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M a:
az osztrák- 
magyar előtti 
utolsó 
vasárnap

Issí fos&etikUt*,
<U fókedi/be** 
ffAtqéck&ztek a Csikók
StüuSiMúe

—  Távirati jelentésünk —

Stambul, ápr. 16., este 7 óra.
Ma délelőtt két- 

napi fáradtságos 
út után megérkez
tünk a török fő 
városba. A pálya
udvaron ünnepé
lyesen fogadtak 
bennünket, majd 
a Bey Oglu város

részbe hajtattunk. Ott van ugyan
is a szállásunk. A holnapi mérkő
zés iránt nagy az érdeklődés. A

Csikók a következő csapattal áll 
nak ki:

Dénes —  Rozgonyi, Bíró —  Be- 
retvás, Lutz, Magyar —  Fény 
vési, Kármán, Gergely, Bihámy, 
Tunyoghy.

A csapat a délelőtti érkezés 
után azonnal ágyba feküdt s az 
esti órákban a fiúk már kissé ki
heverték az út fáradalmait. A 
hangulat kitűnő.

Faragó Sándor.

Miskolc nagy napfa már tegnap 
délután elkezdődött:

legérkezett az Újpest
—  Telefon jelentésünk —

Miskolc, április 16. 
Délután fél hat

kor befutott a 
pesti gyors és ma
gával hozta Ú j
pest csapatát. —  
Nemcsak a már 
péntek este isme
retessé vált tel
jes csapat jött,

________ ______ hanem Kövest is
elhozták tartaléknak. Megjött 
azonban a vezérkar is szép szám
ban: Maros ügyvezető alelnök,
Arányi vezérszurkoló, Langfelder 
igazgató és Bányai edző.

Az Attila hivatalosan fogadta 
a lila-fehéreket,

de kint volt sok érdeklődő is, 
úgyhogy mintegy száz ember vá

rakozott Újpestre. Minden terv
szerűen történt. A megérkezettek 
azonnal autóbuszba ültek, a vá
rosba mentek, megvacsoráztak. 
Utána egy kis séta következett, 
majd pedig korai lefekvés.

A  mérkőzés iránt nagy az ér 
deklődés. 3000 emberrel jön a 
„filléres gyors” , de miután Ú j
pestről csak 700 jegyet kértek, a 
miskolciak csak 1000 újpesti né
zőre számítanak. Lehetséges azon
ban, hogy Miskolcra érkezés után 
többen kedvet kapnak , a meccs 
megtekintésére. Az előjelek —  
1000 újpesti néző esetén —  5000 
nézőre mutatnak.

Az Attilánál az az újság, hogy 
Bán rohamosan javul s így ma 
már szóhoz jut, mégpedig a csa
társor közepén.

.gSK. rszágos vásár is van ma 
WjÉI Debrecenben.

Ezért, meg a Ferenc
város— Bocskai mérkőzés miatt 
indulnak a különvonatok ma a 
híres-nevezetes hajdú-városba.

Egy-két éve, ha 4 , két eseményt 
mérlegre tettük volna, az orszá
gos vásár kenterben győzött vol
na. M a . . . ?

. . .  Tessék népszavazást elren
delni a filléres gyorsvonatok 
utasezrei között!

K rekkek számári nincs át
igazolási idő az atléta szö
vetségben. A krekk egysze

rűen felmentést kap az indulási 
tilalom alól. Az indokolás: az, aki 
már beérkezett, aki az élen jár, 
nem lehet meg versenytréning 
nélkül, mert hiszen a krekk tudá
sára szüksége van a válogatott
nak, vagy —  némi nagyzással —  
áz olimpiai atlétakeretnek.

Egyetlen pillanatig sem titkol
juk: a mai igazolási rendszert mi 
is éppen olyan rossznak tartjuk, 
mint amilyen rossznak a krekkek 
szempontjából mutatkozik. De 
azt, hogy ez az átigazolási rend
szer rossz, azt ne csak a sztárok
kal való szoros kapcsolatban lássa 
be az atléta szövetség.

Mérjen egyenlő mértékkel. Még 
pedig: jó  mértékkel. 
d L & d j agyar futball-edzők sike 
H f i r a  rét kürtölik szerte a vi- 
£3 n Q  lágba a külső országok 

futballbajnoki tabellái. _ Ha csak 
úgy hamarjában szétnézünk, ha 
csak példákkal akarunk illuszt
rálni, akkor is büszke gazdagság
gal mondhatjuk, hogy Belgium, 
Spanyolország, Uruguay, Hollan
dia bajnokcsapatát magyar ember 
kezemunkája, magyar ember hoz
záértése vezette el a legnagyobb 
országos dicsőséghez, a bajnoki 
trófeához.

De valami keserű sorstragédia 
érzik át ezen a magyar tudást di
csérő megállapításon. Mért van 
az, hogy a magyar —  annyi sok 
m agyar! —  a külföldön nagyobb 
sikert s elismerést tud aratni, 
mint idehaza, ebben a kicsi Ma
gyarországban? . . .

Megérkeztek az osztrák
válogatott ökölvívók

—  Saját tudósítónktól —

Külön autóbuszon tegnap késő este 
befutott az osztrák válogatott ököl
vívók csapata. A versenyzők és a 
kísérők is tele bizakodással néznek a 
mai mérkőzés kimenetele elé.

Franki, a csapat kapitánya elég 
optimista s azért csak döntetlent tip
pel

— Nagyon jók  a fiúk. Mi most a 
csapatbajnokság előtt állunk és így 
érthető, ha valamennyien a legjobb

formájukban vannak. A  döntetlent 
így képzelem el. Illichmann és Jaro 
döntetlent ér el Énekes és Szabó el
len. Hrabek, Zehetmayer és hazzek 
győz a magyar válogatottak ellen. 
Ha nem ez lesz az eredmény, az csak 
a véletlen müve lesz, mart a csehszlo
vák magyar mérkőzésen át ítélve —- 
no meg a Vasutasok múlthéti bécsi
szereplésén át a döntetlen ̂ fejezné^ ki 
leghívebben az eredményt.

Összeállították a MUSz 
jubiláns versenyének vé_ 

ges sorrendjét és meg
hívásait

—  Saját tudósítónktól —

Az intézőbizottság a MUSz május 
15. és 16-i kétnapos versenyére a 
következő versenyzőket hívta meg:

I. nap:
4X 50 m éteres gyorsúszó staféta  

(K ákas-em lékverseny): MAC, III.
kér. TVE, MTK, FTC, UTE, BSE, 
MUE, BBTE. — Igen érdekes ver
senyszám, amelyben a résztvevő egye
sületek egy-egy gyermek, fiú, ifjú
sági és szenior sprinterrel indulhat
nak.

1000 m gyorsúszás : Halasy, Costoli, 
Páhok, Jakab, Mihályffy.

100 in if j . h át: Barabács, Kovács, 
Brém, Lányi.

200 m hölgymellúszás: Szép, Szász, 
Breuer, Bethlen, Somogyi, Kirschner.

100 m gyorsúszás: Bárány, Székely, 
Wanie, Szabados, Boros, Mészöly, Ká- 
násy.

200 m mellúszás: Hild, Mezei, For- 
ray, Steiner, Lantos, Fiedler.

200 m ifjúsági g y o rs : Gyulay, 
Gyóji, Nagyiványi, Zólyomi, Strausz, 
Vojtek, Angyal.

100 m hölgy gyorsú szás: Tóth  ̂ I., 
Sípos, Maliász, Fekete, Magasházy.

100 m hátúszás: Deutsch Európar 
bajnok, Bitskey II., Bitskey III 
Nagy Károly, Herendi II.

Hatalmas tömeg fogadta 
a Ferencváros csapatát 
Debrecenben

0
—- Telefonjelentésünk —

Debrecen, április 16.
A Ferencváros csapatát hozó vonat 

menetrendszerű időben, pontosan hat 
óra tíz perckor hefutott. Az állomás 
épületét már jóval a vonat megérke
zése előtt hatalmas tömeg lepte el s 
volt nagy ováció, mikor a Fradi-já- 
tékosok sorba ugráltak le a kocsi- 
ból.

As tömeg nem tágított a játékosok 
mellől s végig kísérte a csapatot az 
Utcán is, egészen a szállodáig.

Tizenkét játékos érkezett, névsze- 
rint Háda, Takács /., K orányi, Laky, 
Sárosi, Lázár, Táncos, Takács ll>, Ta
rai1, Toldi, Kohut és Bukovai. Utóbbi

M TK -pqlya, Hungaria-út
Vasárnap, április 17-én, 
délután fél 5 órakor

Budai
Hungária
I. ligabeli bajnoki mérkőzés

a tartalék. Kísérőként Filement Sán
dor, Blum Zoltán és Pataky Mi
hály jött a csapattal, azonkívül még 
néhány szurkoló.

A szállodában hamarosan vacsorá
hoz ült a gárda, utána pedig testüle
tileg elvonult az egyik moziba.

A csapat körében igen jó hangnlat 
uralkodik, félelemnek nyoma sincs. t

A Bocskai^ köréből" csak annyit 
még, hogy még ma délután is dolgoz
tak a pályán s a korláton belül igen 
sok helyet létesítettek. All már a 
pót-tribün is. Az utólag létesített he' 
lyekre jegyeket még vasárnap dél 
előtt is árusítanak.

A debreceni csapatban változás 
nincs.

Az idő meglehetősen borult 8 félő, 
hogy holnap eső lesz.

H. L .

Az Austrla szerdal prágai játékát 
letiltotta az osztrák szövetség, mert 
nem akarja a magyar—osztrák meccs 
előtti héten Sindelart esetleges sérü
lésnek kitenni.

Kehrling Nápolyban is 
kikapott

__ Saját tudósítónktól —
Nápoly, április 15.

A  nápolyi nemzetközi tenisz- 
I verseny harmadik fordulójában 
Kehrling Palmierivel került szem- 

j be s tőle 6:8, 1;6, 8 :6 arányban 
kikapott.

B. M.
A  rövid távirati jelentés^ kel

lemetlen hírt közöl. Úgy látszik, 
Kehrling mégis vesztett már ab
ból a formájából, amit a Riviérán 
kijátszott. Palmierit most ama- 
tőrizálta vissza az olasz szövet
ség s így nev.e a tavalyi olasz 
erőlistában nem fordul elő. Most 
azonban elég jó  formában van s 
mint negyedik játékos bekerült 
abba az olasz válogatott csapat
ba, amely a spanyolok ellen ját
szott.

A ' nápolyi verseny első forduló
jában : Kehrling— Avitabile 6:1,
6 :1 , a-második fordulóban: Kehr
ling— Bartoni 6:4, 6:2.

Egyéb eredmény: F érfiegyes:
Del B o n o — Rado 6:4, 6:3, Ser- 
torio— Serventi 2:6, 6:4, 6:2. • 
N ői egyes: Baumgarten Magda 
Basevi 6:1, 6:2, Baum,garten
Magda— Leckner w. o. —  Vegyes
páros: Kehrling, Mrs. Bürke—
Sertorio, Zanfagna 6:4, 6:2.

II. n ap :
200 m if j. mellúszás: Nbvák, Kraj- 

nyák, Udvaros, Reitgruber, Wachs- 
mán, Lantos II., Hubay.

200 m gyorsúszás: A )  csoport: 
Bárány, Costoli, Székely, Szabados, 
Mihályffy, Boros, Wanie II., Kánásy, 
Baranyai, Mészöly.

B ) csoport: Hunyadi, Páhok, Laki, 
Zólyomi, Gyóji, Zentay, Strausz, 
Mióhók, Pauer, HódyTI., Schaller.

3X100 m hölgy vegyes s ta fé ta : 
FTC, MUE, UTE, III. kér. TVE, 
NSC, BSE.

200 m hátúszás: mint a 100 m hat- 
úszás.

4X 50 m gyorssta féta : FTC, MTK, 
UTE, MESE, BBTE, NSC, III. kér. 
TVE, MUE, MAC.

400 m II. o. gyorsúszás: Jakab, 
Házi, Pillér, Angyal, Göndöcs, Szabó. 
Csillag.

100 m hölgy hátúszó bajnokság: 
Mailász, Tóth II., Sipos, Vermes, Vá
mos, Ungváry.

100 m mellúszás: mint a 200 m 
mellúszásban.

A verseny kiemelkedő számai azok, 
amelyben a két külföldi vendég: 
Costoli és Deutsch  is résztvesz. Emel
lett természetesen a 100-as gyors
úszás, amelyben a korai évad ellené
re, is jobb eredményeket várunk egye
sektől, mint a múltévá legjobb telje
sítményük volt.

A MUSz az itt közölt meghíváso
kat még kiegészíti a verseny nap
jáig, ha egyik-másik meg nem hívott 
versenyző megfelelő formát mutat, 
vagy javulást ér el.

A birkózó csapatbaj
nokság mai két 

fordulója széthúzhatja 
a mezőnyt

—  Saját tudósítónktól —

Mindenki mindenki ellen. Ezt 
az elvet vitte bele az MBSz az 
idei csapatbajnoki küzdelembe. Az 
egyesületek között az első két 
forduló után meglehetősen zárt 
mezőny alakult ki, amely a mai 
forduló után előreláthatólag az 
élcsoportban fog  tömörülni.

Délelőtt 10 órakor a Bp. Vas
utas bombacsapata nagyarányú 
győzelemmel kezdi e l a mérkőzé
sek sorát. Az áldozat a MÁVAG 
csapata lesz. Nyílt a küzdelem a 
HAC és Törekvés között, vala
mint az FTC és MTE között is. 
A  MAC nagytehetségű csikó
birkózói az MTK-val kerülnek 
szembe. A griffm adaras birkózók 
győzelme a tabella végén álló 
kék-fehérek ellen nem kétséges.

Délután fél 6 órakor szenvedi 
el előreláthatólag az M TK máso
dik vereségét a mai nap folya
mán. Legyőzője az MTE lesz. 
Nagy fölénnyel győzhet viszont 
az UTE a MÁVAG ellen. Leg
alább is ezt ígéri a papírforma.

Heves és kiegyenlített küzdelem
re van kilátás a Törekvés— FTC 
összecsapásánál s a Bp. Vasutas
nak is minden erejét össze kell 
szedni, ha a HAC erősen felja
vult birkózóival szemben győzni 
akar.

A  délelőtti, meg a délutáni 
mérkőzéseket is a Műegyetem 
aulájában rendezik meg.

Van már új helyisége a BT-nek
A Bíró Testület jelenlegi helyiségé
vel sem a vezetők, sem pedig a ta
gok nem voltak megelégedve. A  pri
mitív, semmi kényelmet nem nyújtó 
helyiséget a BT május elsejére fel
mondta, s közben lázasan bár, de 
hasztalan keresett megfelelő helyisé
get. Hosszú ideig nem sikerült meg
felelőt találni. Most végre azután a 
Rákóczi-út 55. szám alatt minden te
kintetben. megfelelő helyiséget talál
tak, amelyet lehet, hogy még má
jus 1-e előtt el is foglalnak.

Kocsis válláról hétfőn veszik le a 
kötést, ami egyet jelent azzal, hogy 
a Hungária kitűnő hátvédje a hét vé
gére talán az edzést is elkezdheti.

M O D I A H O



D ö n t e t l e n ü l  v é g z ő d ö t t !  
a  s k ó t  k u p a d ö n t ő

As angol ligában hat ponttal 
vezet az Everton — Arsenal álra 
a második helyen

~  Távirati jelentésünk —

Vasárnap, 1932 április 17.

Meghiúsultok 
a

Ú j  b o x c s i l l a g

London, április 16.
Az angol szigetország érdeklődése 

Glasgow felé irányult, ahol a 
xíampden Parkban a Skót Kupa dön
tője 100.000 nézőt gyűjtött össze. A 
favorit Rangers nagy iramban kezdte 
a játékot és fölényben is volt egy 
ideig. Később azonban a Kilmamock 
kerekedett felül és a 41. percben a 
vezetést is megszerezte. A II. félidő 
8. percében egyenlített a Rangers, 
de hiába dobta frontba minden 
erejét, a győzelmet jelentő gólhoz 
nem futotta erejéből. Jövő héten 
megismétlik a döntőt.

■A? angol liga I. osztályában nem 
történt lényeges változás. Az Arsenal 
újra a második helyre került a 
Huddersfield és a Sheffield Wednes- 
day veresége révén, de az Everton 
Így is hat ponttal fölényesen őrzi 
első helyét.

A II. ligában a vezető Wolver- 
hampton veresége a meglepetés, az I. 
osztályba való feljutását azonban ez 
a pontveszteség sem fenyegetheti 
már komolyan. Egyébként a II. ligá
ban az idegen pályán játszóknak volt 
nagy pontszerző délutánjuk.

Részletes eredmények:
I. liga

Portsmouth—Newcastle United 6:0 
Arsenal—Sheffield Wednesday 3:2/ 
Birmingham—■Liverpool 3:1, West 
Bromwich Albion—Leicester City 1 -2 
Sunderland—G rimsby Town 2-V 
Everton—West Ham United 6 :i ’ 
Blackbum Rovers—Huddersfield
Town 3:0, Bla-ckpool—Bolton Wande- 
rers 0:3, Derby County—Aston Villa 
3:1, Sheffield United—  Middles- 
brough 2:1, Manchester City—Chel- 
Sea 1:1.

II. liga
Swansea Town—Chesterfield 1:1, 

Plymouth Argyle—Southampton 1:2 
Bristol City—Stoke City 0:0, Notts 
County—Preston North End 1:4, 
Barn-sley—Bumley 0:1, Millwall— 
Manchester United 1:1, Port Vale— 
Bradford 1:3, Oldham Athletic— 
Charlton Athletic 1:0, Leeds United 
—Nottmgham Forest 1:1, Bradford 
City—Tottenham Hotspur 2:0, Bnry 
—Wolverhampton Wanderers 1:0

Skót Kupa döntó'je
Rangers—Kilmamock 1:1 (0:1).

Próbajáíéhosok és régi 
játékosok próbája

Hungária B )— III. kér. FC B) 4:1
(1 :1 ).

Hungária-út. Bíró: Nádler.
Hungária B ): Ujváry — Nagy, 

Fogoly III. — Kompóti, Somogyi, Ma
jor — Rökk, Gyuresó, Készéi II., 
Sárvári, Füstér.

III kér. FC B ):  Biri — Werner, 
Szaffka — Király, Győri I., Győri II 
í r  Blaskó,. Zilahy, Lengyel

OSt . . ........  < —
A III. kér. FC irányítja az első 

negyedórában a játékot. Gyenge me
zőnyjáték folyik, nincs semmi akció. 
Gyuresó bead, de Sárvári fölé vág. 
A másik oldalon Blaskó dolgoz ki jó 
labdát és Zilahy a sarokba lő. 0:1. 
Rökk gyorsasága leélt feltűnést, de 
lövés helyett beadja a labdát, ami el
vesz. Készéi II. fejjel Sárvári elé 
csúsztat,  ̂ ám Sárvárinak most sincs 
szerencséje •— ismét célt téveszt a 
bomba. A 86. percben Hajós elhúz 
Nagy mellett, bead és Zilahy fejesét 
csak a kapufa tudja menteni. Négy 
perc múlva megvan az egyenlítés. 
Rökk száguld, félmagasan bead és 
a jól erkezo Sárvári lábáról remek 
gól pattan Biri hálójába.

Szünet után a III. kér. FC-ben 
Lengyel lesz a balhalf, Győri előre
megy. A Hungáriában is van válto
zás. Uj balhalf jön be: Magda. Ma- 

halszélre áll. Biri kiüti Gyuresó 
lövését, de Rökk hibáz. Biri helyére 
most egy próbajátékos jön be, aki
nek Sárvári mindjárt begurítja

Hungária vezető gólját, z-.l. Magda 
taccsdobasa után jobbra száll a labda 
es Kokk élesen a sarokba IS. 3 :1 . 
Zilahy összecsapása Somogyival és 
Naggyal kisebb izgalmat kelt, maid 
Sarvan kiteszi Majort és Jf :l. Ez a 
felidő csak 35 percig tartott.

A  Hungáriában a próba játékosok 
^anyuit a legnagyobb érdek

lődés. Somogyin még látszott az edzés- 
illán y. Készeinek voltj Gigypár jó 
momentuma, egyelőre még csak 
ígéret. Magda ellenben a rövid idő 
alatt is figyelemreméltó teljesítményt 
mutatott. Sárvári kerülte a közel
harcot. ,. , ,

A  III  kér. FC-ben Szaffka, az 
edző meg ma sem vesztett sokat régi 
tudásából. Blaskó ügyesen mozgott.

„Baby”  Arizmendi nevét még 
kevesen ismerik, de a legjobb úton 
halad a világhír felé. Ez a mexikói 
fiatalember már tízéves korában 
boxolt. Rettegett híre volt a gyere
kek között. Mikor a testsúlya el
érte _a negyven kilót, már könnyű
súlyú ellenfelekkel mérkőzött, hol
ott meg az ifjúsági Iiégsúlyú határ
nak i,s alatta maradt. Mégis 16 
kiló előnyt adott ellenfeleinek és — 
győzött. Most 18 éves és legyőzött- 
jei közt olyan nevek vannak, mint 
La Barba és Dado! Tizennyolc 
eves! összesen 280 mérkőzést ví
vott és egyszer sem szenvedett ve 
reségetí

A m e r i k a i  h u m o r  C a m p b e l l  
v i l á g r e k o r d j á r ó l

M-alcoIm Campbell világrekordja 
alkalmával átlagban másodpercen- 
kéntlOO métert száguldott. Hogy 
érzékelteti ezt a sebességet egy 
amerikai vicc?

Két jenki figyeli Campbell fel
tűnését. Egyszerre kiáltanak fe l :

—  Itt jön!
—  Ott m egy!

D e m p s e y  e z r e d e s  ú r !

Dempsey legyőzte Tunneyt! Már 
ami a rangkülönbséget illeti. 
Dempsey ugyanis Kentucky állam
ban ezredes, míg Tunney Con- 
necticut-ben csak őrnagy. Minden
esetre nálunk bajosan futhatna 
professzionista boxoló ilyen kato 
nai karriert. . .

A főváros vezető amatőr egyletei 
akarnak programot csinálni 
pünkösdre

*— Saját tudósítónktól
A  pünkösdi műsor kialakításá

ra irányuló tárgyalásokról már 
beszámoltunk lapunk hasábjain, 
most arról kell hírt adnunk, hogy 
a tárgyalások teljes eredményte
lenséggel zárultak le, azaz. Pün
kösd kettős ünnepén nemcsak az 
Újpest és Ferencváros fog hiá
nyozni a fővárosi pályákról, de a 
harmadik nagyegylet, a Hungária 
is idegenben tölti a tavasz lég 
szebb ünnepét.

A  pünkösdi program meghiú
sulásáról Fodor Henrik dr. a kö
vetkezőket mondotta munkatár
sunknak: , •

Hiába volt minden igyeke
zetünk, nem sikerült nyélbeütni 
a pünkösdi rendezést. Most be
széltem Béccsel és miután a Ra
piddal tervezett budapesti és bé
csi program hajótörést szenve
dett, a Hungária úgy határozott, 
hogy Bécsbe megy, ahol a Rapid 
és a W AC rendezésében a Slaviá- 
val együtt résztvesz ezen a né
gyes tornán.

A PTBSC nagy szorgalommal készült 
a Schmoll elleni döntő mérkőzésre, Az 
együttes a következő összeállításban fog 
kiállm: Szúrom! ~  Prekop, Balázs -  
Szabó, Nagy, Pablo — Pécsi, Friedrich, 
Kircz I „  Alföldi, Moravetz.

Bohn SC csapata a csütörtök 
délutáni edzés keretében 4:0-ra győ
zött a Cs. MÁV ellen. A gyáriak na- 
gyón ambicionálják a győzelmet a 
Gyulai AC-cal szemben, mert a leg
utóbbi két mérkőzésen a GyAC győ
zött.

A Szeged FC megóvta a Pécs-Bara. 
nyaval szemben 5:4 arányban megnyert
meccsét, mert a mérkőzés napján a pé
csiek játék,|oga fel volt függesztve. A 
nagy golarányharoban jó  érzés lesz 
megszabadulni négy kapott góltól.

Bakondynak és Potyenak cszeágá- 
ban sincs, hogy a GyAK-hoz menjen
— ennek megállapítását kérte tő
lünk Nussbaum Zoltán, a Gyöngyösi 
KSE intézője. — „Viszont közlöm, 
hogy f. hó *19-vei Szita, a GyAK volt 
jeles kapusa a GyKSE igazolt játé
kosa lesz" — zárja sorait Nussbanm.

Az újonnan alakult francia proft-
egyesülétek iniüdent elkövetnek csa
pataik megerősítésére. Különösen 
nagy érdeklődést tanúsítanak az an
gol profijátékosok s itt is elsősorban 
a híres skót játékosok iránt, akiket 
minden áron trénerül és játékosul 
akarnak szerződtetni. Gallacher és 
Law, a londoni' Chelsea két skót já
tékosa igen csábító ajánlatot kapott 
Franciaországból: mindkettőjüket a 
Franciaországban engedélyezett leg
nagyobb heti fizetéssel, heti 16 font
tal akarják Parisba csábítani. Az 
angol és a skót játékosok általában 
hajlandóknak mutatkoznának az elő
nyös ajánlatok elfogadására, annál is 
inkább, mert Angliában a maximé-, 
lis heti fizetés csak 8 font Közben 
azonban az Angol Labdarugó Szö
vetség is tudomást szerzett a fran
ciák terveiről, s sietett kijelenteni, 
hogy semmiképpen nem járul hozzá 
ahhoz, hogy angol vagy skót játéko
sok a kontinensne vándoroljanak. Az 
angol szövetség bejelentette, hogy 
szigorú tilalmat bocsát ki a játékos- 
vándorlás megakadályozására.

Mint ismeretes, a Ferencvá
rossal együtt szerettük volna 
megcsinálni a pünkösdi progra
mot, de ez meghiúsult a bécsiek 
ellentállásán, akik semmiképpen 
sem akartak az ünnep első nap
ján lejönni Budapestre, de nem 
fogadták el alternatív javasla
tunkat sem, ami a közös részese
désre irányult. Ilyenképpen a F e
rencváros automatikusan kikap
csolódott a budapesti programból 
és így nekünk sem maradt más 
hátra, mint elfogadni a Rapid 
meghívását.

