
ő tartotta).

A dr. Laky vándordíjas főiskolai 
ujoncversenyt vasárnap délelőtt 10 
órakor rendezi a MAFC Bertalan- 
utcai pályáján. A versenyre a 
MAFC, BEAC, TFSC és Köz. EAC 
nagyszámú nevezést adott le és a 
főiskolai versenyek szempontjából 
újonc versenyzők között olyan ismert 
neveket is találunk, mint a volt 
MAC-ista Mészáros és Szekrényessy, 
az FTCJben kezdett. Kereszthy é® a 
BBTE-ista Czáry. De kívülük is bi
zonyára sok tehetséget tudnak fel
vonultatni a főiskolai egyesületek.

Raggambi dr. is szorgalmas láto
gatója a BBTE szabadtéri edzései
nek. A  kiváló rekorder, alá tavaly 
csak októberre jött formába, mert 
csiak nyár derekán kezdte el a ko
moly munkát, az idén intenzív ed
zést folytat és előreláthatólag jóval 
hamarább formába jön.

A csapafbafnokság 
vasárnapi fordulóján 

isméi- valamennyi csa
pat a szőnyegre lép

—- Saját tudósítónktól __

Az MBSz szakbizottságának ha
tározata értelmében április 17-én a 
csapatbajnoki küzdelmek két for
dulóját bonyolítják le ismét. A dél- 
előtti harmadik fordulón a párosí
tás a következő:

MA VÁG— Bp. Vasutas, HAC 
— Törekvés, FTC— MTE és 

MTK— MAC.
A délutáni forduló párosítása a

következő:
MTE— MTK, UTE— MÁV,
Törekvés— FTC és Bp. Vas

utas— HAC.
A mérkőzés után a tabella képe 

erősen megváltozik majd. A  vezető 
MAC-hoz felsorakozhatnak a két
pontos egyesületek, annál is in
kább, mert a  MAC a délutáni ne
gyedik fordulón, mint erővesztő, 
nem lép a szőnyegre.

A délelőtti mérkőzéseket 10 óra
kor, m íg a délutáni küzdelmeket 
fél 6  órakor kezdik el. Mind a dél
előtti, mind a délutáni küzdelme
ket a Műegyetemen rendezik meg.

ALNACH-féle S P O R T C I P Ő K
készítője BRAYER LAJOS, (n., Zsigmond
it. 3.—Speciális futó-, birkózó-, boxoló- 
ylvőclpók. — (Telefonitíró: 51-8-71 j

Jövő vasárnap már szövetségi ver
seny lesz: az újra kozd-oversennyé
előlépett szezonnyitó versenyt ren
dezi a szövetség. Az eddigi borzal
mas . tavasz nem nagyon volt alkal
mas a komoly munkára, főként a 

i tényleges kezdők kaphatók nehezen 
ilyen időben arra, hogy a pályára ki- 
menjenek. A  tavalyi ifjúságiak kö
zül azonban mégis lesz jónéhány at
léta, aki respektábili-s eredménnyel] 
fogja- megnyitni az olimpiai esz
tendőt.

A svájci Martin dr. Becsben fut 
vasárnap a WAC stafétájában mezőn 
egy kb. 2000 méteres darabot. Mar
tán dr. tudvalevőleg mér hosszabb 
ideje Bécsben tartózkodik, mert or
vosi tanulmányait egészíti ki a bécsi 
klinikákon.

A  szombat esti professzionista 
birkózóvereeny programja immár 
végleges. Az est folyamán három 
pár küzdelmében lesz alkalma a 
közönségnek gyönyörködni. A  ma
gyar világbajnok Czája János az 
osztrákok szemefényével, Stein- 
bach Józseffel mérkőzik. Utána a 
bolgár Iw anoff lép a szőnyegre, 
aki Hans Markóval mérkőzik, aki 
tudvalevőleg nemrégiben még 
mint ökölvívó aratott babérokat. 
A  harmadik mérkőzés a múltkor 
oly sikerrel szerepelt Teér László 
dr.-t állítja szembe a Párisból 
hazatért Klötzl Gézával. A  mér
kőzést szombaton este 8 órakor 
rendezik meg a városligeti Beke- 
tow-cirkuszban.
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GrefeMosheim és társai tökéletes művészettel 
játszották Fodor László vígjátékát

—• Saját tudósítónktól —
A  vígjátékot (A  tem plom  egere) 

elég jó l Ismeri a magyar közönség, 
fölösleges ismertetni a tartalmát. — 
Csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
filmhez néhány énekszámot készítet
tek, ez azonban nem operett esítette 
el a darabot. Sőt. A  színpadon a 
vígjáték erősen emlékeztetett a „M e
sék az írógépről1* librettószerű té
májára, film en azonban — az ének
számok ellenére — sokkal valószí
nűbb, óletszagűbb, még szociális 
szempontból is aktuális.

Am it különösen hangsúlyozni kell 
s amiről kellemes kötelesség írni, 
az a szereplők játéka. Bégen, talán 
sohasem láttunk filmet, melyben a 
szereplők ennyire nagyszerűek, eny- 
nyire tökéletesek, ennyire művészek 
voltak. Grete M osheim  a címszerep
lő. De milyen címszereplő! . . .  — 
Igénytelen, mondhatni, hogy jelen
téktelen, kis szürke, remegő egérke, 
aki csak egy falat kenyeret akar. 
Van egy jelenete, mikor hazatelefo
nál a fűszeresnek, hogy küldjön fel

mindenféle ennivalót az anyjának és 
mondja meg, hogy állást kapott, ma 
ebédelni fognak . . . ebédelni! . . . 
(H ogy  já tsza  ezt a je len e te t! . . .) — 
Azután a bankvezér, a báró, Anton 
E d th offer : nemesen egyszerű művész. 
Charlotte A nder  léha nőcskéje is k i - ! 
tűnő. És három nagy komikus: Paul 
Iiörb ig er  a gróf-bankelnök szerepé
ben, Haas Thim ig  mint a finánczseni 
huta fiacskája és Fritz Grünbaum, \ 
az öreg bankkuli. Nem is lehet kri- j 
tizálni őket. Grünbaum egy kis san
zont mond el a film  végén. A  zene 
szól, de ő nem énekel, prózában be
szél, arról, hogy megöregedett és 
elfelejtett élni. Egy- megrázó drámát 
játszik végig három rövid pere alatt, j 

Éppen a szereplők nagyszerű játé
ka miatt kell megemlíteni azt a né
met filmeknél egész szokatlan tech
nikai hibát, hogy a m egvilág ítások  
nem  sikerü ltek . A  világosító rosszul j 
dolgozott. 'A já ték  azonban m inde
n ért kárpótolt.