így  most már véglegessé vált, 
hogy mind a három nagyegylet 
itthagyja a főváros közönségét 
mérkőzés nélkül az egész pün
kösdi ünnep alatt. Ezt a tényt 
mindenesetre sajnálattal kell 
megállapítani, mert ha a közter
hek nyomása alatt kénytelenek is 
egyleteink a szokottnál többször 
rátérni a külföld országútjára, 
helyes politika mellett néni for
dulhatna elő az, hogy a közönség 
megcsappanása miatt folyton pa
naszkodó  ̂ egyesületek egyenesen 
leszoktatják a közönséget arról, 
hogy mérkőzésekre menjen. 

Egyébként úgy tudjuk, hogy

hogy a pünkösdi ünnepek 
alatt külföldi ellenfelek be
vonásával körmérkőzést ren- 

dezzének.
így  tehát az amatőrfutballra há
rul a feladat, hogy jó  sporttal 
lássa el Pünkösd ünnepén a fővá
rosnak futballra éhes közönségét*

V i d é k i  b a j n o k s á g o k  
" á l l á s a  '

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

1. JPVSK
2 . PEAC
3. NTE
4. D. VOGE
5. DPAC
6 . DVAC
7. KTSE
8. PSC
9. SzAK

10. KRSC
11. PÁC
12. KPAC •

Pécsi alosztály
16 11 
16 10 
16 10 
14 8 
16 6 
16 7
16
16
14
13
16
22

44:19 26 
28:13 22 
36:18 22 
19:20 18 
19:18 16 
22:422 16 
23:29 16 
16:25 16 
24:31 15 
15:21 13 
10:36 9 
3:7 —

1 . TSE
2 . BSC
3. SBTC
4. BTSE
5. Bácska
6. BTC
7 . MTE
8. BMTE
9 . BSE

Bajai alosztály
10 7 2 1
10 7 1 2
11 7 — 4 
10 6 1 3 
10 4 3, 3
10 3 1 6  
9 2 2 5

11 á 2 7 
9 1 — 8

3Í:6 16 
17:11 15 
,37:15 14 
21:14 13 
18:13 11 
8:18 7 
7:19 6 
9:27 6 

10:35 2

I r t a : T a b l L á s z ló
Május 9,

Unalomból elolvastam egy apró- 
hirdetést. Egészen érdekes, ide
írom, mert azt hiszem, írni fo 
gok rá.

„Megismerkednék sportkedvelő 
úriemberrel. Harminc évnél 
nem idősebbek levelét kérem 

„Sportlady”  jeligére.”
Május 10.

írtam. Úgy gondolom, nincs eb
ben semmi különös. Utóvégre tény
leg szükségem van valakire, egé
szen egyedül lézengek vasárnapon
ként. Milyen jó  lesz együtt meccsre 
járni. Remélem, érdekli a futball 
őt. Csak írjon. Nem hiszem. De 
nincs kizárva.

Május H .
Irt! Már azt hittem, hogy hiába 

fogom várni a választ. Megdobbant 
a szívem, mikor felbontottam a le
velet. Holnap este találkozom vele 
először. Kell vennem egy pár 
keztyűt, a régi már egészen ron
gyos. Azonkívül egy nádbotot is 
keli vennem. Ront azt választotta 
ismertető jelnek.

Május 28.
Ili nem akar meccsre jönni. Ha 

nem szeretném olyan nagyon, ösz- 
szevesznék vele. Azt mondja, hogy 
a meccs nem érdekes, -mert ő nem 
érti. Lehet, hogy igaza van, de en
gem meg a tenisz nem érdekel. 
Azért holnap elkísérem őt teni 
szezni.
Június 11.

Kezdek kétségbeesni. Uj hal
lani sem akar a futballról, folyton 
teniszezik, de ez még nem lenne 
baj, hanem az a baj, hogy nem 
tud teniszezni. Igaz, hogy a tenisz 
csak ürügy, mert negyedóráig ját
szik, aztán táncol, uzsonnázik és 
megint táncol. Nem sportlady, de 
édes. »
Június 16.

Mindennap felkutyagolni a Kék- 
trombita-utcába, derekas sporttel
jesítmény.^ Lehet, hogy ezért írta 
annakidején, hogy sportkedvelő 
urat keres. A  Kéktrombita-utca —  
ha valaki ném tudná —- fenn van a 
Sashegy túlsó oldalán. Az egészben 
az a kellemes, hogy többször pihe
nünk útközben.
Augusztus $.

Tanítom úszni. Homokban már 
tudja a tempókat, csak vízben nem. 
Ha idén nem is, dé jövőre feltét-

Szeptember 15.
Kirándulni járunk. Múlt vasár

nap 18 kilométert gyalogoltam. A z
előtt Öt év alatt sem gyalogoltam 
ennyit. Szalámit ebédelek fűben 
hangyák társaságában. Megmond
tam neki, hogy jövő vasárnap kez
dődik ̂ a futball, kimegyünk. Azt 
mondja, hogy majd még beszélünk 
róla. Én bizony kimegyek, ha tö
rik, íha szakad. Lesz ami lesz.

Szeptember 23. i

Nem mentem ki. Megint kirán
dultunk. Unom már a gyönyörű 
panorámákat Folyton a Dunát kell 
néznem hegytetőről, a Dunát, mely
ről mindig megállapítjuk, hogy 
olyan, mint egy halványkék pánt
lika. El vagyok keseredve, Nem tu
dok választani Ili és a futball kö
zött. Mi lesz velem?

Szeptember 2b.

Azt hiszem legokosabb lenne töb
bet nem találkozni. Nem férünk 
meg egymás mellett, állandóan ve 
szekszünk, vitatkozunk, ö  minden
áron kirándul, azt mondja, most 
szép a természet, ilyenkor ősszel, 
én meg még az idén nem láttam a 
Fradit. Hát tartható ez íg y ? ‘

Szeptember 28.
Tegnap voltam utoljára kiránt 

dúlni. Most m ár. , végleg betelt a 
mérték. Nem bírom tovább a to- 
lóngást a négyes* - kocsin, nem .-bí
róm, nem akarom bírni. Ismerem 
Pestet madártávlatból, kellőképpen 
megcsodáltam a szép természetet, 
elég volt. Unalmas. A z ’brömkút 
épolyan, mint a Nagykevély, a 
Malomcsárda sem más, mint a 
Medvebarlang. Nem érdekel. Ha I'h 
ragaszkodik hozzá, menjen. Nekem 
elég volt. Na és visszafelé, mikor 
az ember fáradt, hogy alig emeli a 
lábát,  ̂ állni kell a,, nyolcvanhárma 
són, és az egész virág, amit sze
dett, összetörik, hogy k i kell dobni, 
és mindenki énekel a villamosban, 
hát az valami rémes.  ̂Jövő vasár
nap kettős meeos. Agyő kirándulás, 
slussz! Lehet, hogy Ilitől is bú
csúznom kell. Akikor is a meccsre 
megyek inkább,
Október 7. .................

Már régen neon írtam. Nem tör
tént semmi más, csak amitől tar
tottam. Elvettem feleségül. Ez az 
egy mód volt arra, hogy Ili is meg
maradjon és a meccsre is kijár
hassak. . .
Január 2S. '

Bárcsak kirándultam volna in
kább. Nnna, többet nem írok.

Nepven- éves a Békési Torna Egylet.
elnöke Pekánovits Danié1 volt. Első tagnál főleg atléti- 

fa ? * 11 jeleskedtek, de később megkedvel- 
tették Békésen az evezést és vívást is. 
A futball csak ezután vonult be az 
egyesületbe. Négy évtizedes múltját 
Sülteképpen akarja megünnepelni a 
BPE -8 a nyár folyamán egy elsőligabell 
csapatot — lehetőleg a Bocskait — sze
retne megnyerni vendégszereplésre.

Javítják a gyöngyösi pályát. A 
GyAK az OTT-tőí segélyt kapott # 
ebből bevezeti a vízvezetéket pályájá
ra és ott fürdőszobát létesít. Azonkí
vül a játékteret a helyi szeszfőzdétől 
kapott salakkal felsalakozza.
^Eltiltások Középütt. Marinov RTE és
Kalocsay SzMTE október 8-ig. Farkas 
SzMTE és Ecseri C. MOVE augusztus

Láng Imre, a III. kér. TVE ifjil-
fiági intézője lemondott tisztségéről.

A  Ferencváros nyári békéscsabai ▼*«-
degszereplese egyre jobban közeledik a 
megvalósulás felé. A  CsAK meghívó le- ■ 
jelére mér válaszoltak a zöld-fehérek s 
közölték, hogy július 17. és 24., valamint 
augusztus 7 és 22-ike között volna mód
jukban Csabán mérkőzni. A  CsAK két 
kezzel kap a második időközön, hisz* 
eredetileg is az volt a terve, hogy Ist- 
van király napján, augusztus 20-rk köti 
le a Ferencvárost. Az anagiak tekinte
tében még folynak a tárgyalások.

Paczolay (Kispest) makacs Inhúzó- 
dása csak nehezen javul. A kitűnő 
játékos csak .két hét múlva állhat ú j
ra csatasorba.

E z  i g e n  I

-— Hallottad? Barna Győző, aa 
asztali tenisz világbajnoka Páriá
ba költözik! ■

r~. És- még mondják, hogy a 
ping-pong nem komoly sport!

Br

‘  , halmán szerződését tegnap 
ben Jt°tta b® 8 Hungária a szövetség-



Vasárnap, 1932 április 17.

Toldi nyaka,
a Ferencváros 
elégedettek a játékvezetők

és egyéb szombatesti apróságok
Saját tudósítónktól — 

A z  is e g y  s z í n  I . .
A tanácsülésen a* este Zsar- 

nóczay nagy hévvel dörgött:
—  Ha az elnökség egyszer azt 

mondta, hogy zöld, akkor később 
nem mondhatja, hogy fehér!

—  Talán kéket is mondanál 
néha, —  szólt közbe Fodor dr.

— Az is egy szín, ■— mormog
ta valaki a sarok b a n !...

F a s i z m u s  a  F e r e n c 
v á r o s b a n

Már a Hungária elleni mérkő
zés után kitörőben v o lt . . .

Akkor azonban az óvatosabbak 
fel-feltartották a mutató ujjúkat:

—  Pszt! Ne kiabáljuk el azt az 
ötöt! Várjuk meg a nyolcórai vo
natot, azaz az Újpest mérkőzést!

Nagynehezen kivárták. De most 
már minden fenntartás nélkül ki
tört a fasizmus a ferencvárosiak 
között. Ha találkoznak egymással, 
széles mosoly terül az arcukra s 
feltartják jobbkarjukat, szétnyit
ják feltartott kezükön az öt ujjat.

Szóval mutatják az ötöt!

mire való? Azt a debreceni ötöt 
azzal is kimutogathatnók!

Debreceniek persze, nem vol
tak a közelben. Ma azonban ott 
lesznek a pályán!!

Ú j p e s t e n  is t e r j e d  
a  r a g á l y

Mert ragály ez az újsütetű 
fasizmus!

A héten nem egyszer fordult 
elő, hogy amint Bányai mester 
megfordult valahol, kaján kár- 
örvendők az ötöst mutatták neki 
Csak. úgy szimplán, egy kézen.

Bányai maga mondta, az is 
elég volt. De még mennyire! Kü- 
önösen vasárnap a pályán!

P e d i g  Ú j p e s t  é p p e n  
o l y a n  . . .

Azok, akik a Hungária mérkő
zés után nagy önmegtagadássa 
még csak suttogva beszéltek az 
Ötről s a többiek szavára zsebre 
tették az ötöt mutogató kezet, 
egész héten kétkézzel mutogatták 
kéjes gyönyörűséggel a kétszer 
ötöt. Különösen, ha hungarista 
Vagy újpesti volt a látóhatáron. 
Az egyik hungarista mély aggo
dalommal kérdezte:

—  Miféle fasizmus ez? Nincs 
nekünk elegünk a régim4 ??

—  Uram, ez a ferencvárosi, 
vagy vltrafasizmus. Született a 
Marcia sül Újpest alkalmából!

Ha a Ferencváros kedvéért so- 
' can utaznak Debrecenbe, akkor 
bizonyos, hogy az Újpest ked
véért is sokan utaznak ma Mis
kolcra. A  filléres gyors jó  alkal
mat ad az utazásra. Különösen a 
csapatból kimaradt tartalékok 
mennek szívesen Miskolcra, köz
tük is áz első Siflis Géza. Amint 
mondotta:’

— I g e n  kiváncsi vagyok, mit 
tudnak a tartalékok az Avas al
ján.

Csoda ? Aki a tartalék tartalék
ja, mit tehet mást, kíváncsi!

M i s k o l c  f e l é  
s z o m o r ú s á g  u t a z i k

Egyszerű a magyarázata. Fáj 
dalmas dolog az, amikor a baj
nokcsapat legjobb játékosait 
kénytelen nélkülözni. Annyira, 
hogy szinte az egész csapat ge
rincét elveszti. Mert ki alkotta 
ezt a gerincet, ha nem Aknai, 
Dudás, Borsányi, Avar, Vörös? 
Akkor, amikor az Újpest egymás
után kétszer ragadta el a baj 
nokság babérkoszorúját

S ma, az Attila ellen, egyik já  
tékos sem léphet pályára a fel
soroltak közül.

— Lilák vagyunk most igazán,
•— magyarázta az egyik újpesti. 
—■ Olyan lilák, mint az az eniber, 
aki útközben itt is, ott is elhat
ott s lilára verte magát.

— A miskolci pálya azért nem 
olyan göröngyös, hogy akár ez a 
csapat is megbotoljék rajta, 
mondta önérzettel a másik.

A rosszmáj úak azonban fi
gyelmeztették Albit, hogy a nép
kerti pálya éppen a temető mel
lett van!

A  k e r e k a s z t a l  
s z a b a d s á g r a  m e g y

A PLASz főtitkári szobájában 
van egy kerek asztal. Körötte fo 
lyik nap-nap után a déli órákban 
a beszélgetés. A hivatásos alaku
latok legtöbbje képviselve van itt 
minden nap, hogy megbeszélje a 
legújabb dolgokat. De vendégek 
is akadnak mindig.

Tegnap is együtt volt_ jócskán 
a társaság s valaki megjegyezte: 

—  No, mit határoz a kerek 
asztal?

Nem határozhat, mert Gan- 
di hiányzik, —  mondta Bodánszky 
dr.

Hogy hiányozna, —  szólt 
Mándi, a bekk —  itt van a Fa
ragó Lója Gandinak, csak éppen 
felöltözött!

A  beszélgetés során kitűnt, 
hogy a Budapesten maradók nem 
sok eseményben válogathatnak.

Sőt, —  mondotta Mayer 
Béla, a kispesti igazgató —  most 
válogathatunk csak igazán. Az 
amatörmeccsekben. Végre szabad
ságunkban áll oda menni, ahová 
szeretnénk

■S ön hova m egy? Az FTC 
— BSzKRT-ra?

__ Szó se róla! Ott nekünk
nincs keresni valónk. Sokkal kié 
sebb tájak is vannak az amatőr 
világban.

A  titokzatos kijelentés mögött 
—  azt mondják a benfentesek — 
valami tétényi vagy budafoki ki 
rándulás lappang . . .  Mert a ke 
rekasztal szabadságra megy ma. 
Tanulmányutat tesz!

Már ezen a héten életbe 
lép az MLSz ú\ szigorú 
fegyelmi kódexe

Tartalmas tanácsülés 
az országos szövetségben

— Saját tudósítónktól —

Az MLSz tanácsa tegnap este né
pes ülést tartott a Szövetségi Ház 
nagy tanácstermében s hatalmas 
pusztítást végzett a kiadós^ tárgy- 
sorozat pontjaiban. A  tanácsülés
ről alábbi tudósításunk számol be:-

Nádas Ödön alelnök az ülés ele
jén meleg szavakkal emlékezett 
meg Malaky Mihályról, a magyar 
labdarúgás nagy halottjáról, aki
nek emlékét jegyzőkönyvben örö
kítette meg a tanács, de gondos
kodni fog  arról, hogy vándordíj 
formájában is fennmaradjon^ a 
labdarugósport e kiváló vezér
alakjának emléke.

A napirend előtt az országos 
fellebbezési bizottság két határo
zata került megvitatás alá. Lé- 
nárd Ernő a Müller Kompaktor-

120 c e n t i s  s ó h a j  * i

Kisfiú kesereg:
— Hát érdemes manapság nőni?

fis a Nyugatin, a vonatnál, mi
kor a Ferencváros tegnap Debre
cenbe utazott, szóba került ez a 
ferencvárosi fasizmus. Az égyik 
rajongó, aki az elutazásoknál is 
mindig megjelenik, nagyban ma
gyarázta Kovács Fukszinak:

—-  Megmondtam fiúknak,
hogy vagy bajnokként jönnek ha- 
za, vagy ottmaradnak.

—  És az ötös szériát nem sza
bad megszakítaniok.

—  Szép lenne a harmadik nagy 
mérkőzésen is belőni az öt gólt!!

■—  Még szebb lenne mutogatni 
á kékek, meg a lilák felé.

•— De a háromszor ötöt már 
nem lehet mutatni. Csak két 
keze van az embernek.

*— Ugyan kérem, hit a lábunk

F u t b a l l i s t a ő r ö m

—  Borúra derű, borúra dóri, 
borúra derű. . .

Török Albi hadarta tegnap 
utólérhetetlen gyorsasággal. Aki 
hallotta, megijedt, hogy szegény 
Albit valami baj érte. Pedig 
semmi baj sem történt. Csak ép 
pen örömében hajtogatta a mon
dást a jeles csatár, aki már olyan 
régen nem hajtotta a labdát a 
pálya szélén a mérkőzések alatt. 
Bizonyára megérti más is Albi 
örömét, amit így magyarázott el 
nekünk:

—  Nem hiszi azt senki, miiyen 
nagy öröm mérkőzést játszani! 
Csak az tudja, aki ennyi ideig 
nem jutott hozzá, mint én... 
Tuhdululu...

Aztán belevágott Albi saját 
szerzeményű tangójába, aminek 
bizonyára párja fogan Miskolcon, 
h a . . .  ha a futball szeszély is 
úgy akarja. A címe remek lehet: 
Avasi öröm ök, « t

V i h a r ,  a m e l y  
b e f e l é  fú jt

A  BT-ben tegnap nagy volt a 
megélegedettség. Aki nem tudta, 
hogy elégedetlenség, vagy hasonló 
valami is volt a napokban, annak 
persze ez fel sem tűnt. Tudni kell 
azonban, hogy a héten furcsa 
háttere volt annak a körülmény
nek, hogy az elsőosztályú BLASz- 
mérkőzések vezetőit nem hozták 
nyilvánosságra, csak szombaton.

A  rejtélyes esetnek az volt a 
háttere, hogy a BLASz valami 
formában bele akart szólni — 
úgy hírlik —  a heti bíróküldésbe. 
A BT elnöksége azonban a sarká
ra állott és kitartott álláspontja, 
jogai mellett. Ezért a megelége
dettség.

—•Reméljük, —  mondta egy
vendég —  vasárnap este nemcsak 
a bírák, de az egész futballtársa
dalom is meg lesz elégedve a —  
BT-vel és tagjaival!

A  g ó l g é p

Toldi Gézát nagyon megbámul
ta egyik éltesebb klubtársa vasár
nap. A z öreg FTG-iata nem tudta 
elfeledni azt a remek fejesgólt s 
így szólt a Debrecenbe utazó csa
tárnak :

—  Hogy csináltad azt, Géza? 
A  nyakad úgy kinyúlt, mint va
lami zsiráfnyák. . .

—  Hja, megvan annak a forsza, 
—  válaszolt Toldi a világ legter
mészetesebb hangján. —  A  mai, 
géptechnikás világban nem úgy 
megy, mint régen.

—  Halljam, hogyan csináljá
tok?

Tetszik tudni, itt —  mu
tatta a jobbeombja felett —  van 
egm gomb. Ha ezt megnyomom, 
akkor a nyakam egyszeriben meg
nyúlik, etöreugrik. Ez az egész.

A z öreg fradista egy pillana
tig  egészen komolyan vette a 
dolgot. Mit lehessen tudni, ebben 
a gépvilágban! ?!

A m i m in d e n ü tt  
e g y f o r m a

Takács II. már a vonat ablaká
ban állott, mikor apró, zöld-fehér 
zászlócskát nyomtak a kezébe. 
Nézte, forgatta, aztán megszólalt 
Jóska:

■ Szép, szép, csak kicsi, mint 
a debreceni pálya.

—  A kapu azonban ott is akko
ra, mint az üüői-úton, —  vágta 
rá a bátyja.

játékos ügyében, Zsarnóczay Já
nos -a MAFC— WSC mérkőzés kér
désében hozott döntést tette szi
gorú bírálat tárgyává. Mind a két 
ügy a külföldre távozott és onnan 
visszatért játékosok jog i helyze
tével kapcsolatos és meglehetősen 
szenvedélyes vitát váltott ki, ami
ben résztvett Fodo-r Henrik dr., 
Klein Aladár, a fellebbezési ’bi-' 
zottság elnöke, Zsoldos Andor és 

í Kenyeres főtitkár is. Végül Ná
das alelnök bejelentette, hogy az 
elnökség vizsgálat alá veszi az 
egész problémát, a MAFC— WSC 
ügyet pedig a tanács még ennek 
az ülésnek napirendjére kitűzte, 
mert a két pont sorsa kihatással 
lehet a bajnokság kimenetelére 
és emiatt a döntéssel nem lehetett 
késlekedni.

i A  bejelentések során megtud
tuk, hogy az MLSz kérte az OTT- 
tő l : az egyletek külföldi mérkő
zéseit a jövőben ne kelljen az 
OTT-nek is bejelenteni. Közölte 
a főtitkár az OTT ismert leiratát 
a labdarúgás reform ja ügyében. 
Ennek kapcsán Zsarnóczay János 
bejelentette, hpgy az OTT által 
megszavazott és' a kultuszminisz
ter által is jóváhagyott 18.000 
pengő segély folyósítására kellő 
fedezet hiánya miatt csak a jövő 
költségvetési évben kerül sor.

Érdekes megnyilatkozást vál 
tott ki a tanácsból az OTT-nek az 
a 'leirata, amiben a szab ad jegy ék
nek az olimpiai alapra leendő 
megadóztatását kérte az MLSz 
tői. Zsarnóczay János^ igen ener 
gikus hangú felszólalásban a ta
nács helyeslése mellett fejtette 
ki, hogy nem lehet megtudni, hogy 
mi történt az évek során beszedett 
testnevelési adóVal, aminek egy- 
harmadát tudvalevőleg az olim- 

I piai előkészület és kiküldetés cél 
I jaira keli fordítani, addig a  labda 
rugósport nincs abban a helyzet
ben, hogy bármi néven nevezendő 
üj adóval terhelje a  labdarugó 
mérkőzések jegyeit. H a volna le
hetőség ilyen adóztatásra, akkor 
annak jövedelmét a haldokló fut
ball megmentésére fordítanák.

A tárgysorozat első pontjaként 
Mariássy dr. szövetségi kapitány 

' „jelentett”  Egyiptomról és Prágá
ról. Javaslatára a tanács a pragai 
győztes csapat tagjait ezüst erem
mel tünteti ki, a két vendéglátó

szövetség, Bar.lassina és Sophus 
Hansen köszönetét kap.

Szó nélkül elfogadták: a torinói 
és a prágai mérkőzések úti elszán 
molását s az 1931— 32. év első
feléről szóló pénztári jelentést.

A miskolci népkerti pályát 
április 23-iki kelettel felfüg

gesztették
s a felfüggesztés csak akkor nem 
lép életbe, ha a pálya addig pó
tolja mulasztását, a szövetség ál
tal követelt jelentését.

Kimondja a tanács: a Közép- 
európa Kupában ezidén is a profi 
I. liga két első helyezettje képvi- 

eli színeinket.
Az országos amatőr szövetségi 

kapitány munkájának támogatá
sára bizottságot állítanak fel_ az 
alszövetségi kapitányok részvéte
lével, de a válogatás joga és • a 
felelősség továbbra is az országos 
kapitányé marad.

A május 8-iki olasz válogatott 
mérkőzésre való tekintettel 

ebben az évben kivételesen 
nem áldozócsütörtökön (máj.

5.) lesz a Kupadöntő.
A  Pilisvörösvári SE és a Váci 

Reménység elmaradt mérkőzésé
nek bonyolult ügyét visszaadják 
a fellebbviteli bizottságnak új 
határozat hozatala végett.'  ̂ .

A MAFC— Wekeríetelepi - SE 
ügyében a tanács Kenyeres főtit
kár javaslatát teszi magáévá, 
megállapítja, hogy Füstér Géza 
külföldről való hazatérését a 
A1AFC szabályszerűen bejelentet
te s így az általa 2:1 arányban 
megnyert mérkőzést végérvénye
sen igazolja. _ . ■

A Salgótarjáni AC es Kovács 
István- az ÉLASa volt titkárának 
fellebbezését az ÉLASz tavalyi köz
gyűlésének határozatai ellen eluta-

Fyfballcipő PI6.50
birkózó és boxolóclpőFutóclpfi P I5

tekete, króm vagy
motorclpök és c s l .m ó k  

vízhatlan és garantált minőségben kaphatók

sították, majd a vidékiek kérésére- 
kimondták, hogy alábbi szabály 
csak a fővárosra vonatkozik: „Nem 
vezethet valamely osztályban baj
noki mérkőzést az a bíró, aki az il
lető osztályban szereplő valamelyik 
egyesület tagja, vagy két éven. be
lül az volt” .

Nagyjelentőségű határozat:
Az MLSz új fegyelmi kódexét 
elfogadják, még pedig az in
tézőbizottság javaslatával 
szemben nem augusztus 1-ei, 

hanem azonnali hatállyal.
Bővítik a KI SOK-szabályzatot, 

felveszik a Budatétényi TE-t, a 
Debreceni Textilgyári SC~t és a 
MOVE Csömöri SE-t. Tudomásul 
veszik, hogy a Győr-révfalusi AC 
nevét Győri TC-re változtatta, 
hogy a Celldömölki SE működését 
végleg, a Gödöllői Iparos IÖK pe
dig ideiglenesen beszüntette.