BeszéfőfiGm egy boxbafnok karrierjéről
Saját tudósítónktól

Diadalmaskodnak ketten egy autón
— Saját tudósítónktól —■

Budapesten rég nem játszottak a 
valótlanszímiségben annyira kedves, 
modern, ötletes és pompás réndezésű 
filmet, mint amilyen a „K e t te n  egy  
autón“ . Kissé nehezen indul, de az
tán valóságos élm én y lesz ez a fűm . 
A  bájos, közvetlen M’agda Schneider 
viszi a filmet, az elegáns és finom 
Kari Ludw ig D ickkel, a szörnyeteg
szerű, de éppen ezért humoros Bi- 
chard R om anow szkyval és V erebes  
Ernővel, aki talán sohasem nyújtott 
ennyire megkapó, mulatságos alakí
tást.

Jóformán nem találni kifogásolni 
valót ennél a filmnél, akár Joe

May ötletes és gördülékeny rendezé
sét nézzük, akár a gyönyörű felvéte
leket (Monté Carlol).

Azt hisszük, hogy Budapesten is 
diadalmasan robognak majd „Ketten 
egy autón". Mert e<z az autó, amerre 
jár, csak sikert hagyhat maga mö 
gött.

Pályázóinkhoz!
Figyelmeztetés! Miután mind a három 

film futott Magyarországon Is, hazai 
pályázóinktól csak a magyar címeket s 
azok közül is csak a pontos címeket fo
gadjuk el. Két címet — tehát találgatni 
— egy-egy szereposztás fölé írni nem 
lehet!

A  fiatal matróz „ beszáll“ egy 
boxmérkőzésre. Fölfedezik. Tanítják. 
Le győzi a francia bajnokot. Most 
már az Európa-bajnokság követke
zik. De ekkor feltűnik egy nő. „M in 
dig a n ő“  okozza a  férfi bukását. 
(A film  magyar címe nyilván ezt 
akarja mondani.) A  bajnok leveti a 
régi matrózinget, kimanikürözteti a 
körmét, selyempaplannal takarózik. 
Elhízik. Elpuhul. A  nő miatt még a 
fölfedezőjével, a mesterével is sza
kít. És a nagy mérkőzésen vereséget 
szenved az angol bajnoktól. Vége a

dicsőségnek, a jómódnak, a  szere
lemnek. Azaz . . . Most visszatér a 
bajnokhoz a régi kis táncosnő, aki
ről már majdnem elfeledkezett. — 
„M indig a n ő"  eíneli fel az elbukott 
férfit, ő  adja vissza az életkedvét. 
(A  cím ezt is jelenti.) K é t nagy
boxm érkőzést láttunk a film ben,
m indkettő a valóság izga tó  és  len yű 
göző ere jéve l hatott.

Albert P rejean  játsza a boxbajno- 
kot — mit mondjunk? — teljes élet
hűséggel. A  kis táncosnő, A nnabella , 
bájos, törékeny, édes teremtés.

(M M ). Zini (CM ), Winkler 
(DKW ), Moretti (Moretti), Zbo- 
ray (DKW ), Borghese (Benelli), 
Giovanni (Benelli). A  kis király- 
tengelyes Benellük és az MM-ek 
feltétlenül 130 km. körüli sebes
ségre képesek, ugyancsak gyors
nak ígérkezik Winkler gyári DKW 
versenygépe, Zboray 110 km-es 
maximális . sebességre képes 
DKW-je így legfeljebb vizet za
varhat, de hullámokat aligha 
kelthet.

S u s a  és B r e s s a r t  e g y m á s tó l fü g g e tle n ü l  
k ö z ö s  film b e n

— Saját tudósítónktól

va lót énnél a  Ilim nél, M i i  leneu

Filmszínházak műsora
BELVÁROS! (IV., Irányi-u. 21. T. $3—3

—29.) Előadások: 5, negyed 8, 8, fél 10. 
Vasárnap: fél 4, 5, fél 7, 8, fél 10. 
Ronny (Nagy Kató, W illy Fritsch.)
— Téves kapcsolás (Magda Schneider, 
Johanneö Riemann.) — Híradó.

BODOGRAF (VII'l., József körút 68. T.í
384—76 ) Előadások: fél 5, negyed 7,10. 
Vasárnap 2-től folyt. Feleségem a had. 
nagy úr (Eggert Márta, Félix 
Bressart, Georg Alexander). Fetri 
Éva szerencséje (Bánki Vilma).

BUDAI OPOLLO (IX., Széna-tér. T.i 51 
—5—00.). Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Téves kapcsolás. (Magda 
Schneider filmoperettje.) — Az üldöző. 
(Hans Albers izgalmas film  játéka.) 
(Vas. d. e, filmmatiné: Téves kapcso
lás, hiradó és burleszkek.)

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.! J. 8 4 -3 - 
37.): Előadás: 5, negyed 8. fél 10. Vas.: 
fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Sanghat 
express (Marlene Dietrich). — Bimbó.
— Hiradó.

CORSO (Váci-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
Előadás: 4, 6. 8, 10. Hangos híradó. — 
Charlotte Susa és Félix Bressart fő
szereplésével: önagysága sof törje
(Bornauer és Oesterreicher vígjátéka).
— Muki a hómezőkön (trükkfilm).