Nádas elnök zárószavában a® 
előttünk álló nagy feladatokra hi
vatkozva, összhangra, összetartásra 
intette a tanács tagjait s ezzel a í 
ülés 11 óra tájiban véget ért.

A bécsi pünkösdi torna beosztása a 
következő lesz: vasárnap a Hungária 
játszik a WAC ellen előmérkőzést, 
majd a Rapid—Slavia következik. — 
Hétfőn a WAC—Slavia meccs utáa 
lesz a Rapid—Hungária találkozás.

A Somogy ma délelőtt fél 11 óra
kor a KPAC csapatával edző mérkő
zést játszik. Az edzést Péter vezeti 
majd, mert Pető megbetegedett. A  
mérkőzésen egy pesti amatőr centet 
is résztvesz, de nevét a Somogy ve
zetősége hét lakat alatt őrzi.

7090-68 típusú rádiókészülék, minden szaküzletben kapható



Z l l f B - g
Svájc e llen  is „ b e te g "  
halfsorra! á lln a k  fel a 

cse h szlo vá k o k
A  március 20-iki magyar— cseh

szlovák válogatott mérkőzés előtt 
aligha volt Prágában ember, aki 
nem a csehszlovák csapat győzel
mére esküdött volna. Most erősen 
megváltozott a hangulat. Petru  fő 
titkár, aki az újra ágynak dőlt 
Fanta kapitány helyett végezte 
annak funkcióját, a következő csa
patot állította össze, hogy vasár
nap Zürichben a svájciak ellen ki- 
álljon az Európa Kupáért:

Planicska —  Burger, Zsenisek —  
Madelon, Moudry, Tyrpekl —  Ju- 
nek, Bradács, Silny, Kopecky, 
Zosel.

—  Három ponton nincs megfe 
lelő emberünk —  mondotta kom
mentárképpen Petru.

Pedig csak rá kell nézni a csa 
patra, hogy lássuk: nem is három, 
hanem több sebezhető pontja van 
a csehszlovák csapatnak. Petru a 
középfedezetre és a balfedezetre, 
továbbá a balszélsőre gondolt. A 
csapat tengelyében nem volt nagy 
választék, mert Kada már öreg, 
Simpersky formán kívül van, Csam- 
bal pedig Pöstyénben kezelteti a 
lábát. Nagy hiba volt azonban az 
apró Tyrpeklt beállítani, holott a 
gyakorló-mérkőzésen Krcil nagy 
szerű formát árult el. Vigasztaló 
csak az, hogy a jobbszámy most 
fényes. Kopeckynek viszont ez lesz 
első válogatott szereplése, nagy 
kérdés, hogy beválik-e. Zosel nem 
egészséges teljesen, ha nem mehet, 
Pucs lesz helyette balszélső.

Svájc cspata a következő lesz. 
Pache —  Mineüi, Weiler —  Spil- 

ler, Imhof, Gillardoni —  Tschir- 
ren, Abbeglen II, Frigerio, Ab 
beglen III, Jaeck.

A  svájci csapat Achilles-sarka a 
halfsorban van. A védelem sok ne- 
héz -harcban kipróbált együttes, a 
csatársor kiváló egyéni képességű 
játékosokból áll.

A  mérkőzés papíron nyíltnak lát
szik, reális számítás szerint azon
ban a csehszlovák együttesnek meg 
kell szereznie a győzelmet.

s s s i f r

Hol a  la teű a ?
C J C X X 1 X .  s z á m ú  R é p r e f t v é n y U n K  m e g f e s t é s e

#

Győztes: Slajckó János, Pest
erzsébet, Kende-u. 26.

Képrejtvényünk ezúttal számos 
lehetőséget nyújtott s megfej
tőink feladata nem volt könnyű, 
amikor a lehetőségek között az 
igazit keresték. De lássuk az el
képzeléseket :

Reinhardt Ottó: Dömötör kor
áért rúg, amelyre a középre hú
zódott Fenyvesi hiába ugrik, 
mert a labda a feje fölött túljut 
(mint a meccsen jónéhányszor).

Kosaras László: Fenyvesi fe
jelt. Látni a hajáról is, mert 
borzas. A  labda mindenesetre 
csakis fent a levegőben lehet. És

hogy balra van, azt Vasics lépése 
sejteti.

Friedrich Im re: Fenyvesi vagy 
fejeli a labdát, vagy rúgja. Moz
dulata azonban nem a fejelésre 
mutat, viszont lábmozdulata utób
bira enged következtetni.

Kosaras László elgondolása jár 
legközelebb az igazsághoz. Feny
vesi fejéről az alig elért labda 
tovább pattant a pálya széle felé. 
Meg kell állapítanunk, hogy Ko
saras Lászlón kívül mások is 
számoltak ezzel az eshetőséggel s 
ezek között a jobb érzék és —  a 
szerencse döntött.

kívánni valót hagyott maga után 
Az elsők közötti sorrend millimé 
tereken dőlt el az alábbiak sze 
rint:

1. díj (1 drb töltőtoll): Slajckó 
János Pesterzsébet, Kende-u. 26

2. díj (Morisson-csomag):  Ke 
lecsényi Miklós Budapest, Beth 
len-könyvkereskedés, Kálvin-tér.

3. díj ( a Nemzeti Sport egy
havi előfizetése) :  Körmendy Jó
zsef Bpest, IX., Gát-u. 20, I. 29

h— 5. díj (a Nemzeti Sport 
könyvtár 1— l könyve) :  Hel
meczy Erzsépet Bpest, VIII. 
Tisza Kálmán-tér 23. és Tarr La

Kosaras pél
dául csak az elméletben volt sike- . cs ,

---------- “ “ res* a gyakorlatban a pontossága | jós Kőbánya, Ihász-u. 29.
...*......................................................... .. ■ 11 ......................

H a jrá  v id é k i!
Ki hány pontot szerzett odáig ?

A MILL-bajnokság 
állása

Springer-csoport
1. Postás 15 11 2 2 39:19 24
2. MTK 15 10 3 2 35:11 23
8. FTC 14 10 1 3 42:19 21
4. EMTK 14 7 3 4 41:20 17
©.Hungária 14 7 3 4 32:25 17
6. MÁV 15 8 1 6 45:36 17
7. CsTK 15 6 3 6 26:28 15
8.WSC 14 4 1 9 29:37 9
9. BEAC 14 2 2 10 16:43 6

10. NSC 14 2 2 10 13:41* 6
11. Szondy 14 1 1

Oprée-csoport
12 13:52 3

1. BSzKRT
2. BSE
3 . PSC „
4. 65FC
5. Törekvés
6. BMTE
7. UTE
8. P. Remény
9. VIII. Akar.

10. III. k. TVE
11. Vasas

15 12 
15 11
15 10
16 9
14
14
14
15 
15 
15
2 0 --------

2
3 
6
4 
4 
7 
9 
9

11
20

47:18 27 
48:15 24 
31:15 22 
22:17 19 
48:18 18 
25:17 17 
41:41 13 
11:5J 11 
13:38 
13:38 
4:25

Mint ism eretes, a Nemzeti 
Sport vidéki olvasóinak kétheten
ként külön pályázatokkal szolgál. 
Azt is többször megírtuk már, 
hogy nem csak kéthetenként adunk 
díjat a legügyesebb hat pályázó
nak, hanem  magas jutalom ban 
részesítjük azt is, aki az év fo lya 
mán a legtöbb  pontot szerzi.

M últ vasárnap bejelentettük,
I hogy mai számunkban közölni 
fog juk  a verseny állását. Itt ad- 

I juk tehát a pontlistát és csak azt 
jegyezzük meg, hogy azoknak a 
vidéki olvasóinknak a nevét, akik 
csak a rejtvénysport versenyen 
pályáznak, nem vettük fel a ki
m utatásba. A  névsor a következő:

Szeged 46, Anesin 
15, Adler Andor

gyulai _ éremmérkőzéseken részt
vevő csapatok helyzete:

1. Kinizsi SC
2. GyTE II.
3. VI. kér. SC
4. Petőfi SC
5. Józsefv. SC
6. Vasas FC

5
4
4
4
4
3

4 — 
3 — 
2 — 
2 — 
1 —

1 25:10
1 12:7
2 15:14 
2 11:11
3 6:8 
3 4:23

A GyAC tartalékjai szétszórva a 
Kinizsi, VI. kér. és a Józsefváros csa
patában játszanak.

Hiába rúgott 16 gőlt csütörtökön a2 
TLK a B. Magyarságnak, mert utób
bi felfüggesztés alatt játszott és 
így gólarány nélkül fogják a mécs
esét az angyalföldiek javára írni.

Belső viszály dúl az Egyetértésben 
az atlétikai és a futballszakosztály 
között. A futballcsapat vezérei ennek 
tulajdonítják a tavaszi gyenge sze
replési.

A berlini Minerva labdarugócsapat 
április végén külföldi túrára megy. 
A  berliniek április 30-án Béesben a 
Rapid együttesével, május 2-án pedig 
Pozsonyban a Bratislava csapatával 
mérik össze erejüket.

Arraand Lajos dr.
Mihály Békéscsaba 
Pécs 14.

Beké Jenő Nagykőrös 40, Breuer Sán
dor Jánosháza 7, Bíró Lajos Mezőtúr 5, 
Bede Sándor Nagykanizsa 36, Bozsogár 
József Nagycsákány 20, Baktay Mihály 
Szöged 4, Benyák Ferenc Tatabánya 2, 
Botár Zoltán Szolnok 8.

Christián László Békéscsaba 39, Cson
tos Margit Debrecen 12, Csiky Jenő 
Balassagyarmat 5.

Drótos István Miskolc 7, Dévai Géza 
Békéscsaba 1, Dudás László Szolnok 5, 
Déri Gusztáv Békéscsaba 5.

Engel Győző Abádszalók 4, Engel 
László Bonyhád 6, Erdély Jenő Győr 23.

Főző Miklós Szombathely 3, Fülöp Jó
zsef Nagyrákos 3, Fischer György Mis
kolc 2, Fetter László Kunszentmiklós 8, 
Farkas Gáspár Mezőkövesd 8, Fogl Ede 
Szigetvár 5.

Göblyös János Törökszentmiklés 16, 
Gerse Lajos Nemesvid 10, Geiger Ferenc 
Debrecen 24, Gál György Debrecen 33, 
Geday József dr. Becske 6.

Hoffer Ferenc Budafok 8, Horváth 
Gyula Baja 3, tfj. Holub József Pécs 
21, Hoszták János Miskolc 6, Horváth 
Kálmán Gödöllő 18, Hamm Fiilöp Győr 
24, Hornyák József Felsőgalla 23, Hor
váth Béla Miskolc 6, Hoch Imre Füzes
abony 5.

Kerling Samu Sopron 46, Kuczi István 
Székesfehérvár 19, Kanfka Andor Ka
posvár 15, E lesz Károly Miskolc 42, 
Korz 'ényi László Szeged 23, Klein László 
Miskole 12, K a vaska János Székesfehér
vár 21, K ratofil Lajos Szeged 13, Kis 
Lajos Gyula 15, Kóta Béla Miskole 3, 
Kovács István Szeged 80, Krámer István

Székesfehérvár 5, Kirchlechner JánosSzeged 31.
Ifj. Ladjánszky Mihály Váchartyán 7, 

Lehoczky Endre Ujszász 42, Lichttag 
.Imre Szilasbalhás 5.

Miselbach László Cegléd 37, Melitskó 
Miklós Budafok 15, Mikóczi Alajos 
Pápa 21, Marcsinké Lilly Szeged 2, Nagy 
György Szigetszentmiklós 5.

Neff Béla Hódmezővásárhely 39, Nagy 
Béla Keszthely 15, Nyizsnyik János 
Miskolc 10, Németh László Vác 10, Ne
mes László Győr 24.

Oláh Mikló- Baj 5, Őváry János dr. 
Pécs 35.

Pallaghy Mihály Miskolc 6, Perük 
József Búj 21, Pálma Gyula Tatabánya 
2, Percze László Békéscsaba 2,' Piros 
Géza Cegléd 11. Patrik József Salgótar
ján 10, ifj, Pesti László Jászberény 2, 
Pavlovits Zoltán Sátoraljaújhely 5, 
Petre Lajos Nagybátony 6, Puskás Ká
roly Gyula 9.

Rónai István Balassagyarmat 44, Ra- 
gendorfer Imre Szombathely 8, Kosen- 
feld Géza Cegléd 5.

Stina József Biíj 4, Sass József K is
újszállás 11, Sándor Géza Balassagyar
mat 5, Simon József Kőszeg 6, Schlitz 
Adám Kecskemét 3. Schöffer József 
Miskolc 3, Schiller Imre Sopron 19, Szl- 
kora József Békéscsaba 5, Szorschág 
Rezső Sárospatak 10, Szirmai Árpád 
Magyarboly 14, Sztriesek Lajos Sasha
lom 10, Szerencsés Ferenc Győr 7, Szán
té István Csillaghegy 4, Számmer Kál 
mán Miskolc 3, Szántó György Simon- 
tornya 5,

Totola Frigyes Nagykanizsa 38, Tar- 
nay István Miskolc 9, Takács Endre 
Szár 7, Takács József Villány 6.

Unghváry Irén Tatabánya 10, TJngh- 
v iry  Gizella 26, Ugró Gynla Eszter
gom 8.

vatay Vattay Elemér Gönyű 19. Ven- 
czel István Miskolc 4, Várjon Géza dr. 
Miskolc 44, ifj. Vajda József Hedrehely 
9, Varga Gyula Szabadhldvég 12, Ver- 
derber M. Érd 4, Veress János Cegléd 
3, ifj. Weisz Dezső Kunszentmártoni 4. 

Zviek Ferene Soroksár 2.

O l v a s ó i n k h o z !
Egyenkint megválaszolhatatlan tö

megben érkeznek hozzánk kérések a 
május 8-i magyar—olasz mérkőzésre 
szóló jegyek iránt. Újból közöljük, 
hogy jegyárusítással nem foglalko
zunk, vidéki olvasóink tehát fordulja
nak a Menetjegyiroda vidélA fiók
jaihoz, amelyek a május 8-i filléres 
gyorsak jegyeivel együtt árusítani 
fogják a válogatott mérkőzés belépő 
jegyeit is, a fővárosiak pedig a szó 
kosos elővételi helyeken szerezzék be 
meccsjegyükct.

A romin fntball fejlesztése érdeké
ben propagandamérkőzéseket tervez
a román szövetség. Minthogy a ro
mán futball a fővárost, Csernovicot 
és a nagyobb erdélyi városokat ki
véve még gyermekcipőben jár, ezek 
a szervezendő kerületi és nemzeti vá
logatott csapatok üdvös tevékenysé
get fejthetnének ki a kezdet nehézsé
geivel küzködő vidéki városkák sport
ja körül.

Eddig az volt a baj,
hogy nem lehetett olcsón adni a világ
hírű víz, szappan és ecset használa
tát feleslegessé tevő Dr. Morisson 
borotváló krémet. A magyarországi

gyárában készülő Morisson borotváló 
krém 50% -ál mérsékelte eddigi árát 
s így mát —.60 fillér, 1 pengő 20 és 
2 pengőért kapható a szaküzletekben.

Szeged az éSen
™  a II. ligában! Kedden megsem
misítették a Soroksár—Megyer mér
kőzést, amelyet a soroksáriak nyer
tek meg 3:2-re, de amelyet ugyancsak 
a soroksáriak óvtak is meg, míg pén
tek este helyt adtak a Turul felleb
bezésének. Ez viszont azt jelenti, 
hogy visszaállították a Soroksár— 
-Turul l:l-es  eredményt.

Ilyenformán olyan helyzet állt elő, 
amilyen az 1931—32-es bajnokságban 
még nem volt: élen áll a Szeged FC. 
íme:
1. Szeged 15 12 3 — 47:12 27 (3)
2. Soroksár 15 11 4 — 48:15 26 (4)

A BEAC nem tudta bajnoki mér
kőzéseit úgy rendezni, hogy ma, va
sárnap Salgótarjánban legjobb csa
patéval állhasson ki a Corinthián- 
díjért az SSE ellen. Az egyetemisták 
mégis játszani akarnak a díjérf s a 
MOVE-bajnokságban kitünően sze
replő együttesüket küldték el a mér
kőzésre. Ez a csapat legutóbb 7:0-ra, 
előző héten pedig 12:l-re győzött. Szi
geti, Bartók, v. Benedek dr., Borbély, 
Fülöp, Reinhardt II. játszik többek 
között a csapatban. Ezek mind első 
vonalbeli játékosai az egyetemisták
nak.

Milyen összeállításban 
játszanak ma az elsönsztályí 

amalűrcsapatnk
— Saját tudósítónktól —

BSzKRT: Régi — Belesik, Léhner
—  Kiss, Őri, Király — Bartos,,Be- 
recz, Bíró, Ménesi, Borszéki.

FTC: Szirbán — Sternberg, Deák
— Hoffmann, Lendvai, Schubert —• 
Bay, Gervai, Dómján, Bihámi, Ke
mény.

BSE: Marsovszky — Szűcs I.
(F ü stö s ), Soponyai — Ellbogen, 
Gyulai, Pázmándy — Béky, Mick, 
Nagy, Szűcs II., Kozma.

Postás: Kristóf — Jelen, Fehér- 
váry — Kalmár, Bodrogi, Bokor — 
Kása, Kertész, Kalas (Hollósi), Má- 
téffy, Horgos.

Elektromos:. Újvári — Csovits, 
Kulcsár — Deák, Lévay, Lengyel —• 
Reiter, Melicharik, Bogdán, Obsitos,
Kocsis

MTK: Toldi — Kállai, Gábor — 
Váradi, Iványi, Kovács — Kemény, 
Konrád, Ferenczy, Szabó (Bacsay),
Semsei.

MÁVAG: Országh — Gálos, Zim- 
mermann — Herczegh, Opata, Hor
váth — Zavadszky, Stift, Ébner, 
Wladovics, Antal.

URAK: Dobos — Vavró, Székely
— Vida III., Vajda, Rein — Jáger, 
Gábor, Jeney II., Tombor II., Szűcs.

BEAC: Szigeti — Mester, Szántó
— Izák, Sághy, Németh — Demkó, 
Koncicky, Wigh, Ghymessy, Ivány.

UTE: Alseher -r- Futó, Orosz — 
Balló, Gyárfás, Kolozsvári — Unger, 
Víg V. (Aranyosi), Holch, Klauber, 
Sándor.

Törekvés: Szollár — Katona, Ger
gely — Dezső, Készéi I., Dummer —■ 
Nemes, Regős II., Pusztai, Déri, Ba
rátin

III. kér. TVE: Wiener — Raczka, 
Lackner — Hefkó I., Nagy, Mo- 
scheim — Lennert, Boskovitz, Gyur- 
csik, Dinnyés, Sugár.

S3FC: Raffai — Wéber II., Ká
rolyi — Feketehegyi, Fehér II., 
Krammer — Mélán, Juhász, Szabó 
(F. Kovács), Major, Kiss.

FVSK: Pá'nczcl — Velicskó II., 
Takács — Szabó', Fogl II., Benkő — 
Beleznay, Szoják II., Cseszneky, Ko
máromi, Bánky.

Vasárnap, 1932 április 17.

fl Fradi és a 120 centi
—  Saját tudósítónktól —

Az  ̂ FTC-pályával kapcsolatban 
többféle h ír kelt szárnyra arról, 
hogy a 1 2 0  centiméternél ala
csonyabb gyerekek beengedése 
miképpen történik. A  többi pá
lyák —  általában —  minden meg
szorítás nélkül engedik be a gye
rekeket a mérkőzésekre, az Üllői- 
úttal kapcsolatban azonban az * 
hir terjedt el, hogy csak azokat 
a gyerekeket eresztik be jegy  
nélkül, akik jeg y e t váltott felnőt
tel érkeznek. Megkérdeztük erre 
vonatkozóan az FTC-pálya igaz
gatóját, Weiss Istvánt, aki a kö
vetkezőket m ondotta :

—  Semmiféle különleges mód
szert nem alkalmazunk. Ma, ami• 
kor a Ferencváros Debrecenben 
játszik, a főkapunál engedjük be 
az alacsony gyerekeket minden 
felnőtt kísérete nélkül is. A to
vábbiakra vonatkozóan majd ké
sőbb történik intézkedés. Való
színűen olyan irányban, hogy 
nem a főkapun s nem a régi tri
bün oldalára engedjük be a gye
rekeket, hanem valamelyik, ké
sőbb meghatározandó állóhelyt 
kapun.

A ferencvárosi, de általában a 
fővárosi gyerekek bizonyára nagy 
örömmel veszik tudomásul a Fe
rencváros pályaigazgatójának ki
jelentését és élnek majd a joggal, 
hogy hétről-hétre mérkőzéseket 
láthassanak.

BSzKRT forgalmi telepeinek balunk.
sasa. Szópilona-KözvágThíd S:l f i " ) .
I —  ¥;'15yel- Második félidőben *

H Y P E R O L
ideális száj- és ferokferiődeiiítd

Olaszország pályázni fog az 1934. 
évi futball világbajnokságért, amit 
egy hét alatt nyolc nagy olasz vá
rosban készül lebonyolítani. A hiva
talos igénybejelentést a stockholmi 
FIFA-kongresszuson készülnek elő
terjeszteni az olaszok.

lillag. 111...,
—. . . . , . . .  »:0 (2:0). Bíró: Niirn- 

berger. A  villámtorna győztese múltkori 
gyenge játéka után ezúttal ismét kitett 
magáért. Góllővő: Schöffer, Kollár és 
Sziráki (2). — Kispest~Ferencváros 2:2 
(1:1). Bíró: Seemann. Nagyszámú néző
sereg szurkolása mellett igazságos ered
ménnyel végződött a két, jelenleg leír- 
jobb formában lévő csapat taláikorita 
Góllővő: Kerekes, Kmefty iUetve® Já-
£ » t V n S Bfrék.0Sv  -  Kelenföld—Városi 1- göt 0.0. Bíró. Fromraer TnlrAhh a tta-
rossz talajúttSélvéÖbbet ’<r° n‘ b“ . “ e a 
boldogultak a kapu előtt —̂ Hungária"1
Kőbánya 2:2 (2:?)" T t ó :  N tta b & S íT
U tS a  galat>lánZ el|ő í é.,iíIöben mutatott

Í 8 RV' I  » ? :

TWU6 AnCí ombr’ , Bletterbauer dr. — Zugló—Óbuda 2:2 (1:1). Bíró- Denhnifer 
wóf t° ^LénJ ét lelkes játékkal ellensúí ljozta Óbuda. G óllövő: Kuoh, Links, 
illetve Lovász, Bugyi. ^  ’
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A  Ferencváros 
a pontveszteség, 

a Vasas és a Sabaria
a kiesés
ellen küzd a mai bajnoki 
fordulón
Újpest az Attilával, a 
Hungária a Budai„ll"-gyel 
szemben a győzelem 
várományosa

A  Csikókra kem ény  
csata várStam bulban

—  Saját tudósítónktól —
Futballműsorunk súlypontja ma 

Vidékre került. Vidéken játszik 
az első két helyezett, de ugyan
csak ott v ív ja  meg kiesési derbi
jé t  az utolsó kettő is. Budapest
nek csak egy elsőligás mérkőzés 
jutott. Máskor ez talán nem len
ne nagyobb baj. M ost azonban, 
amikor a vasárnap látott formák 
alapján holnap már össze kell 
állítani az osztrákok ellen kiálló

CHMOLL
PA S í  A

válogatott csapatot, bizony nem 
kedvező az a helyzet, hogy a szö
vetségi kapitány csak egy mér
kőzést nézhet vég ig  az I. ligabeli 
bajnoki meccsek közül.

A  mai bajnoki nap egyébként 
csonka. Mérkőzik az első négy és 
az utolsó kettő, m íg  a közép
csapatok közül csupán a Budai 
„1 1 ”  játszik. A többi nem állhat 
ki, mert játékosaik egy részét 
beválogatták a Csikók csapatába. 
A Csikók ugyanis ma játszók 
első balkáni mérkőzésüket. ,

Stambulban
te török válogatott lesz a Csikók 
ellenfele. Mindegyik válogatott 
csapat erős a saját otthonában s 
odahaza a török válogatott sem 
lebecsülendő ellenfél. A Csikók
nak tehát korántsem lesz könnyű 
mérkőzésben részük, sőt, ha te
kintetbe vesszük azt, hogy mér
kőzés előtt kétnapos út fáradsága 
törte őket, akkor számolnunk 
kell azzal is, hogy nem tudják 
majd teljes erejüket kifejteni. 
A körülmények tehát nem reáli
sak, a győzelmet azonban így is 
elvárjuk.

A bajnoki mérkőzések
során ismét az a legtöbbeket ér
deklő kérdés, hogy a Ferencváros 
ú jra  pontveszteség nélkül viasko
dik-e? Am int a táblázatból is lát
ható, a zöld-fehéreknek még min 
d ig  nincs vesztett pontju k :
í. Ferencváros 
J. Újpest

iföSS1*
S. III. tér- HU 
*. Attila
7. Budai „11
8. Somogy
9. Nemzeti

10. Kispest
11. Sabaria
12. Vasas

éve a döntő előtt verte ki a F e 
rencvárost a Bocskai, most m ár
ciusban pedig a rendes játékidő 
döntetlen eredm ényt hozott, s 
csak a hosszabbítás alatt nyertek 
a zöld-fehérek. A  legutóbbi két 
bajnoki eredm ény azonban már 
m egnyugtató a zöld-fehérekre 
nézve, hiszen m indkettő féltucat 
gólos (de  mind a kettő buda
p e sti!)  ím e az eddigi Ferenc
város— Bocskai eredm ények:

1926/27: —  —  
1927/28: 3 :0  3 :2  
1928/29: 5 :1  3:1 
1929/30: 1 :1  3 :2  
1930/31: 2 :3  6 :2  
1931/32: 6:1

Ha a két csapat idei eredmé
nyeit nézzük, akkor a papírform a 
az egész vonalon a Ferencváros 
győzelmére mutat. Legnagyobb a 
kilengés • a Hungária elleni mér
kőzéseknél: 5 :1  és 3 :5 . A  többi 
eredményt is figyelem be véve 
három-négygólos Fradi-győzelem- 
re mutat a papírforma, m íg a mi 
;óslatunk 3 :1 .

összesen egy gólt 
topott eddig az Újpest 

az Attilától
s ez bizony, nem valami jó  fényt 
vet a miskolci p rofikra :

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

Érdekes véletlen, hogy tavasz
azai mégcsak a Ferencváros 
ellen játszottak mind a ketten s 
az Attila jobb eredményt —  0:3 
—  ért el, mint az Újpest a múlt 
héten. Ennek ellenére jóslatunk 
kétgólos Újpest-győzelem. Szám
szerűen: 8:1.

A le g fo n to sa b b  
m é rk ő zé s

Szombathelyen kerül sorra. A z 
utolsó két helyezett ütközik meg 
egym ással. Ha a Vasas most is 
vereséget szenved, akkor szinte 
végleg elveszettnek tekinthető, 
m íg ha a Sabaria kapna ki, úgy 
nagyon is nyílt lenne az utolsó 
hely körüli harc. A  két csapat az 
eddigi mérkőzések során 19— 19 
gólt rúgott egymásnak. Most a 
Sabaria lenne a győzelemben so 
ros, m ert Ősszel a Vasas győzött. 
E ddigi eredm ények:

1926/27: 0 :0  2 :2  
1927/28: 5 :2  3 :2  
1928/29: 1 :2  3 :2  
1929/30: 0 :0  1:1 

(II. ligában) 
1930/31: 3 :1  0 :4  
,1931/32: 1 :3

Tavasszal a Sabaria is, a Vasas 
is gyatrán szerepelt. Mindkettő 
m ég csak egy pontot szerzett az 
idén, tehát mint

nyeretlenek
kerülnek ma össze. Igaz, hogy azt 
is  figyelem be kell venni, hogy a 
Sabaria még csak három  mérkő
zést játszott, míg a Vasasnak már 
ötször nyílott alkalma a pontszer
zésre. A  Sabaria a Ferencváros 
ellen  egy gólla l jobb  eredményt 
ért el, mint a Vasas, sőt a K is
pesttől még pontot is szereztek a 
szom bathelyiek, m íg a Vasas K is
pesttől is kikapott. A  papírform a 
tehát határozottan mutat az egy 
gó los  Sabaria-győzelem re s mi is 
a szom bathelyiek sikerét jósoljuk  
2 :1  arányban. A z azonban biztos, 
h ogy  míg ez, vagy az ehhez ha 
son ló eredmény megszületik, ad 
d ig  nagyon verejtékes és küzdő 
lem teljes mérkőzésben lesz része 
Szom bathely sportközönségének.

A z  0 7 %  eJUt&Uéto&k s z ó z a t a

18 18 
17 13

-  85:14 Sí (—) 
„  _ 3 50:23 27 (7) 

17 12 2 3 54:23 26 (8]
16 8 3 5 31:31 19 (13!
16 7 2 7 28:35 16 (16’
16 4 4 8 16:30 12 (20!
15 5 1 9 24:35 11 (IS!
16 5 1 10 17:34 11 (21'
15 4 2 . 9 21:39 10 (201,
16 3 4 9 20:39 10 (22)
14 3 2 9 16:29 8 (20)
16 2 2 12 23:55 6 (36)

2 9 16:29 8 (30) 
, w „  . . .  2 12 25:55 6 (36)

De ma ú jra  kem ény mérkőzés
ben lesz része a zöld-fehér csa
patnak, különösen, ha szem előtt 
tartjuk, hogy

több mint három év© 
nem győzött Debrecen
ben bajnokin a Ferenc

város
Igaz ugyan az, h og y  az utóbbi 

időkben inkább M agyar Kupa 
meccseket já tszott egym ás ellen a 
két csapat D ebrecenben , de a 
kupamérkőzések is  kevés sikert 
hoztak a  Ferencvárosnak. Két

44 gélt
rúgott már a Hungária a Budai 
„ l l ” -nek, amely bizony még nem 
sokszor zavarta meg a kék-fehé
rek vizeit:

1926/27: 4 0 .2 :0  
1927/28; 6 :1  7 :0  
1928/29: 4 :1  4 :0  
1929/30: 5 :1  1 :0  
1930/31: 8 :3  1 :1  
1931/32: 2 :1

Aránylag m ég az utolsó két m er 
kőzésen szerepeltek legjobban a  bu
daiak. M ost azonban aligha lesz 
ilyen jó  a  folytatás. A  Bocskai e -  
len ugyan szintén kétgólos győzel
met értek el tavasszal, akárcsak a 
Hungária, de már ha azt nézzük, 
hogy a Hungária két hete, míg a 
Budai „11”  egy hete játszott a III. 
kér. FC ellen s a *kék-fehérek 
5 :0 -ra győztek, m íg a 'budaiak 
2 :0 -ra kitoptak —  akkor hatal 
más különbséget találni a két csa
pat között. Sőt a Somogy elleni 
8 :l-e s  és 1 :0 -ás, valamint az Uj 
pesttel szemben elért l :L « s  és 
l:4 -e s  eredmény is a Hungária esé
lyeit tolja erősen előtérbe. A  pa
p írfonna négy-ötgólos kék-fehér 
győzelmet mutat. Jóslatunk 3 : 0

A magyar sporttársadalom tel
jes tudatában van annak, hogy ha
zánknak nem szabad elmaradnia a 
X. (losangelesi) olimpiáról, hi
szen a megelőzőkön —  egyet ki- 
véve —  mindenkor részt vett és ez 
a részvétel az átlagot messze felül
múló sikereket hozott 1896 óta min- 
dig a magyar nemzeti színeknek. 
A szükséges áldozatokat hazánk 
mindenkor meghozta a nagy célra. 
A Los Angelesbe utazás tetemes 
költségei már jobb körülmények 
közt is megnehezítették volna  ̂ or
szágunk méltó képviselte tését,
azonban a mai súlyos gazdasági 
helyzet az olimpiai részvétel néző
pontjából a legnagyobb gondokkal 
tölt el.

A  közismert okok a magyar kor
mányt arra kényszerítették, hogy 
az országban található külföldi va
lutákat majdnem teljes összegük
ben a külföldi hitelezőknek teljesí
tendő fizetésekre használja fel. Ez 
az intézkedés maga után vonta a 
magyar sportéletet sújtó azt a ren
delkezést is, hogy az Olimpiai 
Alapnak a kiküldetésre való fel- 
használása, bármilyen bel- vagy 
külföldi valutaértékben, nem volt 
engedélyezhető.

A  magyar sportolóknak, ^akik 
sok dicsőséget szereztek hazájuk
nak, az ország boldogulása érdeké
ben, meg kellett hozniok azt az ál
dozatot is, hogy az olimpiai kikül
detést biztosító Alap e célra való 
felhasználásáról lemondjanak. Ab
ban a tudatban tették ezt, hogy a 
kormány intézkedése kényszerhely
zet eredménye volt, melyben kor
mányunk a nemzet nagy érdekei
nek szolgálatában másként nem 
járhatott el. Remélik, hogy a kül

földi hitelezők bizalmukkal aján
dékozzák meg az országot, annak 
láttára, hogy a kormányt minden 
cselekedetében az <a szándék vezérli, 
hogy a létfenntartásra szükséges 
összegeken felül, bármily fontos 
más célra nem enged közpénztá
rakból vagy alapokból egy fillért 
sem felhasználni.

De a sporttársadalom ezzel nem 
mond le arról az akaratáról, hogy 
az olimpiai versenyekre azókát a 
versenyzőket, akiknek a sikerr® 
komoly reményük lehet, kiküld- 
hessük. Szükségünk van arra,/hogy 
erőt és önbizalmat nyerjünk ha
zánk jövője iránt azokból a sike
rekből, amelyeket fiaink várható 
sikerei fognak szerezni.

Más utakon kell tehát az előké
szülés és a kiküldetés céljaira 
szükséges összegekről gondoskod
nunk.

így az illetékes sporttestületek 
közös felhívásban fordultak Am e
rika magyarságához és attól kér
ték a szükséges külföldi valuta 
összegyűjtését. Az ilyen módon 
előteremthető összegen felül azon
ban még szükség lesz magyar pen
gőre is. Ennek a megszerzésé vé
gett fordulunk most a magyar tár
sadalomhoz azzal a kéréssel, hogy 
adakozzék az olimpiai részvétel'biz- 
tosítására szükséges alapra és te
gye lehetővé világszerte elismert 
tekintélyű sportolóink olimpiai 
részvételét, s így alkalom nyíljon 
arra, hogy a magyar névnek újabb 
megbecsülést szerezhessenek. , 

Budapest, 1932 április hó.. 
Lázár A ndor dr. s. k.-

az Országos Testnevelési Tánács 
elnöke.

Nem ígér sokat jwinnanixuviv r r ^  * ******** ■
a II. liga mai bajnoki napja. Lát
szólag. Bár lehet, hogy a mérkőzé- 
sek ennek ellenére is izgalmasak | 
.esznek. Szegednek szerencséje, 
h ogy  a feljavult Bak ellen otthon 
játszhat. íg y  esetleg megismétel
heti az őszi 2 :l-e t . Kedvező körül
mények esetén Soroksár i-s megis
mételheti a 7 :l-e t  a Rákospalota el
len. Maglód is győzhet a Megyer| 
ellen, csak aztán a zöld-asztal mel
lett ne veszítsen isimét. A  Vác FC 
is rúghat ú jra négy gólt a T eréz-! 
városnak. A  Pesterzsébeten sorra] 
kerülő Etc— Turul mérkőzés sok iz
galmat ígér. Ősszel a Turul veresé
get szenvedett.

Az amatőr mérkőzések 
állnak ma Budapest 

érdeklődésének közép
pontjában

Nemcsak azért, mert csupán egy 
I. ligabeli profi bajnoki kerül sor
ra  Budapesten, hanem azért is, 
mert valóban érdekes a műsor, j 
Nagy fontosságú mérkőzést játszik\

az FT C  a BSzKRT ellen.
K ét csapat győzte le ősszel a 
F T C -t. A z egyik a BSzKRT volt. 
A  villamos csapatba tehát ez önt 
erőt, ám éppen ez ha jtja  revánsra 
az FTC  csapatát 1 Tekintve, hogy 
a zöld-fehérek játszanak otthon 
alighanem megőrzik vezető helyü
ket. A  harmadik élcsapat, a Tö
rekvés az utolsó helyen kullogó 
III . kér. TV E  ellen küzd. Veszé
lyes ez az ellenfél. A  kerületiek 
m ár a végső kétségbeesés határán 
vannak, A  Törekvésnek tehát na
gyon ügyelni kell, ha nran akar 
pontot veszténk A  derbimérkőzés 
mellé nyugodtan odaállítható

a Postás és BSE
találkozója is. Két régi vetélytárs 
ütközik ezen a meccsen. Ősszel a 
Postás a Millenárison —  saját o tt
honában —  verte a BSE-t. V ájjon  
a BSE vissza tudja-e adni m ost a 
kölcsönt a —  postások pályáján? A  
többi mérkőzés során a BEAC 
eséllyel áll ki az U TE, a „33”  FC 
a Fér. Vasutas ellen. Az M TK-t 
alighanem vereség éri az Elektro
m os otthonában, m íg az U RAK 
szerencsés esetben pontot csíphet 
el a M ÁVAG-tól.

Több érdekes barátságos mérkő
zés, így a Kispest— -Nemzeti talál
kozó egészíti ki a műsort,

Részletes műsor
PROFIBAJNOKSÁG

I. liga

Hungária— Budai „IV1
Hungária-út, 5. Bíró: Viczenik. 

Hungária: Szabó — Wéber, Mándi
- Rebró, Kalmár, Sebes — Iglódy, 

Cseh II., Barátky, Titkos, Híres.
Budai „11": Horn —  Wéber, Fe

kete — Kárpáti II., Polgár, Schuster 
— Czumpf, Sztanosik, Lyka, Bach- 
mann, Moharos,

Bocskai— Ferencváros
Debrecen, 5. Bíró: Bíró S, 

Bocskai: Fehér — Kuti, Remmer
-  Palotás, Moóré, Marosi — Markos, 

Vincze, Teleki, Mátéffy, Hevesi.
Ferencváros: Háda —  Takács I., 

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

Attila -  Újpest
Miskolc, 5. Bíró: Klug.

Attila: Szemző — Vadász, Dankó
- Buzássy, Sós, Pogány — Haraszti, 

Szabó, Bán, Rudas, Sziklai.
Újpest'. Huba — Kővágó, Ligeti 

Szalai, Volentik, Víg —  Török, Sas, 
Jakube, Sáros, P. Szabó.

Sabaria-Vasas
Szombathely, 5. B író: Gombos. 

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

Vasas: Bereczky —  Szemere, Ke 
mény — Vági, Burger, Kiss — Kosz- 
ta, Brunecker, Possák, Küzdényi, 
Egri.

II. liga

Rákospalota— Soroksár
Soroksár, 5. B író: Pohlenz. 

Rákospalota: Bartkó — Móder, 
Csik — Sebők, Polt, Mődl — Czigler, 
Szatur, Jeney II., Roszkopf, Dénes.

Soroksár: Bácsay — Schweier, 
Lichtner — Elblinger, Ülik, Ková
csié* —  Pflum II. (Mohácsi), 

j Kautzky, Schmidt, Zwick, Egyed.

Teréxváros— Vác FC
Hungária-út, 3. Bíró: László. 

Terézváros: Müller —  Streicher, 
Vieze — Tóth, Kovács, Váradi — 
Kardhordó, Petrusa, KÍovács, Püi®, 
Udvaros.

Vác FC: Léderer —  Reinthaller, 
Vogl — Grünfeld, Neumann, Kohn 
—  Fiseher, Arató, Sáros, Fried, 
Sohwarz,

Szeged FC— Bak TK
Szeged, 5. Bírót Him/mler.

Szeged FC: Pálinkás — Sirály, 
Raffay — Pólyák, Tóth, Harmat — 
Korányi TI:,' Stgmler,“ 'Luk^^örosz,
Havas.

Bak TK: Augusztinovics — Kocsis, 
Müller — Gombkötő, Sipöc, Holteer 
— Knyazoviczky, Bursi, Inéig! 
Schreiber, Satek. ■

M aglód— M egyer
Maglód,- 5. Bíró: Müller N. 

Maglód: Kaszás — Barta, Konka 
- Gyenes, Basky, Tarr —- Németh, 

Kovács, Ferstl, Klósz, Schein. 
Megyer: Válóczky — Magó, Pataki 
■ Csarny, Gombos, Holzér — Wag

ner, Schalkovszky, Tomcez, Karaasi, 
Bíró.

Turul— Etc FC
Erzsébet-utca, 5. BíróIvancsics, 
Turul: Déri — Lengyel, Beismer — 

Talmács, Páli, Zsebeházy — Kelemen! 
Sehell, Senger, Hováth, Pirityi;

Etc FC: Kósa —  Sőtér, Fűrész — 
Szabó (Bereczky), Simon, Major — 
Izsépy, Urbancsík, Létay, Pomázi, 
Mézes.

AMATŐRBAJNOKSÁG ;
I. osztály

BEAC— UTE, Lágymányos, 6.
Bíró: Klein Á. — II. 3.

Törekvés—III. kér. TVE, Bihari” 
út, 5. Bíró: Stern T. — ,11.8. — Ifj. 1.

Postás—BSE, Lóversenytér, 5.
Bíró: Gerő. — II. 3. — Ifj. 1.

FTC—BSzKRT, Üllőbút, 5. Bíró: 
Kohányi. — II. 3. — Ifj. 1.

3SFC—Fér. VSK, Budafoki-út, 5. 
Bíró: Majorszky, — II. 11. — Ifj. 3.

URAK—MÁVAG, URAK-pálva, 5. 
Bíró: Glück J.

Elektromos—MTK, Latorca-utca, 6, 
Bíró: Boronkay. ! .

II. osztály -  r t i  .
Kárpáti-csoport « 

Testvériség—MKE, Ameriktei-út,
fél 5. Bíró: Bartók. — II. fél h  

HAC—BMTE, Szónyí-út, 6. Bíró: 
Reisz Gy. — II. 11.

BRSC—KTC, Rákosfalva, 5. Biré: 
Bakonyi. ''

Ganz—SzFC, Simor-utca, 3. Bíró: 
Csillag. — Ifj. 11.

FSE—Hungária, Simor-utca, 5. 
Bíró: Antalics. — Ifj. 1.

EMTK—BVSC, Erasébet-utca, 8. 
Bíró: Bélés. —  II. 11.

ESC—Kőbányai AC, Kőbányai-őt, 
fél 5. Bíró: Lőwy Z.

Stobbe-osopart s 
KF(f—Vasas, Kelenföld, 5. Bíró: 

Barna B. —  II. 11. —  Ifj: 9. 2
RUAC—VI. kér. FC, Gyöngyösí- 

út, 5. Bíró: Zimmermann. —  II. 1, 
I fj. fél 12.

t:



5.ESE—Cs. MOVE, Öv-utca, 
Bíró: Magyar. — II. 3,

RTK—TLK, Rákosszentmihály, 5. 
Bíró: Arányi. — II. 3, — Ifj. i.

BTC—Turul TE, Fehér-út, 5. Bíró: 
Tihaméry.

PSC—BTK, Pestújhely, 5. Bíró: 
Vass A. — II. 1.

/•. kér. SC—OTE, Budafoki-út, 5. 
Bíró: Mészáros L.

III. osztály
Első csoport

ZAC—MAFC, Szőnyi-út, 3. Bíró: 
Kovács P.

ÉMOSz—KSSE, Ceglédi-út, 5.
Bíró: Fenichel. — II. 11.

;k d o t
I I N C S ^

A  k ü z d e l m e k  v á n d o r d í j a
Az atlétikai vándordíjak között 

a legviharosabb múltú, a Iegküz 
delmesebb emlékű vándordíj két
ségkívül a Ltöiís-vándordíj volt, 
mely a háborúelőtti években ke
rült kiírásra. Ezt a négy-öt kilós, 
színezüstből készült s vadkant áb- 

WSE—Féltén, Wekerletelep, fél 11. I rázoló vándordíját végül is elke- 
f él 9.  ̂ _ seredett harc után a BEAC me-

L^ke-út, 5. Bíró: | zei csapata nyerte, mégpedig úgy, 
hogy a döntőjelentőségű össze
csapás során a MAC-cal egyfor- 

Bírő. I mán 33 pontot ért el, de az első

Révész. — II. 3.
KAOE—NJTC, Soroksári-út, 

Bíró: Deutsch A.
CsTK—KTK, Csepel, 5.

Krebsz. — II. 3. — Ifj. 1. helyet —  ugyancsak gyilkos vég
B1K—SzRTC, Budafok, 5. Bíró: spurt után, alig egy méterrel —

Drcchsler. — Ifj. 1.
SzNSE— WSC, Állami telep, fél 5. 

Bíró: Kovaly. — Ifj. fél 1.
M ásodik csoport

MSC—TSC, Horthy Miklós-út (Új
pest), 5. Bíró: Márkus B. — Ifj. 9.

NTC—UMTE, Gyöngyösi-út,
Bíró: Sessler V. — II. fél 10.

VI. kér. SC—F&v. TKör, Pozsonyi- 
út, ő. Bíró: Rotter. — Ifj. fél 12.

NSC—Törökőr, Soroksári-út, 10. 
Bíró: Grünbaum.

MFTR—RAFC, Népsziget, 5. Bíró: 
Seidler. — H. fél 3.

Compactor—Nyomdász, Teve-utca, 
5. Bíró: Székely. — II. 1.

P. Törekvés— UTSE, URAK-pálya, 
10. Bíró: Denhoffer.

BSC—Vérhalom, Pasaréti-út. 
Bíró: Hajós.

IV. osztály
Első csoport

MÁV Előre—Jutagyár,
5. Bíró: Virzinger. — II. 1.

LTK—MTC, Tatai-út, 
Lindenbautn. >

Urónia—  USC, Horthy Miklós-út 
(Újpest), 3. Bíró: Simonyi.

RÁC—Pamutipar, Horthy Miklós- 
út (Ujpesrt), 1. Bíró: Rossmarm

Második csoport

BEAC-ista foglalta el.
A „küzdelmek vándordíjának' 

történetéből való az a két kis 
„anekdota” , amit alább elmon
dunk.

Az egyik rövid, de —  velős. 
3, | Valamelyik régebbi Libits-ván- 

dordíjas mezei versenyen for
dult elő ez a nevezetes eset. Az 
egyik egyesület versenyzői, szépen 
vezettek, de állóképesség dolgá
ban nem valami jól álltak. Mivel 
a rendezőség ezekhez a futókhoz 
tartozott, „biztos, ami biztos”  
felkiáltással sietve „lerövidítette” 
a távot, úgyhogy a célt egysze
rűen egy kilométerrel közelebb 

5. | vitték a futókhoz.
Egy másik alkalommal szintén 

furcsa eset szülőokává lett az el
keseredett küzdelem során kirob
banó klubfanatizmus. Ekkor 
(1912-ben) történt, hogy For- 

Ifj. 11.1 gács-Faczinek Ferenc BEAC, az 
3. Bíró: | akkori idők kimagaslóan legjobb 

közép- és hosszútávfutója, aki 
abban az esztendőben minden 
versenyét úgy nyerte, ahogy 
akarta, a Libits-díjas mezei ver
senyben is hamarosan az élre 
állt. Már vagy 30— 40 méterrel

Tatai-út,

s s m Vasárnap, 1932 április 17.

tMIK c s a lié i 
megverte a válogatott 

vízipü csapatot
— Saját tudósítónktól —

A tegnapi válogatott edzőmérkő
zésen az MTK volt a válogatott 
csapatnak az ellenfele. Az eredmény 
a mutatott játék után nem volt 
meglepetés, az MTK még rá is 
verhetett volna a csapatra, de a ki
egyenlítő gólra sem győzött már 
Komjádi tovább, mint —  egy öt
perces gólhelyzeten keresztül várni.

-MTK 7:6 (4 :2 ).

FC—KASC, Pesti Határ- vezetett, amikor az egyik pálya- 
út, fél 11. Bíró: Zilahi. | „ l-j J L - .

Kalapos— Tabán, Ceglédi-út, 3. 
Bíró: Goldmann.

sim eft^w rE rX c^aasűa; t. Bíró:
Kreiner.

KEAC—PATE, Maglódi-út, 5. 
Bíró: Licht.

KSC—FSC, Kelenvölgy, 5. Bíró; 
Szabolcsi.

Harmadik csoport
Húsos—HFSC, Keglevich-utca, 5 

Bíró: Körber.
SAC—SSC, Tárna-utca, 1. Bíró: 

Jajkövitz.
Drasche—ETSC, Tárna-utca, 5 

Bíró: Karsay.
KAC—K. Törekvés, Sárkány-utca, 

fél 9. Bíró: Lengyel.

bíróhoz ért, aki történetesen 
Libits-díjat rendező atlétaklub 
magasugrój a ... . ( később M agyaror
szág' má'gásugró "rekordere) Volt. 
A pályabíró Forgács érkeztekor 
merev tartással mutatta az irányt, 
m elyet. különben papír szeletek is 
különösen elkanyarodónak jelöl
tek. A verseny végén —  Forgács 
100 méterei utolsónak futott be 
Mondani sem kell talán, hogy 
alaposan „eltévedt”  szegény 
útmutatások következtében. .

A bécsi kupamérkőzések vasárnapi 
fordulójának négy meccséből egyet 
szombatra hoztak előre. A WSC 
minden megerőltetés nélkül 5:1 (4:1) 
arányban győzött az amatőr Cricke- 
ter ellen Beranek bíráskodása mel
lett, 2000 néző előtt, a dornbachi pá
lyán.

Sessler L. és nem Schissler L. a 
mai FTC—BSzKRT mérkőzés egyik 
ha tár bíró ja.

A MALERT (Magyar Léglforgal
ml RT) járatai a Budapest—Wien vo
nalon április 18-án, hétfőn indulnak 

N. Húsos—X. kér. ISE, Gubacsi- | meg. A gépek Mátyásföldről reggel

Negyedik csoport
UFC—Orv. Műszerész, Kelenföld, 

3. Bíró: Brunner.
Schmoll—PTBSC, Teve-utca, 

Bíró: Szél.
MÖSzTK—VÁC, Pozsonyi-út, 

Bíró: Gellért. — II. 8. — Ifj. 10.
V. osztály

Első csoport:

Bíró:
út, 5. Bíró: Neumann 

MPSE—MFOE, Csepel, 5 
Safir.

Szondi—SzTE, Wekerletelep, fél 5 
Bíró: Vogel.

Második csoport:

17 órakor indulnak és a menetidő, a 
multévivel szemben, ismét 10 perc- 

| cél csökkent. Május 1-én lép üzembe 
a második napi járat (Deutsche Luft 
Hansa), az ú. n. Berlini Expressz és 
ezidőtől kezdve kitűnő csatlakozások 
lesznek egész Európába. Az új Zűrt 

B. Kossuth—PMTK, Budakeszi, 4 .1 ohi Expressz 4 órára csökkentette a 
Bíró: Nemetz. I svájci utat és — ez évben először —

B. Testvériség—B. Magyarság, Bruxelles is reggeltől-estig elérhető
Budafoki-út, 1. Bíró: Bosnyákovits. lesz. A menetdíjak az egész vonalon

Ifjú ság i bajnokság.
URAK—OTE, URAK-pálya, 3. 