CHICAGO (VII., István-út 39. T : 32 - 
1-75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Vas.: 
3-tól. Az üldöző (Hans Albers). — 
Petid Éva szerencséje (Bánki Vilma).

BÉCSI (V I , Teréz-körót 28. Tel.i 259-
52, 213-43. 148—05.): Előadás: 4, 6, 8,
10. Vas.: 2 kor is. Hármak titka. (Ger- 
da Maurus, Bernhard GoetzkeA — A 
firma házasodik. (Ralph A. Roberts, 
Charlotte Ander, Oscar Karlweiss.) 
Híradó;

ELIT (V.. Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.): 
Előadás: 4, 7, 10 folyt.). A* üldöző 
(Izgalmas film játék; Hans

Kőpenieki kapitány. (A világhírű
szélhámos regénye.)

FÉSZEK (VIII.. József körút H  T bU  
460-40.) Előadás: fél 5. negyed 8, há- 
romn. 10. Vas.: fél 3-tól. Brigantl
(Jósé Mojiea). — őnagysaga kimenője 
Liáné Haid, Albert Prejean).

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos- 
utca 18 T.: 895—43. 897—07.) Előadás:
4. 6, 8, 10. Vas., ünnepnap: 2, 4, 
fi g 10 (Első félhelyár.) Ketten egy 
autón (Magda Schneider. Kari Lud
wig Diehl) -  Hiradó.

IMPERIAL (VII.. Dembinszky “Utca á* 
Aréna-út Bárok. T.: 32—8—90.): Előad..
5, fél 8, három. 10. Vas.: fél 8, », 
fél 8, 10. (Vas. első félhelyár.) Hathen- 
geres szerelem (Dina Grállá, "  ’ 
Beregi, Dénes). -  A  cég
(Gustav Fröblioh, Lien Deyers, Vera 
bes).

JÓZSEFVÁROSI (V ili., Kálvária-tér «. 
Tel.: 346-44.): Előadások 5-től, folyt-
negyod 7, bátomnegyed 8, fél 10. vaA" 
ünnep: 2-től. Vas. fél 11: Gyermekelő
adás. — Boldog szivék (Magda SenneJ- 
der). — Feleségem a hadnagy ur 
(Eggert Márta).

KAMARA (VII., Dobány-ntoa 42-44. T.: 
44—0—27.); Előadás: 4,6,8,10. (Minden 
előadás rendes holyárakkal.) Alpár 
Gitta első hangosfilmje: Megszólalt a
szívem! (A férfifőszerepben Gustav 
FrchlioU. Zenéjét szerezte: Brodszky
Miidós.) — Hangos m agyar világhír- 
adók.

LUDOVIKA (IX., Üllői út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10. Vas., ün
nep; 2-től (Helyár- 30—80 fillérig.) -  
Csókolj meg, édes! (Eökk Marika, Ró
zsahegyi, Ráday). — Csak móka (Pá
risi hangulat).

NÉP (V.. Váci-út 76. Tel.: 92-8-80.): 
Előadás: 5. 7. negyed 10. Vas.: fél 
3-tól. Téves kapcsolás (Magda Schnel- 
<ler). _  a  tenger démona (Wilhelm 
Dieterle, Lissy Ama).

OMN1A (V ili., Kölcsey-utca 2. Tel.: J. 
301—25.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas. 
és ünnep: 2-kor is. (1. előad, félbely- 
árakkal.) Hármak titka. (Gerda Mau
rus, Bernhard Goetzke.) — A firma 
házasodik. (Ralph A. Roberts, Charlotte 
Ander, Oscar Kariweiss.) — Híradó.

ORION (IV.. Eskü-tér 5. T.: 831-02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szombat, vasárnap: fél 4 órakor is. 
Az embei születése. (A magzat

A  divatos írónő, akinek fogalma 
sincs a való életről, kirándul az 
életbe, mégpedig „Fregoli sofőrjé"- 
vel együtt s közben annyira magába 
szívja az életerős levegőt, hogy már 
nem tud visszatérni a régi kerékvá
gásba: szerelmes lett.

A  kedves kis történetben Oharlotte 
Susa keveri a szentimentálizmust,

m íg a vidámságot egy, másik félig- 
ineddig különálló oldalról Félix 
B ressart hozza, ö  a sofőr, mégpedig 
az „önagysága sofőrje", akinek az 
ideje a fekete fuvarokkal akkor kö
vetkezik, amikor önagysága estén- 
kint ki-kirándul az életbe, a ta
vaszba.

Kedves kis szórakoztató film.

Antonio Moreno feltámadása
Saját tudósítónktól

fejlődése a gyermek megszü
letéséig.) -  Utazás 
perc alatt.

a föld körül 4#

Valamikor, némafilmeken, a leg
népszerűbb filmbonvivánok közé tar
tozott a délceg, mosolygó Antonio 
M oreno. Azután a film  megszólalt 
és Antonio Moreno elhallgatott. El
tűnt. Most feltámadt egy beszélő- 
filmben, a „B rig a n ti"-bán. Egy dél
amerikai spanyol kormányzót ját
szik és ismét harcol, mint annyi
szor, a nőért. (A  nő: Mona Maris, 
táncosnő, fiatal, szép.) De múlik az

élet, a nő már nem Antonio Moreno 
keblén t'alálja meg a h a p p y endel, 
hanem Jósé M ojicát választja, ami 
nem is csoda, mert ez a kitűnőhan
gú énekes-színész fiatalabb s ma 
már rokonszenvesebb is. Napsütötte, 
szangvinikus, igazi spanyol történet 
játszódik végig a  filmben, melynek 
elődjei hajdan, némán, nálunk is si
kert arattak.

Kremm József oldalkocsit szerelte
tett 350-es Motosaeoche versenygépe 
mellé és a S50-es oldalkocsibajnokság 
elnyerését tűzte ki céljául.

A  KMAC részére a műegyetemi la
boratóriumokban fotócellás aggregá
tumot készítenek, mely a századmá
sodpercnyi pontossággal regisztráló 
villanyórához lesz kapcsolva. A  fotó- 
cellás megoldásnak nagy'előnye, hogy 
nem tesz szalagot szükségessé, hanem 
a kontaktust a fényforrás és a cella 
között átsuhanó jármű maga idézi 
elő. Csak aztán jó  is legyen a fotó
cellás konstrukció, nem olyan, mint 
az osztrákok tavalyi kölcsönappará- 
tusa, mely pont akkor nem működött, 
amikor szükség volt rá.

A  SAE kiadta művészi kivitelű 
Grand Prix szabályzatát, mely a 
versenypálya térképét is tartalmazza. 
A SAE francia és német nyelvre is 
leíordíttatta a szabálykönyvet, me
lyet az érdekelt külföldi gyáraknak 
és testületeknek megküld.

Zboray Ferenc úgynevezet „félten
gelyen" viszi le gépét a római Nagy- 
díjra. Oldalkocsis Harley Davidsonjá- 
nak üléseit kiszereltette és a kis 
DKW -t az ülés helyére rögzítette. 
Nem is rossz megoldás ez a  — ken- 
gururendszer.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör- . 
út 8 Tel.: 365—23.): Előadás: 4, 6, 8.
10 Vas.: 2-ker la. (Első félhelyár.)
Sanghai express (Marlene Díetrieh, 
Clive Brook. Warner Oland). — 
Bimbó. — Híradók.

PATRIA (Népszínház-utca IS. Tel.: 45- 
6—73.) Előadás: fel 5, negyed 8, bá
r o m  10. Vas.: fél 8-tól. Brigantl
(Jósé Mojiea). — őnagysaga kimenője 
(Liáné Haid, Albert Prejean).

A B  H  M lk fflR E C *  -*o>: *~ 6 -ig f° iy t!w imllli! l!^& azután 6, 8, 18.A ir SkVVas. és ünnep: 1—4in i:r i !«  »tMni-Ai.oTJ»folyt., azután 6. 8,
10 Vas. A  e. fél 11: Miki és Flippi- 
matlné. — Álpár Gitta első hangos
film je: Megszólalt a szívem t (A férfi- 
főszerepben Gustav Fröhlieh. Zenéjét 
szerezte: Brodszky Miklós.) — Hangos

ROXyy T v i l ! !a Rák*czbát 82.. Tel.: 48- 
8-24.) Előadás: 4-től. Vas.: háromn.
2-től. 1. előadás 40 fill.-től. Boldog szi
vek (Magda 8ebneider, Bársony Rózsi, 
Hermann Thimig, G«org Alexander). 
A  fekete teve (Warner Oland. Vár- 
konyl Mihály). -  Vas. kiv.: Hiradó.

ROYAL APOLLO (VII., E «* éb«k k‘V2!M 
45. Tel.: 429-46, 419-02.): Előadás:
4, 6, 8. 10. Vas., ünnepnap: t,
4, 6, 8. 10. (Első félhelyár.) Fodor 
Lászlé vígjátéka: A templom egere
(Grete Mosheim, Oharlotte Ander, 
Hans Thimig, Paul Morgan, H ite  
Grünbaum, Paul Hörblger). — Híradó. 

TATRA (IX.. Üllői-üt 63.): Előad.: fél 5, 
7, negyed 10, Vas. és ünnep: 2-től folyt. 
Csókolj meg édes! (Magyar hangos
film! Rózsahegyi, Gózon, Rokk Ma
rika). — Csak móka.

Az időjárástól függ,
hogy Simcock próbálko
zik-e szombaton világ
rekordjavítással Tóton

— Saját tudósítónktól —

Bejelentettük, hogy E. A. Sim- 
cock holnap, szombaton hajnal
ban próbálkozik meg a Wright- 

■ féle abszolút motorkerékpár világ
rekord megjavításával ezres
kompresszoros Brough Superior- 
ján. Sajnos, az időjárás nem ked
vező és alig van kilátás arra, 
hogy szombatra kiderüljön az ég.

Simcock startja igy nem bizonyos, 
a Bécsben tartózkodó kitűnő 
ausztráliai-angol versenyző ma 
délelőtt beszél telefonon Hild 
Károllyal, amikor is véglegesen 
meghatározzák az időpontot. 
Amennyiben az időjárás nem ked 
vez, a jövő héten kerül sor <a vi 
lágrekordkisérletekre.

EGYESÜLETI HÍREK
A Kolozsvári AC közgyűlése. Vasár-

nap tartotta a Kolozsvári Athlétikai 
Club évi rendes közgyűlését. Az 52. 
évét éld nagymultú egyesület közgyű
lése teljes csendben folyt le; a nagy
számban megjelent' tagok egyhangúlag 
elfogadták az évi jelentéseket, amelyek 
az elmúlt év sporttevékenységét a gaz
dasági kriziB jegyében ismertették és 
megadták a felmentvényt a lelépő tisz
tikarnak, majd megválasztották az uj 
vezetőséget a következőkben: Elnök:
Viola Kornél. Ü. v. aleinök: Somodi
István dr. Főtitkár: ifj. Szele Márton. 
Titkár: Bíró Ferenc. Főjegyző: Bartók 
Hajós. Jegyző: Klumák István. Főpénz
táros: Hofer Antal. Ellenőrök: Haray 
József és Bíró András. Gazda: Róth 
Samu. Főszertáros: Szathmáry Elek. In
téző: Daly Lajos. Orvos: Csák István 
dr. ügyész: Nagy Ferenc dr. Mérnök:
Kovács Gyula. Választmányi tagok: 
Flegler Sándor, Tirseher Miklós, Warga 
László és Welser Lajos dr. Választmá
nyi póttagok: Dönogán GerŐ és Lo- 
sonczy Mihály. Tb. főpénztáros: Strauss 
Lajos. Tb. titkár: Szűcs Elemér. Tb.
jegyző: Horosz Béla.

Az UTE kerékpáros szakosztálya 
kedden, április 19-én este 8 óraikor 
a Tungsram kultúrházban műsoros 
estéiét rendez.