ZSE—MTK, Öv-utca, 1. EMTK-

mintegy 30 százalékkal csökkentek. 
[ A Budapest—wieni jegy ára 40 pen- 

Kedvezményes kombinált menet- 
I térti jegyek autóbusz—repülőgép,

MA VÁG, Erzsébet-utea, fél 9. G an z- l af  hajó-repűlogep forgalomban a 
Féltén, Simor-utca, 11. BRSC-UTE, Budapest-Wim ™ nalon- A W  
Rákosfalva, 3. BTC-Testvériség, ?  ' !  kb a gyorsvema III.
Fehér-út, 3. WSE—Kőbányai Á C A 0̂ . , ? ^  arának fe le l meg. FeMlá-
Wekerktdep, fél 1 Compactor- 1  t l T J Í l í t í o  Malert’ ^áci'
MTC, Teve-utca, 11. Nyomdász—
UTSE, Teve-utca, fél 9. KEAC-

ntea 1. Telefón 808—88.
Weiszkopf, Budai és Lőwy, a bécsi 

Hakoah három m agyar játékosa sza-
LTE, Maglódi-út, 10. KAOE—KTC, badságra hazaérkezett. Budai és Weisz- 
Soroksári-út, 8. 1. kér. SC—BVSC, tegnap edíést tartott a Hungária-
Budafoki-út, 9. HAC BMTE, x  Vasas csapata Schreiber Mátyás 
Szőnyi-ut, 11. | és az önkéntes kísérő Neuwelt Pál

kíséretében tegnap estei a várt időben 
pontosan megérkezett Szombathelyre. 

A Trencséni Torna Egyesület, x  csapat tartalék nélkül, mindössze 
melynek ^csapata állandóan kitünően tizenegy játékossal futott be. A gár- 
ezerepel, a tavaszi és nyári hónapok-1 <ja a7; állomásról gyalog sétált el a 
bán több budapesti csapatot sze-1 szállodáig-.
retne vendégül látni. Elsősorban a x  Szombathelyi MÁV csapata ma 
Kispest, Vasas, Hl. kér. FC és Bu- Sopronban az SVSE-vel barátságos 
dai „11“ meghívása került szóba, de | mérkőzést játszik, 
lépéseket tesz az egyesület azirány-

Válogatott
Bíró:. Speisegger.
Válogatott: Barta —  Ivády, Su- 

rányi —  Halasy —  Keserű II. 
(Bozsi), Németh, Vértessy.

M TK: Bory —  Hazai (Ravasz), 
Homonnai —  Szabó —  Brandy, 
Keserű I., Rajki II.

Az 50 perces mérkőzés első felé
ben a válogatott Sárkány nélkül 
állott fel, —  a hátvéd elkésve ér
kezett. Jó darabig kell várni a ve 
zető gólra, aztán Németh meglövi 
Ravaszról. Röviddel rá Keserű I. 
kiegyenlít. Rossz passzok esnek, de 
Vértessy ebben is vezet. Homonnai 
kétszer egymásután fejessel akar 
elhárítani a kapu előtt s mind 
kétszer lövésnek is beillik mutat
ványa.

Változatlanul gyengék a passzok 
majd Németh bebizonyítja, hogy a 
lövések is. Az újabb vezetés mégis 
Halassy— Németh csavarból esik 
De aztán Németh egy négyméte
rest Bory hasába lő. Hátvédhiba 
teszi lehetővé Vértessy gólját, 3:1 
Halasy passza Bozsinak jól jön, lö
vése a kapufa mellett surran a sa
rokba. 4:1.

Homonnai állandó faulttal sze
rel, minden megmozdulásra szól 
Speisegger sípja. Surányi is „bele
száll”  s egy ellene megítélt négy- 
méteresből Rajki állítja be a félidő 
eredményét. 4:2.

A második részben nagy össze
állítás-csere következik. Németh he
lyett Keserű II áll be, Barta he
lyett Bródy, később Ivády helyett 
Tolnay, Ravasz Brandy helyett, 
Homonnai pedig előre megy csa
tárnak.

Egyelőre a válogatott az erő
sebb. Vértessy gólja mégis nagyon 
potya: a védelem csak bámulja a 
kapu előtt álló labdát. 5:2.

Halasy és Keserű I. össz-evész, a 
bíró kiállítja őket. A  lecsökkent 
mezőnyben az MTK a fölényesebb, 
mégis Vértessyé a gólszerzés. 6:2. 
Keserű II vonja magára a figyel
met néhány szép gondolattal és 
megvalósításával, majd Vértessy 
helyett Németh áll be. Komért dob 
a válogatott csapat, ebből Németh 
kapufát. Rajki úszik, passzol, Ke
serű I emel. 6:3.

Újabb változás: Hazay helyett 
Brandy áll be. Halasy éles lövése 
megy gólba, 7:3, de rögvest itt a 
válasz, Keserű I. 7*:4-re javít.

Homonnai szabaddobásából Ke
serű I. dopplerrel 7:5-re állítja a 
gólarányt. Aztán szép MTK játék 
van a válogatott kapuja előtt: 
Rajki, Brandy, Keserű I. kezén per
dül a gólba a labda.

Közel van a kiegyenlítés.
—  Halasy minden passzt elen

gedsz, —  kiált be Komjádi a vízbe 
•, aztán még te akarsz dirigálni. 
Halasy tehát nem dirigál, de ál

mosak a kapu előtt a csatárok, in
nen is, túl is. Brandy kom ért ér el, 
semmi. Halasy leúszik, Keserű II. 
off száj dón fogja  a passzt, kiállít
ják. Az MTK most nagyon akar a 
csonka csapat ellen, Komjádi sem 
akarja lefújni a mérkőzést a ki- 
egyenlítés előtt, csak aztán, hogy 
hiába toldta meg a mérkőzést öt 
perccel s nem jön a gól, veszi szá
jába a sípot. Marad a 7:6.

Kijönnek a játékosok: tele a ba
rátságos mérkőzés véres emlé
keivel.

Kijönnek a nézők is: tele a ba
rátságos mérkőzés keserű száj
izével . . .

Elmarad a magyar-svájci 
gyepMkiBérUzás?

Ma délután hölgytrSal
Gyephokkizóink tavaszi műsorán 

szerepel a Magyarország—Svájc mér
kőzés (Lugano, május 29). Értesülé
sünk szerint ez a meccs valószínűleg 
elmarad, mert

a magyar szövetségnek nincs 
rá anyagi fedezete.

Az OTT ugyanis szigorú takarékos
ságot követel, így a költségvetésbe 
nem lehetett beleilleszteni a svájci 
utazás költségeit. Pőzel István dr„ az 
MGySz elnöke ugyan megkísérli még 
kérni az OTT támogatását, de az 
eddigiek szerint őszre, vagy jövőre 
halasztják a válogatottat. így férfi- 
válogatottunk tavasszal csak az 
osztrákokkal csap össze Budpesten 
május 22-én. tié

Ugyancsak az osztrákokkal játszik 
hölgyválogatottunk is Bécsben három 
hét múlva.

Gassner szövetségi kapitány
már megkezdi az előkészítést

s ma délután két órakor az MHC- 
pályán gyűlnek össze a már edzésben 
levő hölgyek.

i
*1f

bán is, hogy a Ferencváros tartalék- 
esapatát — esetleg más alakulatbe-1 
liekkel kiegészítve — szintén vendé
géül láthassa.

SporlÉrmek, 
szobrok, seri; 
jelvények S & a f e  M o r z s á n y i n á l  g f c |

Gróf Széchenyi István Hockey 
Club néven új egyesület van alakuló
ban. Az első népes összejövetelt teg
nap este tartotta meg az alakuló 
egyesület és ezen Pőzel István dr., a 
szövetség elnöke is megjelent.

A BBTE—MIIC mérkőzés a mai 
gyephokklműsor kiemelkedő esemé
nye. Legutóbb éremmérkőzés során 
4:2-re győzött az MHC, mely most Is 
valamivel jobbnak látszik a budaiak
nál. Kérdés, hogy az MHC-nak szo
katlan margitszigeti füvespálya elő 
nyét ki tudja-e használni a BBTE. 
Teljesen nyilt a mérkőzés sorsa .
(A MAC a döntetlennek örülne a leg
jobban . . .) — A HHC (VSC ellen) 
MAC (FTC ellen) és az AHC (BHC 
ellen) fog győzni vasárnap a bajnoki 
mérkőzéseken.

Szombati eredmény: MAC II.—-FTC 
II. 3:0 (0:0). Szövetségi díj. MAC-p 
Bíró: Wóbel. A  második félidő köze
péig nem esett gól, ekkor Hűvös FTC 
megsérült (Gamauf ütője felhasította 
a homlokát), kiállt. A zöld-fehérek 
tíz játékossal nem tudták feltartani 
a MAC-ot.

TORNA
A  déli kerület bajnoki versenye

tegnap kezdődött meg Szegeden a ró- 
kusi tornacsarnokban. Az első napon 
az Ifjúsági bajnokság dőlt el. A nap 
eseménye a kecskeméti reál diákjai
nak nagyszerű szereplése volt. Meg
látszik, hogy tanárjuk Szakács Ödön, 
a neves tornászbajnok. — Részletes 
eredmények: Ifjúsági összetett baj
nokság: 1. Ubornyák Kecskeméti r, 
207.80 pont, 2. Bálint Szegedi rg. 
200.10, 3. Pleplár Kecskeméti r. 199.60 
pont, 4. Nemere Kecskeméti r. 196 p.

Lovon: 1. Ubornyák 51.70, 2. Bálint 
50.90, 3. Pleplár 47.30. — Nyújtón: 1. 
Pleplár 35.40, 2. Nemere 34.70, 3.
Ubornyák 3 3 .5 0 .Korláton: 1. Lestár 
Kecskeméti r. 35.50, 2. Ubornyák 34.80, 
3. Pleplár 34.30. — Gyűrűn: 1. Lestár 
35, 2. Pleplár 34.70, 3. Zsida Szegedi
rg. 34.40. — Szabadon választott mű- 
gyakorlatok: 1. Korzsányi Szegedi rg. 
2-—3. Pleplár és Szemeré Szegedi pia 
rista g. 35.90. — Függeszkedésben: 
1. Zsida 3.6 mp, 2. Nemere 4 mp, 3. 
Ferenczi Szegedi rg. 4,2 mp. — A ver
senyt ma délelőtt folytatják.

kézíTaMabaleakság 
Éj sorsolása

—  Saját tudósítónktól -—
A  kézilabda bajnoki mérkőzések 

további beosztása:

Férfibajnokság:
A )  c so p o r t :

Április 17: MAFC—Juta, BTK—• 
UTE, FÖTE— Széchenyi.

Április 24: Széchenyi—BTK, UTE 
—MAFC.

Május 1: MAFC—FÖTE, Juta— 
Széchenyi.

Május 8: FÖTE—UTE, BTK— 
Juta, Széchenyi—MAFC.

Május 22: BTK—FÖTE. Juta— 
UTE.

B) csoport:
Április 17: Vasas—VÁC, Elek

tromos—MTE, BTVK—TTC.
Április 24: MTE—BTVK, TTC— 

Vasas.
Május 1 : VÁC—TTC, BTVK— 

Elektromos.
Május. 8: Elektromos—Vasas, TTC 

—MTE, VÁC—BTVK.
Május 22: VÁC— Elektromos, 

MTE1—Vasas.
Női bajnokság:

A ) csoport:
Április 17: MKE—KTK, Schmoll 

—DSE.
Április 24: SSE— MKE, Compactor 

— Schmoll.
Május 1: SSE— Schmoll, DSE— 

KTK.
Május 8: Compactor- 

-DSE.
-MKE, SSE

S P O R T
Lovasverseny Pápán. Az Árpád feje

delem 2. honvéd huszárezred I. oszt 
tisztikara a pápai novédhuszár lakta
nyában lovasmérkőzéseket rendezett, 
amelyet nagyszámú előkelő közönség 
nézett végig. A lovaamérkőzéseken a 
város vezetősége is képviseltette magát. 
Először díjugratás volt kezdő lovak 
számára. Nyertes Imre Dénes főhad
nagy. Utána tiszti díjugratás volt, 
amelyben első lett vitéz Farkas Zoltán 
százados. Az altiszti díjugratásnak Né
meth István szakaszvezető volt a győz
tese. Ezután különböző lovasjétékok kö
vetkeztek: szallagtépés, erdei lovaglás, 
krumpli-szüret é„ székfoglalás. A tiszta 
jövedelmet a tisztikar a város szegényei 
javára adományozza.

BIRKÓZÁS
Ma dől el a déli kerület esapatbaj- 
Jksága — az utolsó mérkőzésen. Ezt 

Nagykőrösön az N. MOVE és a Kecs
keméti AC gárdája vívja. A bajnoki 
cim várományosa az N. MOVE. Elsősé
géhez az kell, hogy győzzön a KTE 
ellen s ne kapjon hétnél több rossz 
pontot.

Május 22: KTK—Schmoll, SSE— 
Compactor, MKE— DSE.

B) csoport-.
Április 17: BTK—BTVK, SzTE— 

Vasas, MPSE—CsTK.
Április 24: Vasas—MPSE, VÁC— 

SzTE, BTK—CsTK.
Május 1: SzTE— BTK, BTVK— 

Vasas, CsTK—VÁC.
Május 8: VÁC—BTVK, CsTK— 

Vasas, SzTE—MPSE.
Május 22: Vasas--VÁC, BTVK— 

SzTE, MPSE—BTK.
Május 29: BTK— VÁC, MPSE— 

BTVK, SzTE-CsTK .

4 REPÜLÉS
Vontatással kombinált távolsági 

cálregiilás a nemzetközi 
vitorlázó v e ra ye n

—  Saját tudósítónktól —
Az idői rhöni vitorlázó versenyek, 

melyeknek kiírását már ismertettük, 
egyik igen érdekes eseménye lesz az 
a versenyszám, amelynek keretén 
belül a távolsági célrepülés 2000 
márkás dijáért fognak küzdeni a 
teljesítményversenyen induló piló
ták.

A repülök feladata a Wasserkup- 
péról egy meghatározott távoli re
pülőtérre vitorlázva leszállás, majd 
onnét motorosgéppel a magasba von
tatva, a kiindulási helyre visszaté
rés.

A rendezőség kijelöli azokat a 
kétszáz kilométeres körzeten belül 
fekvő repülőtereket, melyeket a 
vontatásom starthoz alkalmasnak ítél 
és a versenyzők szabadon választa
nak azok közül. Mikor a versenyző 
leszáll az általa választott repülőté
ren, telefonon bejelenti a Wasser- 
knppén levő sportvezetőségnek, hogy 
készen áll a visszaindulásra, kéri a 
motorosgéppel való vontatást. A 
sportvezetőség a jelentkezések sor
rendjében vagy érte küld egy moto
rosgépet, vagy megbíz egy, a re
pülőtéren levő motorosgépet a von
tatással.

A  vontatókötélről a repülőtér fe
lett kell lekapcsolódnia a versenyző 
gépnek és az a magasság, ameddig 

motorossal fölemelkedhetik, szin
tén megvan szabva, mégpedig a re
pülésnek a Wasserkuppétól való tá
volságának megfelelően. Ezt a ma
gasságot abból a feltételből lehet 
meghatározni, hogy az 50 kilométeres 
távolságban levő repülőtérről visz- 
szaindulé gép legfeljebb ezer méter
rel emelkedhetik a Wasserkuppe ma
gassága fölé, a 100' kilométeres tá
volságban levő repülőtérről pedig 
legfeljebb kétezer méterrel.

A három díj azok között a ver
senyzők között oszlik meg, akik a 
legnagyobb távolságot repülik át, 
mégpedig a megtett távolságok ará
nyában, . J a
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A papírforma szerint ökölvívó 
csapatunk kiadós vereséget 
mér ma az összeállítási 
gondokkal küzdő osztrákokra

Saját tudósítónktól
Az osztrákoknak úgy látszik nin

csen szerencséjük a csapat összeál
lítással. A 12-ik osztrák— magyar 
mérkőzés előtt sorozatos válogató 
mérkőzések után kétszer is kényte
lenek voltak megváltoztatni csa
patukat. Még péntek reggel is úgy 
látszott, hogy újabb lemondás nem 
érkezik, de délutánra m ár' egy
szerre kettő is befutott és így es
tére már isimét más versenyzőket 
volt kénytelen kijelölni Willy 
Kurtz szövetségi kapitány. A leg
újabb osztrák válogatott ökölvívó 
csapat így fest:

légsúly: Weiss, bantamsúly: 
Illichmann, pehelysúly: Jaro
I., könnyűsúly: Weilhammer, 
weltersúly: Hrabak, közép
súly: Zehetmayer, kisnehéz- 
súly: Beranek és nehézsúly: 

Lazzelv.
A magyar csapat felállítása nem 

szenvedett változást. Mai csapa
tunk sokkal jobbnak ígérkezik,

F ig y e l e m  JT
Vízmentes, kétzsebes turista 
hátizsák 5 pengő
Kapható a gyári ónáj;

NEDELKO SÁNDOR Budapest, Kéroty- kSrút 15 (Város hác-kapuvaJ agamban)

mint az volt, amely két héttel ez 
előtt a csehszlovákok ellen a küz
delmet felvette. Ma

Kubinyi, Énekes, Szabó, Fo
gas, Kerekes, Szigeti, Csiszár 

és Körösi

ölti magára a válogatott mezt s 
előreláthatólag hatalmas meglepe
tésben részesíti a megjelenő közön
séget. A legutóbbi edzésen ugyanis 
oly szenzációs formát mutattak a

válogatottak, hogy a magyar csa
pat megsemmisítő fölényű győzel
me sem tartozik a lehetetlenségek 
közé.

Kubinyi a légsúlyban nagyon 
könnyen győzhet kiütéssel Weiss 
ellen és az sem lehetetlen, hogy 
Énekes is kiütéssel intézi el 11- 
lichmannt. Szabó keze meg volt sé
rülve s ezért talán nem tudja telje
sen tudását kifejteni Juro I. el
len. Fogas ellenf ele Weilhammer 
még újonc a csapatban. Kerekes 
előreláthatólag, meg tudja szerezni 
Hrabakkal szemben azt a győzel
met, ami állandó válogatottságához 
szükséges. Nagy érdeklődés előzi 
meg a Szigeti— Zehetmayer-méxkö- 
zést. A magyar bajnoknak még ed
dig nem sikerült legyőzni az oszt
rák bajnokot. Ez a mai összecsapá
suk különben az olimpiai kiküldetés 
jegyében folyik le, mert mind a 
kettőt saját szövetsége szeretné ki
küldeni Los Angelesbe. Kettejük 
küzdelme tehát olimpiai próbaver
seny, vagy könnyen lehetséges, 
hogy olimpiai elődöntő mérkőzés. 
Csiszár, a nagy küzdő, a kisnehéz 
súlyban Bemnek ellen indul.

Előreláthatólag magyar győze 
lemmel fejeződik be a nehézsúly
ban is a küzdelem, ahol Körösi ve
szi fel a küzdelmet Lazzek ellen.

A mérkőzésen ünnepli a MÖSz 
Körösit, aki ez alkalommal ölti ma
gára huszonötödször a válogatott 
mezt. Mint a múltban is szokásos 
volt, Körösi is megkapja most a 
szövetség nagy bronzplakettjét

A szövetség az osztrákoknak 
megemlékezésül bölényt ábrázoló 
bronzszobrot ajándékoz.

A mérkőzést ma este 7 órakor 
rendezik meg a városligeti Beketow 
cirkuszban.

Széles l é p t e i  —  
rándulást szened és 

f eladja...
—  Saját tudósítónktól —

Buenos Ayres, március 20.
Az a fatális balszerencse, amdy 

eddig is több ízben elütötte Széles 
Jánost a jól megérdemelt győzelem
től, most sem pártolt el tőle. A teg
nap esti mérkőzésen is fölényben 
volt, de a balszerencse ezúttal is be
következett, mégpedig a hatodik me
netben sérülés alakjában. Emiatt volt 
kénytelen a küzdelmet feladni.

Az ellenfél a néger John Joupol 
volt. Az első két menetben egyik sem 
bocsájtkozott komolyabb akcióba.. A 
harmadik menet teljesen Széles tá
madásainak jegyében folyt le, Joupot 
egyre csak védekezett. A negyedik 
menet eseménytelen, de az ötödikben 
ismét Széles diktálja az iramot. El
lenfelét a kötelekhez szorítva készíti 
ki. A hatodik menetben is Széles tá
mad és egyik pompásan felépített tá 
madása közben éri a balszerencse. 
Hatalmas ütést mér Joupot állkapcsá
ra, de a néger az utolsó pillanatban 
lebukik, majd hirtelen felkapva fejét, 
Széles lendülő karját két kezével 
hátralöki. Ennek következtében Széles 
vállina annyira megrándul, hogy 
két karja tehetetlenül hanyatlik le. 
Széles mindjárt fel akarja adni a 
küzdelmet, de azután a közönségre 
való tekintettel végigküzdi a menetet.

A hetedik menetre már nem áll ki 
Széles, annyira fáj a válla. Széles 
ezzel elvesztette a mérkőzést. Utána 
az orvosok vizsgálták meg és ők is 
konstatálták a nagymérvű rándulást. 
Széles gyógyulása pár hetet vesz 
igénybe.

Róna Ödön

A z  o r s z á g ú t i  bajnokság m á s o d i k  

fordulója

Közel 200 induló a Postás SE 
mai 100 km-es ö 
lutamos tornáján

— Saját tudósítónktól

B e rlin n e k  
n o v e m b e r e le jé n  
a d u n k  re v á n s o f

— Saját tudósítónktól —
A tavaly Budapesten járt berlini 

válogatott ökölvívócsapatnak a MÖSz 
tudvalevőleg revánssal tartozik. Ezt 
a revánsmérkőzést a berliniek októ
ber 16-ra tűzték ki, anélkül, hogy a 
napra vonatkozólag előbb a magyar 
szövetséggel érintkezésbe léptek volna.

Amikor a magyar szövetség a ber
linieknek erről a tervéről értesült, 
azonnal érintkezésbe lépett velük és 
kijelentette, hogy október hónapban, 
amikor még Budapesten tud fedett 
helyen, mérkőzést rendezni, nem áll
hat a berliniek rendelkezésére.

A brandenburgi alszövetség_ el is 
fogadta a MÖSz érvelését es új ter
minus gyanánt . . . . .

november 1 és 10 közötti időt
tűzte ki a Berlin— Budapest mér

kőzés megtartására.
Ez a terminus a magyar szövet

ségnek is megfelel, annál is inkább, 
mert ebben az időpontban Budapes
ten az ifjúsági bajokságok vapnak 
soron és a szenior versenyzők úgyis 
teljesen szabado-k.

Április 17-én tartják Bukarestben
az amatőr boxbajnokságokat, amely 
már azért is érdekes, mert a bob 
után valószínűleg ez lesz az egyetlen 
sportág, amelyben Románia képvisel
teti magát Los-Angelesben.

HTVE—Csabai MÁV mérkőzés lesz ma Hódmezővásárhelyem 
Legutóbb már kétízben. is l f ettbai vasutasok a vívók gárdája tele” .

Carpcntier Ismét mérkőzni akar. 
Dempsey, Delaney és annyi e-
tűnt nagyság után a franciák bálvá
nya, Qarpentier Is bejelentette, hogy 
ismét a ringhén akarja kenyerét 
megkeresni. Carpentler, aki az elmúlt 
évek folyamén mint varieté-sztár és 
revü-énekes kereste kenyerét, az utób
bi időben Igen gyengén keresett és 
ezért határozta el magát arra a lé
pésre, hogy ismét két ökle munkájá
val szerzi meg a mindennapit. Az 
edzésben már igen előrehaladt, de 38 
évével előreláthatólag nem sok vízét 
zavar majd.

Steve Klaus marad. A csütörtöki 
tanácsülés határozatának megfelelően 
á pénteki napon a szövetség ügyve
zető alelnöke, Kankovszky Artúr föl 
vatta a tárgyalások fonalát a szövet 
ség volt edzőjével, Steve Klaus-szal. 
Az előzetes megbeszélések folyamán 
már a kialakult feltételek oly közel 
hozták egymáshoz a szerződő feleket, 
hogy a szerződés véglegesítése igen 
rövid időt vett csak igénybe. Steve 
Ktaus már a közeli napokban ismét 
megkezdi munkáját a válogatott ke
rettel, illetve azokkal, akikkel a los- 
angelesi olimpián esetleg résztve- 
szünk.

A MAC tegnapi meghívásos 
versenyén igen előnyős oldaluk
ról mutatkoztak be a griffmada- 
ras ökölvívók. Tehetséges ver
senyzők, akik már ma is komoly 
ellenfeleknek számítanak a má
sodik osztályban. Részletes ered
mények: Mészáros MAC győz
Vajda Törekvés ellen, Gábor 
MAC győz Oláh BTK ellen, Hid- 
véghy MAC győz Vida BTK ellen, 
Kiss MAC győz Miskey Törekvés 
ellen, Gerenday BTK győz Czakó 
MAG ellen, Utassy MAC győz 
Katona Törekvés ellen, Cselényi 
MAG győz technikai k. o. Szeni- 
czey Törekvés ellen, Simo NSC 
győz Földi Törekvés ellen, Ta
kács MAC győz Nagy BSE ellen.

Schmellng megérkezett Amerikába
és ezzel a nagy világbajnoki uiérkő- 
zés előkészületei Is megkezdődtek. 
Kétségtelen, hogy az amerikai ököl
vívó-idény nagy mérkőzése Sőhme- 
ling és Sharkey találkozása lee*. 
amelyet tudvalevőleg június 16-án 
rendeznek meg. Erre a küzdelemre 
két éve vár az .amerikai közönség, 
érthető tehát, ha a rendezők nagy űz-' 
letet látnak benne.. Schmeling megér
kezésével már ki is jelölték azt a he
lyet. ahol, a mérkőzést megrendezik. 
A világbajnoki küzdelmet a Nevryork 
elővárosát alkotó Long Island szige
ten rendezik meg, ahol a Madieon 
Sguare Garden. Corporation — csak 
erre a mérkőzésre — 80.000 főnyi kö
zönséget befogadó arénát építtet.

Bécs 15.000 nézőt befogadó ökölvívó
arénát épít. Az Osztrák fővárosban 
az elmúlt év folyamán egyre na
gyobb tömegeket hódított meg a pro
fesszionista ökölvívás. A nagy siker 
arra bírta a versenyek vállalkozóit, 
hogy eddigi helyén, az ú. n. Engel- 
mann-arénát átépítse és azt csak 
őkölvívőversenyek részére több évre 
bérbevegye. Az arénát úgy építik át, 
hogy mind a négy oldalán - fedett 
tribünök lesznek, ahol 6000 nézőt tud
nak fedél alá helyezni. Az aréna az 
átalakítások befejezése után 15.000 fő
nyi közönséget tud majd befogadni.