(Teréz-kflrűt 60. T.: 19—7— 
67—68.): Előadás: fél 6, fél 
8, fél 10. Szorab., vas.: 
4, 6, 8, 10. Önagysága sof- 
főrje (Charlotte Sasa, Fé
lix Bressart). — Miki a 

hómezőkön. — Hiradó.
CORVIN (V ili.. József-körót és Üllői-Ót 

sarok. Tel.: 88-9-88. 89-5-84 ): Elő
adás: fél 6. fél 8. fél 10. Vasárnap fél 
4-kor Is. Viharzó szenvedély (Emil 
Jannings, Anna Sten). —Híradó.

URANIA (Rákóezi-út 21. T.: 460—45 é3 
460—46.1: Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
3 sláger: Csókolj meg édes (Magyar
hangosfilm: Rózsahegyi, Gózon, Eökk 
Marika.) — Csak móka.

Kemények Zboray ellenfelei
a vasárnapi római FIÚM nagy díjon

— Saját tudósit ■ >nki.ói -

Zboray Ferenc —  mint tudjuk 
—  175-ös kompresszoros régi
DKW -ján indul a FICM Nagydíj 
versenyen, melyet Rómában, a 
Littoriale-pályán rendeznek meg. 
Zboraynak felette kemények az 
ellenfelei és jól fel kell kötnie a

bukósisakját, ha eredményt akar 
elérni.

Zboray kategóriájának indító 
listája egyébként a következő: 
Benelli (Benelli), Baschieri (Be
nelli)-, Dorino (B enelli), Tigl 
(MM), Lami (M M ), Alberti

4S Z Í N H Á Z
Mai műsor

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) A magyar 
asszony Mohács után. (A).

VÍGSZÍNHÁZ: (8) Angliai Erzsébet.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Aranyfttst.
MÜVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem 

a gazember. , .
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) A régi

orfeum.
ANDRA8SYUTI SZÍNPAD: (9) Rózsa,

domb.
TERÉZKÖRUT1 SZÍNPAD: (9) Sala.

moll. _
BETTII,ENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) DJ 

műsor.
ROTÁL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Tropi-

fi y FtfDR JL
KOMÉDIA ORFEUM: (fái 9) Kalábrlás*. 

parti
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)

Steinhardt.



Betű és képregények
1.

—  Gruber Guidótól —

i g a

Rejtvénypályázataínkon mindenki résztvehet. A 2. oldalon 
található szelvényt mellékelni kell. A  pályázatokat legkésőbb 
neiion este postára kell adni, a következő cím zéssel:

Nemzeti Sport Budapest 62, postafiók 24. 
„Rejtvénysport”

A nyertesek és helyes megfejtők neveit, valamint a megfei- 
téseket mához egy hétre közöljük. E heti díjaink:
_  : Egy darab „F irst eláss”  teniszütő, a SPORT- ÉS
TORNASZERÍPAR (BUDAPEST, HUNGÁRIA-ÜT 204. SZ.) 
GYÁRTMÁNYA. ’

II. d íj: Lapunk kéthavi ingyenes küldése.
III. d íj: Lapunk egyhavi ingyenes küldése.
IV— V. d íj: Egy-egy évkönyv.

8. Keresztrejtvény
Megfejtésül beküldendő a vízszintes: 1, 14, 15, 32. 39 

5 3 ,  6 5 ,  és függőleges: 1, 12, 22, 33, 43, 47. '
(TEN ISZ)

2.
Gráf Lilitől —

Czerny Antaltól

Megfejtése 15 pont
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4.
Czerny Antalitól —

- L

5.
■ Biró Bélától

V ízszin tes: 1. Teniszezőnk. 13. Té
tele nevezetes. 14. Olasz éljátékos.
15. Angol éljátékos. 17. Az URAK- 
ban játszik. 18. Erdőben van. 19. Á l
lat lakása. 21. Idegen vasútjelzés. 23. 
H ajrá! 24. Görög betű. 25. Rag. 26. 
J-vel Kimmerling beceneve. 28. 
Hadsereg idegen nyelven. 30. Ital. 
31. Nátrium vegyjele. 32. Finn éljáté- 
kos. 34. Hitetlen — törökül (ismert 
szó). 37. Névmás. 38. Mássalhangzó 
főnét. 39. Olasz él játékos. 40. Görög 
kettőshangzó. 41. Ku . . . 42. Például 
Somogy. 44. Nyugatos költő mono
gramja. 46. U. D. C. 48. Rúdugró. 49. 
Bridzsműszó. 51. Teniszkifejezés is. 
52. Japán éljátékos. 53. Angol éljá- 
kos. 59. Ebben — latinul. 60. Kom- 
p a p  is az lényegében. 64. A z teszi, 
aki fázik. 65. Francia éljátékos. 66. 
Ünnepélyes ruha férfiak számára. 
67. Jött — németül.

fü g g ő le g e s :  1. A  legjobb magyar 
páros. 2. Külföldi síugró. 3. . . .  ózol.

Atlétika
(K . 1.-től.)

209 am erikai 
14548 angol 

546 francia  
184 m agyar  

14232 finn  
464 am erikai 
332 am erikai 

1552 am erikai 
14363 finn  

208 am erikai 
482 am erikai

f e n t i  szám ok m indegyike e g y -e g y  
kiváló atléta é letén ek  leg jobb  ered 
m énye. (A z atléta n em zetiségét fe l■

nagyon kért. 9. Leánynév. 10. Ilyen e \  ^ a t t a p i t a n t ,  m ilyen  sp ort-

nokságában harmadfk lett. 16 El- \ho?tta ki£nfek “  eredm én yei B a  
hányt francia tragika keresztneve. | ^ T a t l é ^ ^ ő b ^ t y  l i

lághírü úszó n evét adják fen ti  
pedig helyesen  összerakva e g y  v ilá g 
hírű atléta  n evét adják.

A  r e jtv én y  igen  nehéz, de szép sége

E rejtvény megfejtői között három 
kttlöndíjat osztunk ki!

wirm

A  csapatbajnokság
feltételeit ismét közöljük. Számosán vannak ugyanis olyanok, akik a kiírást 
nem kísérték kellő figyelemmel, vagy pedig csak most akarnak „beszállni" a 
harcba. Tehát:

1. Egy rejtvény megfejtéséért járó pontot annyival szorozzuk meg, ahány 
szelvényt a pályázó küld. Ha tehát a keresztrejtvényért 15 pont jár és 20 
szelvényt kaptunk, az illetőnek 300 pontja lesz.

2. Hogy __ minél több szelvény összegyűjtését tegyük lehetővé, hetenként 
többször közlünk szelvényt. Ezek a szelvények érvényüket nem vesztik.

3. A  kéthetenkénti díjakból épúgy részesülhetnek csapatok, mint egyéni
versenyzők. s

4. _ A verseny díjazása: A tavaszi ke resztre jtvény verseny helyezettje 300 
pengő értékű repülőjegyet kap, mely bármely irányban érvényes. A  máso
dik helyezett díja: 150 pengős, a harmadiké 75 pengős vásárlási utalvány. 
Az egész évben legjobban szereplő csapat pedig egy

20. Műkő. 22. Német éljátékos. 23,
M. 27. Nemrég játszott operett. 29,
1101 — Rómában. 30. A  16. eleje.
33. Spanyol éljátékos. 35. Á g  — né-

I M S J K
tatószó. 43. F inn éljátékos. 45. Profi 
futballista. 47. Német éljátékos. 48.
Zenei hang. 56. Egy sokat emlege 
tett testület. 54. Ázonos betűk. 55.
Etika — összekeverve. 56. Latin pre
pozíció. 61. K -val lószerszám. 62.
Vissza: szám. 63. Arany hős mono
gramja. J A Duna Sport Club pünkösdkor két és

I félnapos túrát tervez a Bükk-be. Ve- 
(Tabi László.) I zeti Danielis Géza. Felvilágosítás kap

ható: minden délelőtt 11-ig Scbüffer An
dornál (tel. 155—37, 150—45) és péntek es
ténként a klubhelyiségben, Lipót-körút 
4. I. em.

Az FTC vadevezős szakosztályt alapít.
Jó néhány száz vadevezős csónak fut a 
Dunán, amelynek evezősei vagy FTC, 
tagok, vagy FTC-rajongók. Az FTC te
hát elhatározta, hogy tagjainak és hí
vőinek ezt a tömegét most megszervezi 
és ezzel meg is bízta a Turista Szakosz-

TÚRACIPŐK P 16
minőségben K E L L E R T  BporfUzlot,
Teréz-körflt 35. Tel.: 23—3—51 Nyugatinál

kitűnő

tályát. Az FTC már teremtett magának 
a saját erejéből szépen megépített v íz i
tanyát a Monostori szigeten Szentend
rével szemben és ez lenne a bázisa a 
vadevezős szakosztálynak. Az FTC te
hát felhívja mindazon

2ÖO négyszögöles pompás telket kap Érd leaszebb I szakosztály" mun-
.  .  « _  c  f  ** «, A Á  i r  j  J  VT® , kájában részt akarnak venni, hogy eb-neiyen. Ezt a telket a Budapesti Ingatlan Bank Rt. bou szándékukat jelentsék be a Turista

.  - -  . .  . . .  . - - '----- *it'-mak (VI. Vilmos császár-út
címzett levélben (név, fog la l

kozás, életkor, pontos lakcím), hogy a 
továbbiakról értesítést küldhessen az 
FTC,

Építő Takarék osztálya teljesen díjmentesen bocsátja | 3Ísn8Zf 
a győztes rendelkezésére

Magyarországi Kárpát Egyesület LIX , 
rendes közgyűlését f. hó 25-én este 6.30

A rovatvezető üzenetei
Többeknek. A Budapesti Ingatlan 

Bank r. t. Építő Takarékosztálya min
denkit szívesen hozzásegít ahhoz, hogy 
hosszúlejáratú, 10—15 év alatt törleszt
h e t  kamatmentes BIB-kölesönnel fel
építhesse nyaralóját, vagy családi há
zát.

Mait pénteki rejtvényeink megfej
tése: 1. Szabária. 2. Mez. 3. Büntető
pont. 4. Kétvállon, 5. Szembenálló felek. 
6, Nambu.

____ - ________  ..30
_  . . , ,, _  . . , órakor tartja V., Géza-utca 4. szám L
Kuek helyett Kock-ot I alatt.Frank József.

írt.
Illmann József. Sajnálatunkra a kért 

címmel nem szolgálhatunk. Nem volt 
cím a levélen.

Horváth Lajos. Most már rendben van. 
Haladó, Arad. Nem Ismerünk ilyent. 
Váradé. A lic e .  Beküldött kereszt- 

rejtvénye gyenge ugyan, de ahhoz 
képest, hogy  első kísérlet, biztató. 
Várjuk a másodikat.

A többi levélre legközelebb válaszo
lunk.

Világhírű 
TheWithworth

©  kerékpárok részletre, külsők 
5.80-tól, belsők 1.60-tól stb. 

Angol golyőscsapágyas gyermekkocsik P 72-tő' 
Nagy javítóműhely Láng Imro,VI.,Teréz-krt 3)s 
Képes árjegyzék ingyen, ha tudjuk miről "JM

Péntek, 1032 április 10.