Vereséget szenvedett a német ököl
vívó csapatbajnok. A Punehing 
Magdeburg vasárnap a Dresdener SC 
ökölvívócsapatától 11:5 arányban ve
reséget szenvedett. A  Punehing most 
fokozottabb munkával fog készülni a 
magyar ökölvívó csapatbajnokkal, a 
-BTK-val való összecsapásra. Ez az 
összecsapás tudvalevőleg május 8-án 
lesz Magdeburgban. A drezdaiak el
len Magdeburg csapatából csak a 
bantamsúlyú Scháfer tudott győze
delmeskedni, míg a légsúlyú Rieder, 
a pehelysúlyú Götz, a középsúlyú 
Nlemann és a kisnehézsúlyú Meblan 
vereséget szenvedett. A könnyűsúlyú 
Meseberg, a weltersúlyú Schmidt és 
a nehézsúlyú Baumann döntetlen 
eredményt ért el.

FTC—BTC 7:7. A  klubközi boxver- 
seny tegnap este az FTC-pálya torna
termében zajlott le. Részletes eredmé
nyek: Juhász BTC győz Kostyák
FTC ellen, Szakács BT.C győz Ko
vács FTC ellen, Géezi BTC győz Sza
kái FTC ellen, Pesti II. FTC—Kőmű- 
ves BTC döntetlen, Fehér FTC, Papp 
FTC és Késmárki FTC győz  ellenfél 
nélkül. A klubközi versenyen kívül 
még két pár mérkőzött: Melles BTC 
—Andor NSC döntetlen és Sándor
NSC győz Kiss BTC ellen kiütéssel.

Az MKSz idénynyitó 100 kilo
méteres mérkőzése nem bizonyult 
alkalmasnak arra, hogy annak 
eredményeiből bárminemű követ
keztetést lehetett volna tenni a 
hazai mezőny képességeit illetően. 
Ezt a sportszerűtlenségekkel tar
kított sétakirándulást van hívat
va most jóvátenni a ma reggel 
fél nyolc órai kezdettel a bécsi 
országút szabvány szakaszán lebo
nyolításra kerülő 100 km-es tor
na, melynek rendezését a tavalyi 
bajnokegyesület, a Postás SE vál
lalta magára. E mérkőzés, mely 
osztályfutamos kiírású,.

öt mezőnyt indít külön cso
portokban,

nevezetesen a vezérosztály, a fő- 
versenyzők, a haladók, a kezdők 
és az ifjúságiak táborát„ melyek 
a fenti sorrendben fél nyolctól 
kezdődően 20 perces időközökben 
hagyják el a rajtot.

A Postás SE versenye érdekes 
küzdelmet ígér.

Az első forduló után a BSE 
jutott vezetéshez

és ez a helyzet most arra kény
szeríti a PSE-t, hogy hegemóniá
jának biztosítására minden épkéz

láb emberét a harcvonalba dobja. 
Ugyanakkor azonban a BSÉ sem 
maradt tétlen. Ugyancsak mozgó
sította táborát és megerősített 
legénységét küldi harcba, hogy a 
vezetést továbbra is megtartsa 
színeinek. De erős készülődés 
észlelhető az MTK és az UTE ré
széről is, hogy az éllovasoktól le 
ne maradjanak. Ez a vetélkedés 
tette lehetővé, hogy

ma harmincnál több induló 
üljön nyeregbe, mint az 
idénynyitó torna alkalmával.

Az esélyek; latolgatása _ meddő 
mesterség volna. A papírforma 
szerint • Győrffy, Szenes és Ne
mess (ha elindul!?) között dől 
majd el a csata sorsa. De ez csak 
a papírform a. . ,

Nagy érdeklődés előzi meg  ̂ a* 
ifjúságiak első idei találkozását 
is. Hír szerint egy sereg új te
hetség bemutatására kerül sor.

M i t

idS

MI,

Az MKSz—BSE pályaversenyren
dező egyesülés eiőreláthatólag mégis 
szerződteti Nagy Károlyt vezetőinek 
sorába. :

4 rATLÉTIKA
A finn szövetség  

m egvédi Jiuemi
A M u rm i-ü g y  

m é n ye i — N u rm i n ő sü l
—• Saját tudósítónktól —

m m
Győrffyt és Szenest dorgálásra ítél

te az MKSz fegyelmi bizottsága 
azért, mert a multvasárnapi idény- 
nyitó országúti versenyen egymást a 
hajrában kölcsönösen hátráltatták 
képességeik zavartalan kifejtésében.

Rusovszky motorvontatási ügye is 
foglalkoztatta az MKSz fegyelmi bi
zottságát, de az ügyben teljes képet 
nem tudott magának formálni. A  be
érkezett ellenőri jelentések kétséget 
hagytak a vétség elkövetését illetőén, 
sőt — mint hivatalos helyről érte
sültünk —, a fegyelmi bizottság 
ellentmondásokat fedezett fel az el
lenőri jelentésekben, ami az ügyet 
még jobban összebogozza. Egyelőre 
tehát nincs ítélet, ellenben; újabb 
tanúkihallgatásokra kerül sor.

Orczán, az elmúlt idény egyik leg
eredményesebb országúti versenyző
je, idén mint bukósisakos is kísérletet 
tesz a Millenárison.

Henry Hansen, amatőr országúti 
kerékpáros világbajnok elfogadta a 
külföldi vállalkozók ajánlatát, pro
fesszionista lett és Svédországban 
trénerként fog szerepelni. Hauseu te
hát az 1928-ban Amsterdamban meg 
szerzett olimpiai bajnokságát az 
idén már nem védi meg.

Nurmi felfüggesztésével a NASz 
valóban olyan munkát végzett, ami
ről az egész világ -beszél. Ameri
kai híreink még nincsenek a NASz 
-határozatának hatásáról, de Eu
rópa sportsajtója már hajbak-apott 
Nurmi felett. A Nvrmi-ügy leg
újabb fejleményei a következők:

* . - . ' ,  ■ 1. V í . - -
A finn szövetségnek a NASz 

felhívása értelmében május 1-ig 
kellett volna átvizsgálni a Nurmi 
ellen emelt és a NASz által írás
ban továbbított vádakat, de a fin
nék nem vártak, ilyen sokáig. Mint 
egy heisinkii távirat jelenti, a finn 
szövetség részletesen áttanulmá
nyozta a NASz által megküldött 
iratokat, de ezekben nem talált 
olyan adatokat, amelyek Nurmi 
amatőr se gét fenyegetnék. Ebbéli 
álláspontját és a N ASz határo
zata elleni tiltakozást rövidesen 
írásiban is megküldi a nemzetközi 
szövetségnek.

2.
A finnek a svédeket okolják az 

.egész ügy felkeveréséért. Ez az 
alábbi rövidre fpgott nyilatkoza
tokból is kitűnik, amelyek a Suo- 
men Urkeilulehtiben láttak napvi
lágot: „Svéd aknamunka’’, mondta 
A. Karlssón, Nurmi egyesületének 
elnöké.

„Túlságosan megvertük tavaly a 
svédeket — ez a reváns”, véli 
Harri Larva, az 1500 méteres vi 
lágbajnok.

„Paavo azért is futni fog az 
olimpián”, mondj a Las-se Virtanen. 
„Nurmi egy fillért sérti követelt 
soha és nem is fogadott el”, iga
zolja J. Jokinen, a TU pénztárosa.

\ ' ' 3.
Ekelund azt mondja, hogy hi

szen nem is a svédektől származ
nak az adatok, hanem a  németek
től. Állítólag Dan-zig a z : egyik pa

naszos, mert ott N urm i 300 dol

lárt kért volna egy versenyért. A  
németek tagadják.

Közben egy, az agglegények szár . 
mára -minden másnál megráaóbb ~ 
jelentés: Nurmi nősül. Sylvia
Laaksonent, az ismert finn ma. 
rathonfutó húgát veszi el feleségük 
Pontos terminust még nem_ tűztek 
ki, de ha minden rendibejön —• 
amit a finnek még mindig hisznek 

-, csak az olimpia után tartják 
meg az esküvőt.

Az első idei pályaversenyt rendest 
meg a MAFC és ugyanabban az idő
ben Szegeden a SzAK. A  MAFC ver- 
senyén főiskolai értelemben vett 
újoncok indulhatnak, szóval olyanok, 
akik még főiskolai versenyen nétn 
Vettek részt. A sok nevezett, között ;*  
néhány kipróbált és sók tehetséges 
új atléta van, akik 100, 400, 1000 és 
3000 m-es síkfutásban, magas- ée tá- 
volugrásban, súlydobásban, diszkosz 
és gerelyvetésbea és svédstafétában 
mérik össze erejüket a Laky-vándor- 
díjérti Főiskolai versenyen még- nem 
indult elsőéveseivel a TFSC a favo
rit, de van néhány jó embere a 
MAFC-nak és a BEAC-nak is. A védő 
LASE nem nevezett. A MAFC verse
nye délelőtt Í0 órakor kezdődik a 
MAFC-pályán. — Szegeden »  SzAK 
versenyén ifjúsági kezdők, indulnak,

Két országúti verseny lesz vasár- * 
nap vidéken. Kaposvárott a délnyu
gati kerülőt futói ellen a fővárosiak . 
közül Galambos, Gégény, Piros M - 
Farka* indul 10 km-es távon. A most 
egészen jó formában levő Gégény jő 
Időjárási viszonyok mellett elérheti a 
34 perces ezüstjelvény-határt. Mis
kolcon osak az északi kerület futói 
mérkőznek, a szeniorok 5 km-es, az 
ifjúságiak 3 km-es távon. Fodor jé 
eredménnyel nyerheti a szeniorver
senyt.

Tommelstadt 161 om-re javította a 
norvég helyből magasugrórekordot.

Késmárki Kornél, a BBTE kiváló 
magasugró rekordere tegnap tartotta 
esküvőjét.

Elutasította a MAS* déli kerület#
tegnapi ülésén a CsAK-nak az Ifjú
sági meze! bajnokság eredménye el
len beadott óvását Megállapították, 
hogy Hráes indulási jogosultságaim* -
kétség'nem  fér. : . . -



Vasárnap, 1932 április |7.

Az óceán gyalogosa,
aki 7200 kilométeres távolságot hidalt át 
egy rozoga vitorláson
Franciaországból Délamerikábö
az Atlanti Óceánon át

Saját tudósítónktól —
Buenos Aires, április

Dumasnak hívják. Argentin szüle
tésű. Talán valamelyik késői utódja 
a franciák káprázatos fantáziájú 
mesemondójának. Az utód azonban 
nem írt regényt. De kalando-s vére 
parancsoló örökség volt benne. Colli 
halálát után elhatározza, hogy át 
repüli az Óceánt. Aztán arra akar 
vállalkozni, hogy Gibraltárnál át 
ússza a tengert.

Hajtotta a teremtés korbácsa. 
Hogy megmutassa, mire képes a la
tin faj.

Mert minden ilyen kísérlettervének 
ez volt az indítóoka. Dumas magán 
keresztül akarta bizonyítani a lati
nok kiválóságát. . .

És sok töprengés után jutott aztán 
ahhoz a gondolathoz, hogy vitorlás 
csónakon keresztezi az Óceánt. Egy 
rozoga kis csónakon Franciaország
ból el akart jutni Délamerikába.

7200 km út állott előtte. A kísérlet 
valószínű sikertelensége. Vízbefullás, 
vagy éhhalál. De Dumas minderre 
nem gondolt. Negyvenhárom nappal 
ezelőtt startolt a franciaországi 
Arcacnonból. Csomagjában kétszer
sült, konzervek, egy iránytű — és 
más semmi. Csak a kalandvágyó bá
torsága.

Eljutott Los Palmasig. Aztán in
nen nekivágott a végtelen tengernek. 
Satos körül veszélyes golfáramlásba 
jutott. Óriási hullámok dobták a csó
nakot. A Santa Catharina gőzös fel
fedezi a nyilt tengeren vergődő Du- 
mast, megközelíti és segítségét ajánl
ja fel. Dumas erélyesen tiltakozik:

— Meg akarok küzdeni az elemek
kel!

És Dumas küzdött tovább. Negy
venhárom álló napig. Élelme el
fogyott, szomjúság gyötörte. Teljesen 
kimerült.

— Mindannyiszor, mikor elaludtam, 
az volt az érzésem, hogy egy koporsó
ban fekszem, melyet a tenger dobál. . .  
— mondotta Dumas partraszállása 
után a riportereknek.

Egy éjjel, mikor elnyomta az álom, 
vihar támadt. Roppant hullámok 
dobták a csónakot, mely egyszerre 
csak nekivágódott egy sziklának és 
pozdorjává zúzódott.

Dumas a tengerben 'ébredt fel 
Életösztöne gépszerű úszásra kény
szerítette. Hajnalodott.

Dumas ekkor megbékélt a halállal,
De mégegyszer körülnézett. A vég

telen tengert nézte.
És ekkor: meglátta a partot.
A délamerikai partot.
Félórát úszott, míg a szárazföldre 

érkezett. . .
Egy óra múlva az amerikai újságok 

hasábokat írtak már az Óceán hal
hatatlan gyalogosáról. . .  Aki Buenos 
Aires helyett a brazil Rio Grande 
partján „kötött ki” .

Mikor megkérdezték Dumastól. 
hogy mi volna a kívánsága, a jeles 
vándor azt mondta:

— Zenét akarok hallani! Zenét. 
Rettenetes volt a csend az Óceánon.

A rádió már bömbölt is . . .
*

. . .  Dumast nemzeti hősként ünnepli 
Argentína . . .  Hadihajókat küld elé 
repülőgépeket, kiránduló hajókat, 
melyek 9200 ünneplővel megrakottan 
közelednek feléje.-..

Vasárnap, április 17.
Hl-

Mi a véleménye 
Ladoumeguenek Nurmí

A  francia világrekorder nyilatkozata 
a Nemzeti Sport részére jövő terveiről

—  Saját tudósítónktól —
Páris, április 11.

A  nagy finn futónak, -Paavo 
Nurminak felfüggesztése francia 
atlétikai körökben nagy meglepe
tést keltett. Senki sem hitte volna, 
hogy a Nemzetközi Atlétikai Szö
vetség valóban „belelép”  a híres 
atléta sorsába, miután annyi ideig 
csukótt' szemmel nézte szereplé
sét.

Érdekesnek tartottam, hogy 
Nurmi felfüggesztésének ügyében 
a másik világhírű futónak, Ladou- 
meguenek véleményét tudakoljam 
meg. Ez a megnyilatkozás annál 
pikánsabb, mert hiszen Ladoume- 
gue köztudomás szerint profi- 
gyanú miatt néhány hónap óta 
szintén felfüggesztés alatt áll.

Ladoumeguet éppen a Jean 
Bouin stadionban találom. Köny- 
nyű mozgás után van, de még erő
sen liheg, amikor nekitámadok a 
kérdéssel, amely meg sem lepi:

—  Hogy mit gondolok Nurmi 
felfüggesztéséről? Semmit. Va
gyis nem mondok véleményt olyan 
dologról, amit nem ismerek pon
tosan. De azt hiszem, hogy finn  
csodafutó felfüggesztése nem hír 
különösebb hatással Nurmira. 
Nurmi most már karrierjének 
abban a periódusába került, ami
kor rövid időn belül választania 
kellett volna a visszavonulás vagy 
C5 vereségek között. Az én esetem  
nem egészen ilyen. Én még sokáig 
Juthattam volna és javíthattam 
volna a rekordokat.

—  Gondolja, hogy Nurmi profi
versenyző lesz?

—  Nem hiszem. Ha nem fogják  
visszaamatőrizálni, nagyon való
színű, hogy abbahagyja a futást.

—  Abban az esetben, _ ha sem 
Önt, sem Nurmi t nem ismernék 
el többé amatőrnek, létre jöhetne 
verseny Önök között, mint pro
fesszionisták között?

*— Nem. Először is azért, mert

nekem nincs szándékomban profi 
futónak lenni, másodszor pedig egy
általán nem■ tartom valószínűnek, 
hogy valaha, akár mint amatőr, 
akár mint profi, Nurmival talál
kozzam.

—  Készül Ön még mindig az 
olimpiára ?

—  Nem. Abbahagytam minden 
racionális tréninget, amire pedig 
az olimpiai kiküldetés esetén szük
ség volna. Reggelenként treníro
zok egy keveset, saját Szórakozá
somra és testi kondícióm megőr
zése végett. A zt is elárulom, 
hogy ha véletlenül hamarosan 
reaktiválnának is, már késő len
ne, mert nem lenne időm ahhoz, 
hogy az olimpiáig kellő formába 
jöjjek. A m ér földes rekordom óta 
beszüntettem a rendszeres mun
kát, jelenleg minden aktivitásom 
a filmre összpontosul. Talán el 
tudom érni, hogy a karrierem itt 
folytatódik. Nős vagyok és csa
ládapa, kell gondolnom a jövőre. 
Nem törődöm vele, hogy mit szól
nak hozzá a szövetségek.

Roland Lennad.

Az öreg atléták tegnap este meg
beszélésre gyűltek össze a MASz-ban 
az old boy versenyek rendszeresítése 
ügyében. A  látogatottság elég gyér 
volt, de a hangulat lelkes. Az ESC 
május 8-i versenyén már rendeznek 
három old boy számot (súlydobás, 
diszkoszdobás és 400 méter) és az 
egyórás futásban is kiírnak külön 
old boy kategóriát. Tervbevették 
junior old boy“ versenyek kiírását 

is, amelyen fiatalabbak is résztve- 
betnének, de csak olyanok, akik már 
három éve abbahagyták az atlétikát. 
Ez a terv még most van kialakuló
ban, de előreláthatólag hamarosan 
megérik. Az MTK is akar old boy ver
senyt rendezni és Bajó Károly a BSE 
részéről is felajánlott érmeket old 
boy versenyek díjazására.

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9 
rek, kozmetika. —- 19 ó .: Egyházi zene 
és szentbeszód a józsefvárosi plébánia
templomból. Szentbeszédet mond Breyer 
István dr. — 11.15 ó.: Evangélikus is
tentisztelet a Béesikapu-téri templomból. 
Prédikál Kapi Béla dr. — Majd: A  m, 
kir. Operaház tagjaiból alakult zenekai 
hangversenye. Karnagy: Fleischer An
tal. Közreműködik Baranyi János dr. 
(zongora). 1. Rossini: Teli Vilmos, n y i
tány. 2. Beethoven: Es-dur zongora ver 
seny. Előadja Baranyi János dr. 3, 
Goldmark: Falusi lakodalom, szimfónia. 
E hangverseny szünetében: „Rádió kró 
nika“ . Elmondja Papp Jenő. — 2 ó.
Gramofónhangverseny. 1. Kienzl: A  bib
liáé ember, ária. (Selig sind die Verfol 
gung leiden.) (Tauber Riebárd.) 2. 
Hándel: Arioso. (Basilides Mária.) 3.
Loewe: Az óra, ballada. (Tauber Ri- 
chárd.) 4. Loroux: A  Nílus. (Ninon Val
iin.) 5. Sieczynski: Wien, álmaim városa. 
(Tauber Richárd.) 6. Wagner: Álmok. 
(Lőtte Lehmann.) 7. Strauss János: Me
sék a bécsi erdőből. (Tauber Richárd.) 
8. Tauber—Neumann: Madár az erdő
ben. (Schwartz Vera.) 9. Engel—Berger 
—W igny: Manón. (Tauber Richárd.) 10: 
Silcher: Lőre ley. (Groh Herbert.) 11. 
Kaesóh: Késő ősz van. (Sebő Miklós.) 
12. Gerő: Valahol a Volga mentén. (Sá- 
rossy Mihály.) 13. Erőss Béla: Utánad 
nem jöhet már senki más. (Sebő Mik
lós.) 14. Balázs—Farkas: Debrecenben 
voltam. (Balázs Árpád.) 15. László—Szá- 
vay: Csendes lett a falu rossza. (László 
Imre.) 16. Murgács Kálmán: Fehér ga
lamb száll a falu felett. (László Imre.) 
17. Dr. Sándor—Szenes: Megköszönök
mindent. (Sebő Miklós.) — 3 ó.: Hnilits- 
ka Antal: „Gyomnövények irtása a lege
lőkön “ . — 3.45 ó.: Rádió Szabad Egye
tem. 1. a) Molnár Antal: Bevezetés és 
Allegro; b) Weiner Leó: Farsang. Elő
adja a Magyar Kamarazenekar. Vezé
nyel Waldbauer Imre. 2. Fodor Ferenc 
dr. előadása: „M ilyen városokat terem
tett a magyar föld" — 5 6.: Haydn
díszhangverseny a Vigadó nagyterméből. 
Karnagy Brr Dezső. Közrteműködik: 
Báthy Anna (ének), Országh Tivadar 
(hegedű) és Sebestyén Sándor dr. (gor
donka). 1. B-dur szimfóniából: Adagio

Finálé. 2. a) Ária a „Teremtés" ora
tóriumból; b) Ária az „Évszakok" ora
tóriumból. (Bátby Anna.) 3. G-dur he
gedűverseny. (Országh Tivadar.) 4. D- 
dur gordonkaverseny. (Sebestyén Sán
dor dr.) 5. Skót népdalok: a) Was sehen 
denn die Leute; b) Mein Schatz das ist 
ein freier Schütz; c) lm  Schlummer, da 
kam einst zu dir. (Báthy Anna.) 6. 
Búcsúszimfónia. — 7 6.: Harsányi Lajos 
és Gáspár Jenő költeményeikből adnak 
elő. — 7.40 6.: Farkas Jenő és cigány
zenekarénak muzsikája. — 8.25 6.: Sport
én lóversenyeredmények. — 8.49 6.: „A z 
operett fejlődése". V. rész. A  m. kir. 
Operaház tagjaiból alakult zenekar 
hangversenye Farkas Imre előadásával. 
Karnagy: Nagypál Béla. Közreműködik 
Péchy Erzsi és Csóka Béla. Audran- 
hangverseny. 1. Miss Helyett, nyitány 
és Kaszinó-keringő. 2. A baba a) Ma
ximin dala (Csóka Béla.); b) Alesia 
dala (Péchy Erzsi); c) Balett
zene; d) Alesia és Lancelot duett- 
;e. (Péchy Erzsi és Csóka Béla.) 3.
üdvöske a) Nyitány; b) Pippo balladája 
(Csóka Béla.); e) Fiametta dala (Péchy 
Erzsi); d) Bettina és Pippo duettje. 
(Péchy Erzsi és Csóka Béla.) 4. Gillette 
de Narbonne, egyveleg. — 10.15 6.: Szik
ra Lajos hegedűhangversenye. Zongorán 
kísér Polgár Tibor. 1. Corelli—Leonard: 
La Fólia et Cadenza. 2. Táncok: a) Dvo
rak—Kreisler: Szláv tánc; b) Brahms— 
Szikra: Koringő; c) Granados—Kreisler: 
Spanyol tánc; d) Kodály—Szikra: Palo
tás; c) Hubay: Magyar zeneköltemény. 
— 10.45 ó.: Megyeri Gyula tangó- és
jazz-zenekarának hangversenye Varsá
nyi Rudolf énekszámaival. 1. Foxtrott.
2. Kreisler: Szép rozmaring (saxophon- 
ázóló, előadja Víg György). 3, a) Tangó 
(Lasso—Valerio: Conchita); b) Benatzky 
—Békeffi: Amitől az ember, tangó az 
„Exhercegnő" ' c. operettből. (Varsányi 
Rudolf.) 4. Foxtrott (J. Hart—T. Blight: 
If you can‘t sing). 5. a) Lakos—Szenes: 
Szeszély, keringő; b) Megyeri—Szécsén: 
Ha nem lennél boldog, keringő. (Varsá
nyi Rudolf.) 6. a) Rumba (S. Lopez— 
F. Rotter: Szeretlek. 7. a) Erőss Béla: 
Jöjjön, aminek jönni kell, tangó. (Var
sányi Rudolf): b) J. Hajós: Megcsókol
talak tangó. 8. a) Foxtrott (Len Baker: 
Mickey Mars); b) Foxtrott a „H ázas
sági rt.“  c. hangosfilmből. (W. Jur- 
mann—B. Haper: Ich frag Madam...). 9. 
a) Kiszely—k. Halász: Pardon, pardon... 
foxtrott a „Miss Ismeretlen" c. operett
ből; b) Kálmán—Harmath: Holdvilágos 
május éj, keringő a „R onny" e. film 
ből; c) Zerkovitz Béla: Nem szabad bol-“ 
dognak lenni. (Varsányi Rudolf.) 10.

Foxtrott (Stolz: Eine kleine Freund- 
schaft mit dir... a „Kadettkisasszony" 

filmből
Budapest II. 210 m: 3—3 45 óráig:

Gramofónhangverseny. 1. Stolz—Gilbert: 
Rumba. Ság was oagt dér Don zűr 
Donna in Sevilla. 2. Ábrahám—Gilbert— 
Robinson: Slowfox a „B oldog szívek" 

filmből. 3. Ábrahám—Gilbert—Robin
son: Keringő a „Boldog szívek" című 
filmből. (Lee Parry.) 4. Erwln—Gilbert: 
Tangó az „őnagysága kimenője" című 
filmből. 5. Nicholls—Holimer: Foxtrott
(You ean‘t stop me írom loving you).

Dixon—Rose—Warren: Foxtrott
(Would you like to take a walk). 7. 
Johnston—Coslow: Foxtrott. (Just one 
more chance.) 8. Whle: The match pá
rádé. ÍRaie da Coste.) 9. Gershwin— 
Rose—Warren: Vidám foxtrott. 10. Rot
ter—Kaper: Tangó. (Spiel mir auf dér 
Balalaika einen russischen Tangó.) 11. 
Atkins: Heebíes—Joebies. 12. Czibulka: 
Álom a bál után keringő. 13. Beöthy— 
Huszka: Két veréb. (Lipóezky József.)

M i i  a  l i i m f i p É  
v a s á r n a p i  v a s á r n a p in

Saját tudósítónktól

A londoni rádiópalotában külön te-
leviáo-studiót is építenek.