TÁSKÁS T
TOMI U

K=P

Óbuda, Pálvölgyi barlang, Hármasha- 
tárhegy, Hűvösvölgy. T.: 9 órakor a

| Berlini-téren. V.: Havas Zoltán.
Vándorok Turista Egyesülete

1. Pilismarót, Miklósdeák-völgy, Ham
vsakéi rét, Hirsch-orom, Báró, Barát
kát, Vaskapu, Esztergom. V.: Kasztor 
Miklós, gyaloglás 7 óra. T.: háromn. 5 
órakor Nyugati p. u. Költség 4 P. — 2. 
Csév, Klastrompuszta, Pilisnyereg, Két- 
bükkfa, Dobogókő, Dömös. V.: Kertész 
László, gyaloglás 7 óra. T.: negyed 7 ó. 
Nyugati p. u. Költség P 3.90. — 3. Bé
kásmegyer, Ezüsthegy, Kevélyek, Mar- 
gitliget, Gyopárház, Pomáz. V.: Lieber- 
mann Sándor, gyaloglás 6 óra. T.: fél 8 
órakor Pálffy-téren. Költség P 1.50. — 
4. Szarvas, Biulakesz, Dámvölgy, Be- 
meteszurdok, Hűvösvölgy. V.: Polatgik 
Erzsi, gyaloglás 6 óra. T.: fél 9 órakor 
a Szarvasnál.

ÜZENETEK

Vasáruin' kirándulások
Április 17.

Magyar Turista Egyesület
Központ: Vác, Nagyszál, Katalin-

pnszta, Magyarkút, Nógrádverőce. T.:
7.10 Nyugati p. u. V.: Sasok Társasága,
Schön Dezső. — Fecskék: Farkasrét,
Budaörsi hegy, Lóhegy, Sorrento, Csil
lebérc, Farkasrét. Tál.: 8 ó. farkasréti 
vili. végáll. V.: Amon Hilda. — Sasok: 
a) Csatlakozás a központi túrához; b)
Újlak, Hármashatárhegy, Csúcshegy,
Rozáliamalom, Pilisboros jenő, Csobánka,
Solymári fal, Solymár, Hűvösvölgy. T.:
7.30 Újlaki templom. V.: Szász József.

Vándorfiúk: Esztergomi Vaskapu (H),
Fárikút, Basaharc, Hideglelős kereszt,
Hamvaskői rét, Pilismarót, Dömös. T.:
16-án 18.30 Nyugati p. u. Vez.: Gub-
riánszky Rezső.

FTC
Pomáz, Salabasina, Sikáros, Bucsina- I 

völgy, Szentendre. Ind. 7.20 Pálffy-tér.
Vezető: Schatz Ferenc.

Pátria TE
Visegrád, Vár, Lepencepatak, Jancsi- I

forrás, Visegrád. T.: 8.15 a Nyugatinál. I _  _  __ „  _ . _  ,
V.: Zeisler Pálma. Szentendre, Szent- J K» «•» HoiHOnna. Szálló, a  H ungá- 
lászló, Lepencepatak, Jancsiforrás, V i - jr ia  kapusa 21 éves, faszobrász. lg -
vidovL  Ferenc. a Pálffy-téren' V' : Da' lódy 25 éves, műszerész.

I Senger József, Páris. Csehszlová- 
Duna SC jRia hivatalos nemzeti válogatottja a

Nógrádverőce, Magyarkút, Katalin- magyar válogatott futballcsapatot 
puszta, Nagyszál, Vae. V.: Sehaffer An- ■RllrinT,,pS.fpT, In Adór. T.: 5.30 ó. Nyugati p. u. III. oszt. Budapesten “ em győzte ie. A
váróterem. Evezőstúra Horányba. Indn- kérdéses mérkőzés, amelyet Braun 
lás d e .  10 órakor a Duna SC csónak- jbíró vezetett s amelynek befejezésé- 

ázát°!‘ Inéi tumultuózus jelenetek adódtak,
Uránia Síelő és Turista Társaság I Csehszlovákia és Magyarország „pro- 

I. Kismaros, TIT-ház (hálás), Inócok, I fiválogatott“ -ainak mérkőzése volt. 
Nagy hideghegy, Csóványos, Tax, Szó- Ezt a mérkőzést 1927 október 9-én 
kolya. T.: 16-án 16 órakor Nyugatinál. 4.$+™,ntt.ák In ünd-innstAu V.: Gecser Zoltán. II. Miskolc, Diós- játszották le Budapesten, 
győr, Lillafüred. T.: 7 órakor Keletinél. Pohtzer Béla. Sarosi: Bp., I., Bu- 
V.: Bergl Sándorné. III. Szentendre, dafoki-u. 10/b, Lázár: Bp., VI., Bu-
Horány U. S.ház, Alsogöd. (Munka- ivnvfi7kv_Ti K alm ár- R-n VTTTtúra). T.: 7.10 Pálffy-tér. V.: Simkó W ™ 32* ?  u. őü. JAalmAT. Bp., V i l i . ,
Géza. ILosonci-n. 8. A var: Újpest, Kolozs-

Nemzeti TE j vári-u. 43. — A  Ferencváros május
Vác, Nagyszál, Kordapuszta. Indulás: j26-án, Újpest május 1-én játszik Po 

7.36 ó. Nyugati p. u. Vezető: Wittinger Izsonyban. Mindegyikük ellenfele a 
El'no" I Bratislava lesz,

Magyarországi Kárpát Egyesület Nemesik Andor. Sárosi címe: Bp.,
Ügyeletes az Acsay-menedékházban Sí |I-> Budafoki-u. 10/b. — Kérésének

és Evezős osztály: Fátra-osztály: 1. Esz- leieget téve, ezennel felhívjuk az il-
tergom, Vaskapu (h), Fári kút, Maróti , fn thai] körök  fiovnlm ét orragerinc, Báró, Hoffmanu-forrás, Szent- ietekes lutD ailkorok ngyeim iet arra,
kereszt, Szurdok, Pomáz. T.: szombaton h ogy  N agy kóroson  van  egy  n agyon  
este 6.15 órakor a Nyugati p. u. V.: Vá- tehetséges kapus, ak i jö v ő re  Buda- 
inos László. 2. Klotildliget, Pilisszántó,
Trézsi kút, Szentkereszt, Szurdok, Po- | r® J0Ir  „ T , , ,
máz. T.: 6.15 Nyugati p. u. V.: Lampel I Sz. Gy. A VI. sorozatra beküldött vá- 
György. Újpesti osztály: Solymár, Kö- Jászokat nem fogadhatjuk el, mert el
vesárok, Csobánka, Acsay-ház, Pomáz. késve adta föl levelét.
T.: 7 órakor az újpesti kisállomáson. Pék., Szatm ar. A  C sikó-válogatott 
V .: Erdélyi Péter. Sólyom-osztály: Tahi, Inem já rt Szatm áron, ott v o lt eiien- 
Paprét, Szentendre. T.: 7.15 órakor a hp_ „ x,n j „ j  -|i« A „ ttt v  _
Pálffy-téren. V.: Kovács Ferenc. beu a EnflaJ a  f ef-■vegyes csapata, melyet — ngy h al

lottuk — mint „Csikó-válogatottat" 
hirdettek a szatmáriak. A  vegyes 
csapat 11:0 (5:0) arányban győzött a 
szatmári kerület válogatottjai ellen.

Kisfenyvesi Mancika, Gödöllő. Az 
április 24-én sorrakerülő osztrák— 
magyar válogatott futballmérkőzés 
napján csak a Sabaria—Budai „11“  
bajnoki mérkőzést játszák le az I. 
ligában. Ezen a mérkőzésen a Saba
ria a  pályaválasztó.

Varietas delectat. örömmel olvas
tuk sorait, bár azokban nemcsak di
cséretre akadtunk. Olvasóink figyel
meztetéseit azonban mindig köszö
nettel fogadjuk, s a lapunk tartalmi 
beosztására vonatkozó észrevételeket 
mindenkor komoly megfontolás tár
gyává tesszük. A  Nemzeti Sport cél
ja  nem is lehet más, mint hogy azt 
adja olvasóinak, amit olvasói kíván
nak tőle. Ismételten köszönjük tehát 
levelét, s kérjük, hogy esetleges to 
vábhi észrevételeit — lapunk tartal
mára vonatkozó tetszését, vagy nemr 
tetszését — szerkesztőségünkkel kö
zölni szíveskedjék.

Többeknek. Eredménytel-enül vég
ződtek azok a tárgyalások, amelydk 
filléres gyors inidítájsa iköril folytaik 
az április 2i4-iki bécsi magyar— oszt
rák mérkőzésre. A  Menetjegyiroda 
azért rendez társasutazást, természe
tesen csak mérsékelt kedvezménnyel.

Berdál István, Mezőlak. A  ma
gyar-olaszra vonatkozó jegyigénylé- 

Túra: Holdvilágárok, Lajosíorrás, Szt.- I süket illetőleg felhívjuk figyelmét 
Endre. Találkozás: 7.20 Pálffy-téren. In- a folyó hó 13-iki számunkban ismer- t ó 1- "
Fe

O r i g i n á I

Újpest
Budapesti lerakata:

Kiss Árpád
VII., Kertész-utca 50. sz, 

• Telefon: J. 31—2—41

Postás Sport Egyesület

!i l

ndre. 1 _______________  _____  ̂_ __________ ___________ ___ _____
ereruj30 Pomázra‘ Vezető:' Seemann I tetett MÁV csilagtóréra,’ ” amellyel 

Vívó és Atlétikai Club | kapcsolatban jegykérésükniek is e le
get fognak tenni.

_____ Ifj. W. D. Folyó hó 13-iikí szá-
gom. V.: Löffler. T.: szombat este 8 I munikban mindemre m egta lá lja  a  fe -
bea^ y : Kiss T ^ rom batraesateB|róZrako; K edvezm ényes je g y  nincs,
a Nyugatinál. Debrecen (Hortobágy), igazolványa  nem  érvényes.

Névtelen Fradi-szurkolő. Verse 
ta, Dbbogókő, Dömös. v.: Lóránd. T.: Rém méltó a Ferencvároshoz. 
6 orakor a Pálffy-téren. Szarvas, Buda- M in d en
keszi, Máriamakk, Csillebérc, Farkas- ^Ainaen re sze D e n  g y e n g e . Ililiret- 
rét. Vf : Benedek. T.: 8 órakor a Banán- t e n tő  p é ld á u l i t t  a d ju k  a  le g io b b  
toronynál. v e r s s z a k á t :
Magyar Munkások Turista Egyesülete A Fradinak zöld-fehér a színe, 

Munkatúra a vértesbe. T.: 16-án 17.30 Az övé a „m agyar bajnok" címe.
§ M  “i l l t f e j d t  p V 'Ú. SV .? Z|ritJs?h Efezs|S | ÖVé a  ™ e ly  íg y  SZÓI v é g ig ,

Ferencvárost mindenhol dicsérik.
Máriaremete, Nagyszénás, Piliscsaba. ! ^ 1 ^át kellett ez

T.: 8 o. Széli Kálmán-tér. V.: Lukács | D ekl i
Zoltán. _  | Mozipályázatunk; V II. sorozatára (Me

lyik film szereposztása?) a válaszokat 
vasárnap estig kell postára adni.

Fiókadminisztráció Csehszlováklábam 
L i p a  üjságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr, Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő:
Hoppé László

Törekvés SE
Esztergom, Maróti gerinc, Hirsch- 

orom, Miklósdeák-völgy, Dömös. T.: 6.15 1 
Nyugati p. u. V.: Ferentzy Istvánná.

Sólyom Turista Egyesület
Lakihegy. T.: erzsébetfalvai vüi. áll.

8 6. V.: Kincse János. — Kerepes. Tál.: 
kerepesi HÉV áll. 7.30. V.: Lehóczky
Gyula.

Hungária TE
Hűvösvölgy, Bózsikaforrás, Solymári j 

fal, Kevélyék, Ezüsthegy, Békásmegyer.
T.: 8 o. Hűvösvölgy. V .: Mann L. dr.

KAOE
1. Dobogókőre autóbuszon. T.: vasár- I Nyomatott a Stádium SaltóvAllalat Bt. 

nap reggel 6 ó. a Berlini-téren; előzetes j körforgógépeln -  Felefős üzmvezeMl 
jelentkezés. V.: Balassa Ferenc. — 2. Győry Aladár