Az angol hadügyminiszter rendele
tére az angol hadsereg tankjait rövid- 
hullámú adóállomásokkal látják el.
A tankok rövidhullámú adóállomásai 
arra szolgálnak, hogy az egye® cso
porthoz tartozó tankok közt meg
teremtsék az állandó összeköttetést..

A magyar közvetítcadók építkezése 
teljes gőzzel halad előre. Ha az 
eredeti tervek elé nem tornyosulnak 
majd előre nem látható akadályok, 
úgy már a nyár elején sor kerülhet 
a kísérleti közvetítésekre.

Ezek a most születő vidéki „rádió
városok”  azonban korántsem meg
elégedettek. Telve vannak bánatossal 
elegy dacos tiborckodássai, melynek 
örök refrénje:

—A közvetítőállomások nem töl
tik be hivatásukat. Ahelyett, hogy a 
vidék kultúráját és művészetét jut
tatnák a magyar éterbe, megeléged
nek azzal, hogy a kábelen hozzájuk 
juttatott budapesti műsort sugároz
zák ki. Ez sérelem a vidéki magyar 
művészet és kultúra ellen.

. . .  Ez a panasz most úgyszólván 
egyetemes.

De ennek a panasznak nincsen igaz
sága . . .

Budapest óriási lüktető szive 
Magyarországnak. Millió és millió 
hálózat, csatorna, ér, láthatatlan ka
pocs köti össze a vidékkel ezt a köz
pontot. Innen indul ki, vagy ide tér 
minden jelentős megmozdulás, mely 
súlyt, lényeget és eseményt jelent 
ebben az országban.

A vidéki kulturális élet, bár roham
lépésekben fejlődik, seln zenekultúra, 
jával, sem színpadművészetével nem 
tudta még elérni azt a értékszintet, 
melyet Budapest képvisel.

Akkor tehát, ha a magyar rádió a 
„vidéki rádióvárosok” tiborckodásá- 
nak eleget tenne, voltaképpen meg
rövidítené a vidéket. Megvonná tőle 
azokat a művészi .és kulturális telje
sítményeket, melyekre adott körülmé
nyek között csak Budapest képes.

A tiborckodás azonban nemcsak 
ezt a problémát érinti. A panasz a 
sajátos, helyi, népi kultúra és mű
vészet elnyomását látja abban, hogy 
a közvetítő adók hangmühely nélkül 
maradnak. . .

Ebben sincsen igazuk a panasz- 
kodóknak,

A Hangház az utóbbi időkben kü
lönös szeretettel karolta fel a magyar 
népi művészetet. Havonta legalább 
két ízben kiviszi mikrofonját vidék
re és színes és eleven helyszíni köz
vetítések keretében tárja fel a ma
gyar népművészet sajátos szépségeit.

Mi hát akkor a baj? Hogy a bal- 
mazdudvári tűzoltózenekar és temet
kezési egyesület fúvós ötöse nem jut
hat szóhoz? Hogy az árvaszéki ülnök 
úr aranyos kislánya nem mondhatja 
mikrofonba Farkas Imre alkalmai 
költeményét? Hogy a prücsögei száj
harmonikakettős továbbra sem lép
het a világot jelentő „íttárványfül” 
elé?

De hát kérem: hát nem nyereség 
ez?t Hát nem jó ez így?! Hát nem 
vette elejét ezzel a bölcs intézkedés
sel a Hangház a felesleges vitáknak 
és haragszomrádoknak és a helyi 
potentátorok protekciós étvágyának, 

Tessék elhinni:_ jó ez így. A leg
jobb. Ha vidéken igazi kulturesemény 
van, arról amúg-y sem hallgat Buda
pest I. Gondoljunk csak a szegedi 
orgonahangversenyekré, a pécsi 
irodalmi közvetítésekre és másokra, 
Nem, nem, itt nem történt sérelem.

Talán egyedül Szeged kivétel. Ha 
nagyon szigorúak akarunk lenni, 
Szegeddel mégis sérelem esett. Sére
lem abban, hogy nem jutott adó
állomáshoz. Pedig kétségtelen, hogy 
Szegednek jussa lett volna a közve
títő adóra.

Hír szerint a Hangház méltányol
ja is ezt a panaszt. S ha nem is a 
közeljövőben, de belátható időn belül 
helyre is akarja hozni ezt a mulasz
tását , . ,

*
Legújabb hírek szerint a magyar 

iskolai rádió minden hétköznapon 
délelőtt 11.15 órás kezdettel közvetí
tene műsort.

*
Múlt héten megkezdték a pécsi 

közvetítő adó építését. A földmun
kálatok az enyhe idő beálltával roha
mosan haladnak előre s az egyes adó- 
alkatrészek szállítása is megkezdődött 
már,

, > *
A tavaszi csikágói rádiókiállítás

nak szenzációja egy rádióautomata 
volt, mely a telefonnál közismert tár
csázás segítségével 10 különböző ál
lomást hozott tetszés szerint a hang
szóróba. Ez az automata nem nagyobb 
egy asztali telefonnál, huzalos össze
köttetésben áll a rádióvevőberende
zéssel és mint relé működik. A laikus 
„csak hallgatók” valósággal meg
rohanták ezt_ az új találmányt, mely 
függetleníti őket a vevő szeszélyeitől 
és a pontos hangolás nehézségeitől 

Nem hisszük azonban, hogy ez a 
berendezés úttörő volna Európában 
is. A tapasztalat ugyanis azt mutat
ja, hogy nemcsak a hallgatás, de az 
állomáskeresés is „szórakozás” . Az 
automata legfeljebb 10 állomáshoz

juttatja hallgatóját. De vájjon van-e 
ma külföldvevővel rendelkező rádiós, 
aki 10 állomással megelégszik?... És 
végül: ki hajlandó majd ezért dz 
automatáért Európában 40 dollárt 
fizetni?...

*
A kábeltársaságok nem akarják el

ismerni, hogy legyőzték őket. Leg
utóbbi ülésükön elhatározták, hí)®? 
pupinizált kábelösszekötettést létesí
tenek Amerika és Európa között. Ez 
az összeköttetés a ma még korántsein 
üzembiztos rádiótelefonia helyett 
szolgálná a telefonforgalmat. A most 
használatban levő kábelek nem alkal
masak beszéd és zenei hang továbbí
tására. A pupinizált kábelek viszont 
lehetővé teszik, hogy mind a zene, 
mind a beszéd közvetítése torzítás- és 
elhalkulásmentes legyen olyan hatal
mas távolságra is, mint Európa van 
Amerikától.

A rádiósaakértők igen fantasztikum 
nak tartják a kábeltársaságoknak 
óriási beruházással járó térvét, mely
nek megvalósításához, legalább három 
esztendő szükséges. Úgy vélekedne^# 
hogy a rövidhullámokon eszközön 
közvetítések három esztendőn beiül 
elérik majd a tökéletességnek azt a 
fokát, mely szükségtelenné teszi »  
kábelt.

*
Egy előkelő holland csőgyár buda

pesti vezérképviselete rac.ionizáltft 
üzemét. Összevonta tisztviselői karát: 
Magyar leányvállalatának adminisz
trációját részben beolvasztotta az 
anyavállalatba. Az ok: a gazdasági 
helyzet. Csakhogy: ez az elkelő hol
land csőgyár elfelejtette, hogy 
Magyarországon van. S ahelyett, 
hogy néhány holland főtisztviselőjét 
küldte volna vissza a tulipánok szép 
hazájába, néhány dolgozó magyar 
hivatalnokát küldte e l . . .  Szép és ne
mes dolog a hazafiság. De nem ma
gyar állampolgár kárára Magyar- 
országon . . .

*
Gombamódra szaporodnak az új 

adóállomások. Bécs mellett elkezdő
dött az új bizambergi 100 kw-os adő 
építkezése, a lipcsei 100 kw-os ágyú 
befejezés előtt áll, Luxemburg 200 
kw-al rövidesen megkezdi működését, 
a 30 kw-os Rádió Bari (280 m) é hő 
végén kísérleti közvetítésekbe kezd, 
Rádió Valencia 20 kw-al (269 m) már 
javában dolgozik, Angliában két új 
adó építkezése van folyamatban.

Hangverseny:
1.10 ó.: Bécs: Az énekkar fejlődése 

Haydntól Hindemuthig.
6.50 ó.: Bécs: Hűmmel mise.
7.05 ó.: Tallin: Haydn: „A  teremtés"

oratóriuma.
7,30 ó.: Mühlacker: Orgona hangver

seny.
8 ó.: Zürich: Salvatori Salvati éne

kel.
8 ó.: Lipcse: Wagner-est. (Drezdai

szimfonikusok.)
9.15 ó.: Lom on R .: Hangv, Brúnó

Walter vezényel.
Dalmű:

8 ó.: Langenberg: Lehár: „Cigánysze
relem" c. operettje.

8 ó.: Hamburg: Verdi és Puocinl
áriák;

8 ó.: Bécs: O. Strauss: „A z utolsó ke
ringő" o. operettje.

8.15 ó.: Breslan: Weber: „A  bűvös
vadász" o. operája.

9 ó.: Északolasz csoport: Operaközve
títés.

Könnyű zene, vidámság, tánczene:
12.10 ó.: Bécs: Marék Weber és zene

kara.
6.25 ó.: Hamburg: Tarka délután.
9.25 ó.: Mühlacker: Nemzeti táncok.
10 ó.: Stockholm: Kabaré.
10.25 ó.: Bécs: Tánczene.

Huizon és a hálversuimi rádióállo
más április 1-veí hullámhosszat cse
rélt. Huizen ezentúl 160 kHz (1875)# 
Hilversum 10.004 kHz (298-8) hul
lámhosszon jelentkezik.

I, Mária, Kemény Zslgmond-u.
Mint e rovat élén számtalanszor kö
zöltük, levélválaszra nem vállalkoz
hatunk. Kérdésére itt felelünk. Az 
illető jobb hátvéd, 33 éves.

Fedett uszoda. Attól függ, hogy a 
BBTE úszóversenyét vasárnap tar
ja-e meg, vagy előrehozza szombat
ra. Az utóbbi esetben rendelkezésre 
áll. 1.90, 1.50 és 1.30 P.

G. L. Vác. Vác is sorra kerül a vi
déki versenyben, mégpedig a tavaszi 
idény alatt. Lehet több szelvénnyel 
is pályázni valamennyi versenyben.
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OLIMPIA
A  Magyar Olimpiai Társaság köz

gyűlése. A  Magyar Olimpiai Társa
ság alakuló közgyűlését április lió 
27-én, szerdán este íél 7 órakor tart
ja  a Magyar Testnevelés Háza (Al
kotmány-utca 3.) nagy tanácstermé
ben. Erre az alapítók szervezőbizott
sága elsősorban az 1896—1928. évek
ben győzelmesen szerepelt, vagy leg
alább is harmadiknak helyezett ver
senyzőket h ívja meg. A  közgyűlésen 
jelen lesz a  megválasztandó új elnök, 
gróf Klebelsherg Kunó dr. ny. val
lás- és közoktatásügyi miniszter is, 
aki nagy vonásokban vázolni fog ja  a 
megalakuló társaságnak a magyar 
olimpiai eszme propagálása és az 
olimpiai jelöltek erkölcsi támogatása 
.érdekében kifejtendő működésének 
programját.

Olimpiai hangversenyt rende
zett tegnap este a BBTE a Széna- 
téri klubcsarnokban. A fényes 
külsőségit hangversenyestély elő
kelő. közönségének komoly műél
vezet jutott osztályrészül, s ami a 
leglényegesebb: az olimpiai alap 
tekintélyes összeggel gyarapo
dott.

Az idei női bajnokságnak is 
Bogén Erna a favoritja, 
aki egy teljes klasszissal 
áll a többi női vívó  lelett
A bajnoki versenyben igen 
kemény küzdelmek várhatók 
Ma reggeltől a BEAC termében]

— Saját tudósítónktól —

itat lengyel v m  érkezett 
Budapestre kéthetes 

edzésre
Jövő vasárnap részt- 

vesznek a bajnokságban
— Saját tudósítónktól —

A lengyel vívószövetség hat leg
jobb vívóját két hétre Budapestre 
küldte, hogy itt a magyar vívókkal 
dolgozzanak az olimpiára. A hat vívó 
tegnap délután fél 6-kor érkezett 
Budapestre. Szombathelyi magyar 
mester vezetésével Segda, Ny ez, Pa- 
pée, Fridtich, Dobrovolszky és Susky 
jött vívni. A lengyel olimpiai jelölte
ket a magyar vívók közül többen fo
gadták s a szövetség nevében Schen- 
ker Zoltán szövetségi kapitány üdvö
zölte a vendégeket. A lengyel vívók 
lésztvesznek jövő vasárnap a magyar 
kardbajnokságban.

A  H7VC csapata 70:58 
pontarányban meg- I 

verte a modern 
pentation vívócsapatát

— Saját tudósítónktól —

A modern pentatlonra készülő 
nyolcas együttes tegnap este a HTVC 
termében egytusos csapatversenyt 
vívott a HTVC csapatával. A  mérkő
zést 70:58 pontaránnyal a HTVC 
csapata nyerte meg. A HTVC csa
patából Hatz 5 győzelmet s egy dön
tetlent, Maszlag 6 győzelmet, Baky 
5 győzelmet, Bánföldy 5 győzelmet, 
Tímár 4 győzelmet és egy döntetlent, 
Somogyi 4 győzelmet, Krámer 2 győ
zelmet és egy döntetlent, míg Kalr 
niczky 3 döntetlent ért el.

A pentatlonisták közül Somfai 5 
győzelmet és 1 döntetlent, Benkö 5 
győzelmet, Joós és Kökényesdy 4—4 
győzelmet, Székelyhidy 2 győzelmet 
és 2 döntetlent, Molnár 2 győzelmet 
és 1 döntetlent, Petneházy 2 győzel
met, míg Potyondy 2 győzelmet és 1 
döntetlent ért el. Az eredményből 
látszik, hogy a pentatlonisták igen 
komoly erőt jelentenek, mert a 
HTVC csapata világviszonylatban 
is igen jó s velük szemben komoly 
ellenfelek tudtak lenni. Ezenkívül 
még javukra szól, hogy Molnár szá
zados, aki kétségtelenül  ̂a legjobb 
vívó közöttük, tegnap fáradtan és 
sokkal tudásán alul vívott.

Vasárnap reggel 9 órakor kez
dődik az idei hölgy bajnokság a. 
BEAC Semmelweiss-utcai, vívó
termében. A versenyt a szövetség 
nagyobb keretek között szerette 
volna megrendezni s olyan helyet 
akart választani a versenynek, 
ahol nagyszámú nézőt _ el lehet 
helyezni, mert a női bajnokságot 
rendszerint igen sokan szokták 
végignézni. A Műegyetem aulája 
nem állt rendelkezésre, mert ott 
birkózóverseny lesz. Több alkal
masnak látszó helyiséget vettek 
kombinációba, de minden tárgya
lás meghiúsult, mert a terem- 
tulajdonos egyesületek kitűnő üz
leti alkalomnak tekintették a 
vívószövetség versenyét s a nyers 
üzleti álláspontra helyezkedve, 
olyan bért kértek, amit vívóver
senyen sohasem lehet behozni 
250 pengő napi béren alul szóba 
sem akartak állni s ezért a helyi
ségen kívül csak a 20— 25 pengőt 
kitévő világítást akarták nyúj
tani.

Minthogy megértést nem talál 
tak, a rideg üzleti vágyon meg
hiúsult az a törekvés, hogy külső
ségben is nagyszabásúnak rendez 
zék a versenyt. A  BEAC vívó
terme sportszempontból teljesen 
megfelelő, mert a legmodernebb 
termek egyike, de legfeljebb 250 
főnyi nézőt tud befogadni.

A  bajnokságban 26 hölgyver
senyző indul. Négy csoportban 
vívják az előmérkőzést, minden 
csoportból 3 vívónő jut a közép
döntőbe, ahol 2 hatos csoportból 
4— 4 vívóhölgy kerül a nyolc fő 
ből álló döntőbe. A  csoportbeosz
tás már elkészült s a csoportokból 
látható, hogy már az első forduló 
is nagyon kemény küzdelmek 
színtere lesz. Minden csoportban 
van legalább négy olyan vívónő,

akinek jussa volna a továbbjutás
ra. A  középdöntő aztán az igazi! 
tánc kezdete lesz. A  döntőbe- 
;utásra a papirosforma szerint 
Bogén, Dany, Kalmárné, Elek 
Margit, Horváth Kató, Kőibe 
Rózsi, Szentiványi Edit, Keglné, 
vagy Orbán Magda, vagy Chrisz- 
tián Margit, vagy Szenesné esé-| 
Íves.

A fináléban Bogén Erna győ
zelmét biztosra várjuk. Bogén 
egy egész klasszissal emelke

dik a többi fölé.
Technikai tudása, férfias tem
peramentuma és rutinja maga
san emeli a többi fölé. Az utána 
következők között nagy különb
ség nincs s minthogy egy. esz
tendeig nem láttuk a hölgyeket 
a porondon s egy év sok idő a 
fejlődésre: nagyon nehéz lenne a 
további befutót megmondani. 
Mindenesetre Dany Margit követ
kezik sorrendben s minthogy neki 
van a legnagyobb versenyrutinja, 
öt várjuk második helyre.

A  döntő küzdelemtől szép spor
tot és sok izgalmat várunk. Az 
előmérkőzés is bővelkedni fo g ’ iz
galmakban s aki szereti a _ női 
sírást nézni: az délelőtt aligha
nem csillapíthatja ezt a szenve
délyét, mert a hölgyek a vívó
fegyvert megcsufolóan sírva szok
tak fakadni egy-egy kiesést je 
lentő vereség után.

A női versenyből a tavalyihoz 
képest hiányozni fog  Elek Ilona, 
aki a legjobbak egyike, de akinek 
indulását a szövetség nem enged
te meg. Elek kérte büntetésének 
elengedését, de a szövetség ezt a 
kérelmet nem tartotta elfogad
hatónak. Azonkívül hiányozni fog 
Varga Ilus csehszlovák bajnoknő, 
aki tavgly negyedik helyre futott 
be.

Telefonbeszélgetés
Helsinkivel/
melynek eredménye:

a finnek újabb megfon
tolás tárgyává teszik a 
m agyar-finn DC-merko- 
zés lemondását

—  Saját tudósítónktól —
Tegnap reggel Kertész János, a MOLSz főtitkára, telefon

összeköttetésbe lépett Selsinkivel s hosszabb megbeszelest foly
tatott a finn teniszszövetség elnökével. A  finn elnök közölte, k og j  
leqjobb játékosaik egészségi állapota javuló tendenciát mutat s  
így a magyarok távirati sürgetésére és barátságos invitálásává 
a finn szövetség újabb megfontolás tárgyává teszi a magyar _ 
finn DC-mérkőzés lemondását. A finn szövetség elnöksége rövi
desen újabb tárgyalásra ül össze s a tárgyalás eredmenyerbt 
(a finn— magyar DC-mérközés lemondásának visszavonásai ot 
vagy fenntartásáról)  táviratilag fogja  értesíteni magyar szö
vetséget. /. ■

LAPZÁRTAKOR a finnek mégis kiállnak
kaptuk a finn teniszszövetség 
értesítését, mely így hangzik:

Helsinki, április 16.
Csapatunk G r o t e n f e l d  és 

B i a u d e t .  Köszönjük táviratu
kat.

Finn Teniszszövetség.
A távirat tehát azt jelenti, hogy

eUenünk, s a MOLSz tegnap delr 
után feladott barátságos hangú 
táviratára még aznap este értesí
tést is küldtek elhatározásukról. ’ 

G r o t e n f e l d  tagja volt már, 
az 1928-as finn DC csapatnak is, 
mely annakidején (Jugoszlávia el
len) első ízben képviselte a finnek 
színeit a Davis Cupben. B ia u 
d e t  új ember.

■né  I JU H B E M fr
Ma délelőtt tartják meg 

a KISOK országos mezei
„ fr

Saját tudósítónktól —•

Részletesen beszámoltunk már a 
középiskolások ma délelőtt fél 11 
órától a Kisrákoson rendezendő me
zei futóbajnokságának sikerült neve
zéseiről és esélyeiről. A  már közölt 
12 csapat mellé litólag még befutott 
a nagykőrösi tanítóképző csapatának 
a nevezése is. A nagykőrösi diákok
ról jó  híreket kaptunk, de nem való

színű, hogy a legjobb pesti csapato
kat megelőzzék.

A verseny startja az Üllői- é3 
Gyáli-út között a Valériatelep mel
letti réten fél 11-kor lesz.

A diákok minden évben legszebb 
tömegversenye iránt igen nagy az 
érdeklődés.

G a p r i ,
amely rosszul viselte magát

K i  a z  a  B a r b a t o ?
( L e v é l )

Szántó Tessza nyerte a főisko
lások kezdő versenyét. A  főisko
lás kezdő hölgyvívók számára 
versenyt rendezett tegnap délután 
az MFSE a Czukor-utcai iskola 
tornatermében. A versenyt Szántó 
Tessza nyerte 5 győzelemmel, 2. 
Schey Ilona 3 gy. 3. Fedőt Margit 
2 gy. 18 tussal. 4. Generzicb E. 
2 gy. 20 tussal. 5. Csillag J. S^gy- 
22 tussal. 6. Guillmot M. 1 győze
lemmel.

A déli kerület egyéni tör- és kardbaj
nokságát április 23. és 24-én rendezi meg Kecskeméten a KAO. A  bajnokságon a 
Szegedi VE teljes gárdájával indal.

A Gyöngyösi AK vivószakosztályá- 
ban, mely a 25 éves klub legújaoe 
hajtása, pezsgő élet folyik. Tóth mes
ter vezetésével minden este népe# 
edzés van a Simon-féle óvoda helyi
ségében.

Capri, április 10.
A Riviéráról hosszú út vezet 

Nápolyba, ahonnét még másfél
órás hajókázás következik, míg
nem a csodaszép Capri szigethez 
érkezik az ember. A  szerelmesek 
leggyönyörűbb szigete azonban 
ezúttal rosszul viselte magát. Elő
ször is nem engedte meg, hogy 
kikössünk rajta. (A  kikötőt javít
ják, így hát ladikokon szállítják 
ki az embert a hajóról a partra. 
Ami, ha vihar van, nem kellemes.) 
A parton pedig sietve kellett me
nedéket keresnünk. Capriba, érkéz- 
tünkkor ugyanis vihar kerekedett 
s az orkánszerü szél végigkísérte 
azt a hét napot, amit ott töltöt
tünk.

így  hát a játék —  a Capriban 
rendezett nemzetközi teniszver
seny —  nem okozott sok gyö
nyört.^ A mezőnyök inkább a női 
számokban voltak erősek, így kát 
Kehrlingnek győzni kellett volna. 
De Kehrling nem szeret, nem is 
tud szélben játszani, hát inkább 
kikapott. Én az olasz Válerio ellen 
húztam a rövidebbet. A női párost 
megnyertük volna, ha megenged
ték volna, hogy eredeti párommal, 
Corbiere-rel induljak. De elvették 
tőlem s helyettese már „kevés” 
volt.

A  verseny végeredménye: Férfi
egyes: 1. Merlin francia, 2. Bonte 
francia, 3. Barbato olasz és Ser- 
venti olasz. Női egyes: 1. Rosam- 
bert, 2. Valerio, 3. Manzutto és 
Baumgarten. Férfipáros: 1. Mer
lin— Bonte, 2. Kehrling— D’Ava- 
los, 3. Del Bono— De Minerbi és 
Barbato— Serventi. V egyespáros:
1. Del Bono— Mrs. Bürke, 2. Bon
te— Barbiere, 3. Kehrling— V ale- 
rio és Merlin— Rosambert. Női 
páros: 1. Velrio— Bürke, 2. Ro
sambert— Corbiere, 3. Dussnet— 
De Bruyn Koops és Manzutto— 
Baumgarten.

A  nápolyi verseny a spanyolok 
részvétele mellett most indult 
meg.

Baumgarten Magda.

( Annakidején táviratunk alap
ján jelentettük, hogy Kehrling a 
férfiegyesben  Barbatotól kapott 
ki. A  vereség semmiesetre sem 
lehetett reális, hiszen Barbato nem 
tartozik az olasz első klasszisba, 
tehát az első 15 olasz játékos közé. 
Sőt még a második osztályban (a 
„Seconda Categoria” -ban) is csak 
a második helyet foglalja el két 
társával egyetemben.)

A z  V. és X. kerület 
között dől el Budapest 

levente mezei 
bajnoksága

_  Saját tudósítónktól —

A budapesti kerület levente mezei 
bajnokságát ma délelőtt 11 órakor 
rendezik meg a Rákoson. Az idősebbek 
csoportjában az utolsó éves ifjú
ságiak és az első- és másodéves sze
niorok közül sok kitűnő futó indulhat. 
A győzelmet minden valószínűség 
szerint az országos bajnok Kdén 
szerzi meg. Ez azonban nem lesz 
könnyű, mert k a  heti pihenő után 
csak nemrégibe kezdett újra műká
ba és mert Simon személyében első
rangú ellenfelet kap.

A csapatversenyben az V. es X. 
kerület csapatai erősek. Előbbiben 
Simon, Mucsy, Vértes, Scholtz stb., 
utóbbiban a Törekvés-futók nagy-
része indul. ..................

Nagy küzdelem lesz a fiatalabbak 
csoportjában is, ahol meglepetés igen 
könnyen lehetséges. A  legismertebb 

í név Izsó/.

előkészítse Budapest közönségét, azért 
Igen mérsékelt helyárú jegyeket áru
sít.

A leányközépiskolák atlétikai fedett 
pályaversenye a Nemzeti Torna Egylet 
csarnokának tegnapi elfoglaltsága miatt 
most már másodszor maradt el. Szegény 
kis leányok!...

A  KXSOK vizipólóbajnokságának hol
napi sorrendje. A diákok polóbajnoksá- 
gának második fordulója holnap kezdő
dik. Az I. osztályú bajnokságért hol
nap délután a Császárfiirdő női úszo- 
esaínokábán a következő sorrendben 
játszanak a csapatok: 4 órától: IV. Bot, 
vön r.—I. Kossuth fk., utána VIII. Zrí
nyi rg.—IX . Sít. István fk. 5 órától: 
III. Árpád rg.—VII. Kákóezi fk., utána
II. Mátyás rg.—II. Hunfalvy fk.

O  r i g I n á I

„Berté“
Nagyszabású cserkészpap az FTC- 

pályán. A gödöllői cserkész világjam- 
boree jegyében rendezik m eg  a buda
pesti cserkészek az idei ..cserkészna
pot.” az FTO-pályán május hó 8-án 
8000 cserkész részvételével. Alvilág tá
borozás hangulatát varázsolják a kö
zönség elé és ízelítőt adnak arról a 
nagyszerű munkáról és a gödöllői be
mutatásról. A z idén különös nagy 
gonddal készülnek fővárosunk derék 
cserkészei a cserkésznapra, hiszen a 
jövőéyi jamboree nagy munkája is 
rájuk nehezedik legnagyobbrészt. — 
Egészen friss, ötlete,s, néha szemkáp
ráztató, komoly, néha megnevettető 
számokból állították Össze a műsort. 
Külön érdekessége az egész újszerű 
élőkép, melynek bemutatására 4000 
cserkész készül. Nagy súlyt vet a j 
rendezőség arra, hogy a jamboreera

Túra 
cipők

BőrniűvekrA
Újpest

Budapesti lerakata:

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

Telefon: J. 31—2—41



H ány Piel legmodernebb kiadásban
— Saját tudósítónktól __

, ,  Hosszú szünet után tegnap újra 
láttuk Harry Pielt. Semmit sem vál
tozott. Nem lett öregebb, sőt talán 
fiatalodott, ötletekben újra új és 
friss, _a rendőrség elől újra szökik, 
sót meg letartóztatás után is elszelel 
es természetesen az igazságért küzd. 
jiTitkos küldetésben”  van,

Mostanában sokat írnak arról, 
hogy ilyen meg amolyan mérges gá
zokat talaltak fel s ime Harry Piel 
a legmodernebb kiadásában a mérges 
gázok ellen küzd. Hogy közben sze
relmes lesz? Istenem, hiszen ő is 
ember. A szerelem azonban, mint

annyi másszor, ezúttal sem gátolta őt. 
És ha számos akadályon át is — a 
nézőtérről _ egyrészt kacagtatónak 
tuno, másrészt valóban izgalmas hely
zetek után is —, de ő lesz a győztes.

Harry Pielnek mindig megvolt és 
meg is lesz a maga közönsége. Ez a 
közönség remeg a fantasztikus ötle
tekért, _ kalandokért. Harry Piellel 
együtt él és érez. Reszket, ha feltűnnek 
a rendőrség meg nem értő emberei, 
vagy a rendőrség álarcába bújt ban
diták. És az a közönség tegnap újra 
boldogan állapította meg: Harry Piel 
győzött.

I S M Vasárnap, 1932 április 17. 
m

Hyde és Dr. Jeckiil különös 
esete.”  A híres, fantasztikus re- 
gényhőst hangos változatában 
Frederic March alakítja. Barry- 
more nem ér rá. Bátyjával, 
Lyonellel együtt készül —  az Ar- 
sen Lupin sorozattal!

Colleen Moore színpadon lép 
fel. Óriási sikere van —  Fodor 
László „A  templom egere”  cím
szerepében.

LubitschE rnő új film je: Az 
ember, akit megöltem.”  Lyonéi 
Barrymore és Nancy Cárról a fő 
hős. A színpadról ismert darabot 
Maurice Rostánd irta, a nagy 
Rostand-nak, a Sasfiók és Cyrano 
költőjének fia.

Greta Garbó utolsó két filmje, 
a „Nagy hotel”  (John Barrymore- 
val) és a „Mata Hari”  (Ramon 
Novarro-val) egyaránt szép si
kerrel fut.

Elakadt a  teherautó Győr közelében—*

elmaradt E. A. Símcock 
abszolút motorkerékpár 

vílágrekordkísérlete
—  Saját tudósítónktól —

Alpár Glifa szopránfái
első hangos filmjében is megcsodál
tuk. A  film nem torzít, most is olyan 
kellemes, simogat?, lágy Alpár Gitta 
hangja, mintha csak színpadon, 
operában énekelne előttünk. Talán 
még szebbnek tetszene ez a hang, ha 
új slágert énekelne s nem a Buda
pesten már régen elkoptatott „Kérem 
egy' szóra, szíve, ha volna” hangjai 
ütnék meg a fülünket.

Kedves a mese, amelynek keretében 
Alpár megmarad magyarnak, hiszen 
magyar lányt játszik s van is egy
két magyar kiszólása. S amikor Hal- 
mayval táncra perdül, akkor fáj csak 
igazan a szivünk, hogy ez a két isten• 
adta magyar tehetség külföldre sza
kadt.
..Tetszett a „Megszólalt a szívem 

többi szereplője is, elsősorban Gustav 
Fröhlich, ez a kedves, valóban köz
vetlen  ̂filmszínész. Pompás a film 
rendezése, a kiállítása pedig helyen- 
kint egészen elsőrangú!

Érdemes megnézni.

Amerika

Anna May Wong — dr.! Ilyen sem
volt meg:. A pekingi egyetem díszdok- 
torrá nevezte ki a híres kínai filmszí- 
nesznőt. .Mint írják, azért, mert film- 
aeivel. világszerte elismerést szerzett a 
„kínai nó -nek.

A némafilm idejében az ameri
kai filmek uralkodtak a budapesti 
mozikban. A  hangos film bekö
szöntővel a beszélő filmeket nem 
merték áthozni Hollywoodból, a 
revük pillanatnyi nagy siker után 
megunttá váltak, ma már alig tud
juk, mit csinálnak odaát. Pár új 
donságot közlünk.

A legkülönib angol beszélő film
sztár Rónáid Colman, a mi Bánky 
Vilmánk felejthetetlen partnere 
legszebb filmjében, a Fekete an
gyalban. Colman most készült el 
Amerika Nobel-díjas írójának, 
Sinclair Lewis-nek világhírű regé
nye, az Arrowshmithnek film- 
változatával. Sajnos, ez a film 
sem valószínű,, hogy eljut hozzánk, 
mint ahogy Colman többi pompás 
beszélő film je (Bulldog Drummond 
stb.) sem jutott el: kissé s.ok az 
angol beszéd valamennyiben és az 
United Artists-gyárnak nincs ná
lunk képviselete.

John Barrymore egyik legna
gyobb néma sikere volt a „Mr.

I a S° a, hangosfilmje már fut
Anlerikaban. Címe: „W oman Com-

| mands azaz „Asszony kommandi- 
roz . A  filmben Pola Negriért két 
Katonatiszt vetekszik.

Diplomájától megfosztott orvost 
játszik Richard Barthelmess az 
„A lias the Doctor“  című filmben, 
amelyet most mutogatnak Am eriká
ban. Barthelmess -  a film szerint 
-  diploma nélkül is folytatja pra
xisát., ebből támad a bonyodalom.

-íxüo.. őjw u  néma, sikere von a „Mr.

Filmszínházak műsora
Irányl-n. SÍ. T. 83—3

£9.): JMoaaasok: .5, negyed 8, fél 9, 
háromnegyed 10. Vas.: fél 4, 5, há- 
romnegyed 6, fél 8, negyed 9, három
negyed 10. 2 sláger: Az üj.dözó.
(Hans Albers es Eggerth Márta iz
galmas filmje.) — A jasszlány. (Olga 
Csehova, Beregi Oszkár filmregénye.)

^ M I -  József-kőrút 63. T.: 
a84—76 ) Előadások: fél 5, negyed 7,10. 
Vasárnap 2-től folyt. Feleségein a had- 
nagy ur (Eggert Márta, Félix 
Bressart, Georg Alexander). — Petri 
Bva szerencséje (Bánki Vilma).

BUDAI OPOLLO (II., Széna-tér T ‘ 51 
- f - f J ;  Előadás: féi 5, 7. fél 10. Vas 1 
fél 3-tol. Tévés kapcsolás. (Magda 
Schneider filmoperettje.) — Az üldöző. 
(Hans Albers izgalmas filmjátéka.) 
(vas. d. e. filmmatiné: Téves kapcso 
las, híradó es burleszkek.)

CAPITOU (Baross-tér 32. Tel.: J. 3 4 -3 -  
37.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, fel16, fél 8, fél 10. Sanghaj 
express (Marlene Dietrieh). — Bimbó.
— Híradó.

C® IEAGO (VII., István*űt 39. T.: 32— 
I—J5-): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Vas. 
3-tól. Az üldöző (Hans Albers). — 
Petri Éva szerencséje (Bánki Vilma).

•ÍVáei‘ ntca 9- T-: Aut. 87—4—02.): E la d á s : 4 6. 8, 10. Hangos híradó. -
Charlotte Snsa és Félix Bressart fő
szereplésével: őnagysága sofförje
(Bernauer es Oesterreíeher vígjátéka).
— Muki a hómezőkön (trükkfilm).

(VE. Teréz-körnt 28. Tel.: 259— 
213—43, 148—05.): Előadás: 4, 6, 8, 

I?-, Vaa:.: 2-kor is (Első íélhelyár.)
Titkos küldetésben. (Harry Piel, Maria 
boiveg.) — Híradók.

EEIT JVh Lipót-körút 16. Tel.: 161—51.): 
Eloadas: 4, 6, 8, 10. Az üldöző. (Hans 

68 Márta izgalmasiiiinje.) — Magyar rozsacsokor (éne
kes, táncos filmrevű).

FÉSZEK (Vh í ., József-kőrút 70 Tel • 
460-40.) Előadás: fél 5, negyed 8, há-
ÍTnS' -m '-- V,as' : í f 1 3-tól. Briganti
Tí2 t  Mojiea) Ü önagysaga kimenője 
Liáné Haid, Albert Prejean).

FOKÚM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos, 
ntca 18 T : 895—43, 897-07.) Előadás: 
2*o ta8, iR* „ Vas., ünnepnap: 2, 4,
lintkJ (,  Elf  lélbelyár.) Retten egy “ nton (Magda Schneider, Kari Lud- wig Diehl) — Híradó.

LUDOVIKA (IX., Ü llő löt 101.): Elő
adasok: fél 5, 7, negyed 10 Va3., un 
nép:.2-től. (Helyár: 30—80 fillérig.) -  
Csókolj meg, édes! (Rökk Marika, Ró
zsahegyi, Ráday). — Csak móka (Pá
risi hangulat).

NÉP (V - Václ-út 76. Tel.: 92—6—80.):
Előadás; 5, 7. negyed 10. Vas.: fél 
3-tol. Tévés kapcsolás (Magda Schnei- 
5®rl- — A  tenger démona (Wilhelm Dieterle, Lissy Arna).

OMN1A (V III., Kölesey-ntea 3. Tel.: J.
301—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10 Vas.
és ünnep: 2-kor is. (Első félhelyár.) 
Titkos küldetésben. (Harry Piel, Maria 
Solveg.) — Híradók.

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831—02.);
Előad, mindennap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 
10. Titkos küldetésben. (Harrv Piel, 
Maria Solveg.) — Sicc. — Híradó; 

PALACE FILMSZÍNHÁZ CErzsébet kör
út 8. Tel.: 365-23.): Előadás: 4, 6, 8. 
10. Vas.: 2-k®r is. (Első félhelyár.)
Sanghai express (Marlene Dietrieh, 
CHve Brook. Warner Oland), — 
Bimbó. — Híradók.

PATRIA (Népszínház-ntca 13. Tel.: 45—
6—73.) Előadás: fél 5, negyed 8, há-

fé l *-‘ 01. Briganti (Jósé Mojiea). — őnagysága kimenője 
(Lian'e Haid. Albert Prejean),

(Nagymező-u. í í — 
24. T.: 220—98. 29Í 

1—6-ig fo lytII  adatán 6, 8, 10.
. .  _  , folyt., azután 6, 8,
10 Vas. d. e. fél 11: Miki és Fllppl
matiné. — Alpár Gitta első hangos, 
film je: Megszólalt a szivem! (A férfi- 
főszerepben Gustav Fröhlich. Zenéjét 
szerezte: Brodszky Miklós.) — Hangos 
magyar világhiradók.

IMPERIAL (VIL, Dembinszky-ntca és 
Aréua-ut sarok. T.: 32-8-90.): Előad.: 
5, fél 8, három. 10. Vas.: fél 3 s
fél 8, 10. (Vas. első félhelyár.) Hathen-’ 
geres. szerelem (Diua Grállá, Kabos, 
Beregi, Dénes). — A  cég szerelmes 
(Gustav Fröhlich. Llen Deyors Vere

JÓZSEFVÁROSI (VTH., Kálvárla-tér B 
Tel.: 346—44.): Előadások 5-től folvt
negyed 7, hátomnegyed 8, fél lo. Vas.,' 
ünnep: 2-től. Vas. fél 11: Gyermekelő- 
adas. — Boldog szivek (Magda Schneí- 
uer). — Feleségem a hadnagy úr 
(Eggert Márta).

KAMARA (VII., Dohány-utca 42—44. í . :  
44—0—27.): Előadás: 4, 6, 8,10. (Minden 
előadás rendes helyárakkal.) Alpár 
Gitta első hangosfilmje: Megszólalt a 
“ ivem! (A férfifőszerepben Gustav 
Í/-Í.7Í1 , ’ Zel>éiét szerezte: Brodszky 
Miklós.) — Hangos magyar világhir- . adok.

ROXV (VTI., Rákóczi-út 82.. Tel.: 43- 
8—24.) Előadás: 4-től. Vas.: háromn 
2'től. 1. előadás 40 fill.-től. Boldog szi
vek (Magda Schneider, Bársony Rózsi, 
Hermann Thimig, Georg Alexander). 
A fekete teve (Warner Oland, Vár- 
konyi M ihály). — Vas. kiv.: Hiradó. 
Műsor prolongálva!

ROYAL APOLLO (V fl., Erzsébet-körút 
45. Tel.: 429—46, 419—02.): Előadás:

6, 8, 10. Vas., ünnepnap: 2,
3, . 8. 10. (Első félhelyár.) Fodor 

László vigjétéka: A templom egere 
(Grete Mosheim, Charlotte Ander, 
Hans Thimig. Paul Morgan, Fritz 
Grunbanm, Paul Hörbiger). — Hiradó

TATRA (IX., Ü llői-öt 63.): Előad.: fél 5, 
7, negved 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt. 
Csókolj meg édes! (Magyar hangos
film : Rózsahegyi, Gőzön, Rökk Ma
rika). — Csak móka.

% (Teréz-köröt 60. T.: 19—7— 
67—68.): Előadás: fél 6, fél 
8, fél 10. Szomb., vas.: 
ii 5’ 8- 10- őnagysága sof- 
fő r je  (Charlotte Susa, Fe- 

- i  l ix  Bressart). — Miki a
homezőkön. — Hiradó.

J ^ e f  Köröt és Üllől-öt 
® " ok- Tel : 38 -9 -88 , 89-5-84.): Élő
iken-' b f 6v-fn ' 8,z fél I0‘ Vasárn*P fél 4-kor is. V iharzó szenvedély (Emil 
Janmngs, Anna Sten). -H íradó.

U?60̂ 4I6A|. F?ö.ndá=Í'1lt a - T-Í, i60~45 M lürükdh' Előadás: 5, negyed 8. fél 10 ?2omb., vas.: 4, 6, 8. 10. Mindig a nő 
adób6rt Pre-,ean’ Annabelle.) —. Hír-

kos.

tadrodalmi k közép '
hegység! kirándulás, vagy más tu iis tr
l. eUegfl eserkészéímény leírása. D íjak :’
középiskolás mivoltot 'hivatalosan'- ^ ^  
zolm kell, különben a fenti feltételek.

|se^artó3?W W SS‘aaKn llé t és 0BSZlf3 Pályázatokra a szeríö 
keHe m i  Clmff  jeligés levélben mellé- 
vekkel |ya5?1t°k°n szerepelt mű-

A  Pályaművek ^ z^ M T E  ^ it-
m .  ) küldtünk. (IV”  Aranykéz-utca ‘ 'í.

A Gyopár Turista Egyesület mai mű-
sortervezete: MenYdékházngyeletes-
gyorsvonattal TUra1sSoProl” ba “  filléres fej'ursvönattai i . .  16 órakor Keletinél

I Tk*V -Rózsi. — Dömös Térv-út*
Pomáz°k T •S? I« ' aSj? aÍ kí t’ GyPPárház! 
Páí^ F«í;„í5b5 V.: RajnaV - > 7 0l ! ketTeheSy®k. T.: 7.45 Banánház. 
járna Szenfkéfre*p Csobánka, Macska-
lz2e°nt'á“ y K V r “ aZ' T-LSzentendre, Bncsma, PilissfentláRzló
téerPenv e-'Pa4tíS ’ „Vis?gr.ád- T-: 7-05 Pálffyl v ::,,Steiner Lajos. — Folvó hó 
24-én filléres gyors megy Egerbe és 
Szegedre, jelentkezni lehet szo ib a t esti! 
Haas sportházban Rózsa Jenőiéi ^ 

Autóbusz Pilisszentkeresztre. Az MTE 
Zsigmondyak Társasága vaskapui kirán-

r\ ffisa;14,)?-
. Pünkösdi autóbuszkirándulás Sopronba 
S , k;,rnyckere' ,A Magyar TuristaPEgye-
rendez “ ron^ond4 -] ^ 16’ !  ̂  kirándnfást renaez bopronba és a környékbeli bo
^ l\ bA - Q(Mattersbnrg. Fraínó, 1 S a ll -  
köUséT’ „^0p-r,0-,1 megtekintése.) összes költség, elszalasolast is és élelmezést is 
üe’ eértve, P 30-32. Jelentkezés legké!
mellett azU MTE titkárie hfratelábaneí v e
Aranykéz-m^6. g x  Vezetők Rnsz Gábor

Hajnali hát órakor vonult ki a 
táti betonra a KMAC teljes idő
mérő gárdája, a kirendelt csend
őrök, a telefonos katonák né
hány mindenre elszánt sportra 
jongó kíséretében, akik a tejfel- 
szerűen vastag ködön törték át 
magukat, hogy tanúi legyenek a 
régen várt eseménynek, az abszolút 
motorkerékpár sebességi világre
kord megdöntésének E. A. Simco- 
ckot várták, aki az elmúlt vasárnap 
a Neunkirchner Alléén veszedelme
sen döngette Wright 242 km-es 
abszolút világrekordját, de apró 
géphiba miatt félsikerrel volt kény
telen abbahagyni kísérleteit.

Símcock megállapodott a KMAC- 
cal, hogy éjjel indul teherautón 
Bécsből és

hajnali hat és hét óra között
kezd hozzá futamaihoz a táti beto
non. Elmúlt hét óra, elmúlt nyolc 
óra, sőt tizenegy óra is, de Símcock 
csak nem jelentkezett. Sikerült te
lefonon beszélni a horvátjárfalusi 
határállomással. A  kirendeltség kö
zölte, hogy Simcockék áthaladtak 
a határon, de a győriek már hírét- 
hamvát sem látták az angol teher
autójának. Féltizenkettőkor tehát 
megkezdődött a leszerelés, hazatért 
funkcionárius, sportrajongó egy
aránt Budapestre. Délután egy 
órakor telefonértesítés jö tt  a 
KMAC-ba, mely szerint

Sím cock teherautója elakadt
és ez volt az oka annak, hogy a 
színműnek a főszereplője nem lép
hetett a rivaldára.

Hűd Károly azonnal útra kelt, 
hogy útközben találkozzék az angol
lal és megbeszéljék a kísérletek 
megrendezésének újabb időpontját.

Valószínűleg hétfőn kerül sor a fu
tamokra.

Az unalom óráit a jelenlévők min
denesetre hasznosították. Akinek 
csak járműve volt, az mind villany
órával mérette idejét, így Delmár 
Walter, Hoffmann László és 
Kremm: József, valamint az angol 
követség katonai attaséja is beállt 
a „lanszolók”  közé. Komoly ered
ményt azonban egyedül a nemrég 
még egészen kezdő Patkó ért el, aki

500-as Rudge oldalkocsjján 
oda 128, visszafelé 138 km-es 
átlagot ért el a repülőstartos 

kilom éteren,
tehát rekordteljesítményt nyúj
tott. Patkó eredménye a hazai vi
szonyokhoz mérten egészen első
rangú és külön érdeme az, Jiogy 
az oldalkoosi saját elgondolása és 
tervezése alapján készült.

Símcock kísérletének elmaradása 
vis major következtében állott elő 
és azért felelősséggel senki sem 
tartozik. Más kérdés viszont az# 
hogy vájjon helyénvaló-e

világrekordkisérleteket —  ran- 
devurendszerrel

megszervezni. Véleményünk az, 
hogy Símcock nyugodtan jöhetett 
volna Budapestre egy nappal előbb. 
Nem lyukadt volna ettől ki annak 
az ominózus hátsó hengernek a du
gattyúja . . ,  v

M a !
A késő esti órákban sikerült 

Simeockkal _ megegyezni a KMAC- 
na-k. Eszerint a világrekord kísér
letet ma délelőtt fél 11 órakor 
megtartják.

sétéh^nDdíVTk T? rS/ t?  Egyesülete helyi- 
20-án szerdán est^ íéfTo^órai^kezdette'l 
cím m ele“  a d á s t t a r f '  ” V“ doroUunk‘ ‘

C E D J E D ®
Mai műsor

° ™ f AH|.Z:17̂ oment Musicale A tenpr

ík x  r «
VÍGSZÍNHÁZ- Angliai Erzsébet (fél 4), 

A meltosagos asszony trafikja (8) 
VÁROS I SZÍNHÁZ: Aranyfüst" (fél 

4), A torockoi menyasszonv 
J^y^SZSZIN H ÁZ: Tűzmadár (fél 4 8) 
F(tei OPERETTSZINHAzfRégfÓrfenm
ANDRisSYL-TI SZÍNHÁZ: Rózsadomb
TERÉZKÖBÜTÍ SZÍNPAD: Salamon
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: UJ műsor

EOYAL9 ORFEUM: Tropikus expressz
KOkÉDIÁ ORFEUM: Rótt (fél 5, fél 9) 
STEINHARDT) SZÍNPAD: Steinbardt

Fiókadmlnlsztráelö Csehszlovákiában: 
L i p a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium SajtóváHalat B t, 
korforeoffépein. _  Felelős üzemvezető' 

Syőry Aladár .

Rendezzünk
ballonüldözési versenyt!

— Saját tudósítónktól —

A szomszéd Ausztriában évek óta 
nagy népszerűségnek örvendenek a 
motoros és autós ballonüldözési ver
senyeik. Felbocsátanak egy nagyobb 
kaliberű szabad léggömböt, a verseny 
résztvevői toronyiránt követik a bal
lont és az a győztes, aki a leszállás 
után elsőnek érinti az ég gömbölyű 
vándorát. Az osztrák Vacuum Oil Co. 
nagy, 1900 köbméteres ballonját, a

„M ob ilo ir ’-t
— mint értesülünk — szívesen bo
csátja a magyar egyesületek rendel
kezésére teljesen díjmentesen és 
éppen ezért indokolt volna, ha egye
sületeink  ̂ tervbe vennék a nagyon 
érdekes és motor szempontból értékes, 
nálunk  ̂ még új versenytípus meg
valósítását. Mint értesülünk, a Duna 
SC már tárgyalásokba is bocsátkozik 
a budapesti Vacuum Oil Company Rt, 
propagandaosztályával és remélhető, 
hogy rövidesen nálunk is megrende
zésre kerülhet a motorversenyeknek 
ez a felette látványos és érdekes vál
faja.

ság ism ételt k iírása  szerepel, a K A C  
m otoros-tagja i az idén  is résztvesz- 
nek m inden vasárnap az egyesület 
társas túráin.

Május elseje helyett április 30-án 
rendezik meg a tavaszi táti síkgyor
sasági versenyt. A  KMAC máris in
tézkedett a szükséges engedélyek 
megszerzése céljából és remélhető, 
hogy a nemzetközi szövetség nem 
gördít akadályokat.

A Duna Sport Club f. hó 24-én, va
sárnap ' délelőtt országos pénzdíjas 
megbízhatósági versenyt rendez, 
melynek útvonala a következő: Fila- 
torigát, Szentendre, Visegrád, Eszter
gom, Dorog, Budapest* A versenyzők 
helyezésük sorrendjében 100, 80, 60 
stb. pengő pénzdíjazásban is része
sülnek.

A Kispesti Athlétlka! Club automo 
bil- és motorsport-szakosztálya a mi
nap tartotta 1932. évi rendes közgyű
lését. Pill István beszámolója után 
ismertetésre került az idei túrabaj
nokság zsabályzatá, majd megejtették 
a választásokat, melynek eredménye 
a következő volt: Elnök: Bertics Jó
zsef. Társelnökök: Bencsik Gyula, 
Blum Béla és Szelnár Aladár dr. — 
Ügyvezető elnök: Dalnoki László. — 
Igazgató: Bödör János. Intéző: Né-
methy Dezső. Főtitkár: Pill István. 
Titkárok: Kires György és Winter
Jenő. Pénztáros: Dalnoki László. — 
Versenykapitányok: Ozulyba Mihály 
és id. Helmer Antal. Túrakapitá- 
nyok: Síréit Imre, Kassa Károly és 
Mohácsét Jenő. Megválasztásra ke
rült még a 12 tagú intéző és az 5 
tagú fegyelmi .bizottság. A KAC idei 
tervei közül elsősorban a túrabajnok-

Bécsiek veresége Londonban. A
Wiener Eislauf Véréin Angliában 
túrázó jéghokkicsapata, mely eddig 
több győzelmet aratott, péntek este 
az angol válogatottól 5:1 arányú ve
reséget* Szenvedett.

A pünkösdi ünnepek alatt rendezd
a Gyömrői SE asztali tenisz szak
osztálya első versenyét, melyen több 
fővárosi játékos is résztvesz.

G E H 2 Ö
bnmap,estl k,r- Pázmány
„ Tudományegyetem orvoskari 

„Csaba Bajtársi Egyesülete házi 
„ ! lJ“ oksf f?gal egybekötött meghívásos 
KJ'enl és csapat céllövőversenyt ren
dez május hó 3-án, kedden d. e. 9 
órai kezdettel a váciúti (Ganz) minia
tűr lőtéren.


