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A d a k t o v z w A k

<vz otmfUai ú&úty&Ck í
üüs olimpiai kiküldetés célját szol

gáló adományokat a Magyar Orszá
gos Központi Takarékpénztárhoz (TV., 
Deák Ferenc-utca 7.) az „Olimpiai 
kiküldetés“ című számla javára lehet 
beküldeni.

’Bmmk

nyos, vasárnap este már számtani-1 
lag is bizonyossá vált. A  Ferenc-1 
város most már akár elveszthetné I 
mind a három hátralevő mérkőző-1 
sét, a többiek még akkor sem hoz
hatják be. \

Az első két profi esztendő szuve
rén uralkodója volt a zöld-fehér I 
csapat és a szétválasztás utáni kor
szák egymásután kétszer helyezte j 
a Ferencváros fejére a bajnoki 
babért. Akkor úgy festett,^ hogy a 
Ferencváros sorozata sokáig nem 
fog félbeszakadni, de a sport örök 
f  organdósága, egészséges váltó
gazdasága három teljes esztendőn 
keresztül a nagy riválisok között 
Osztotta meg a dicsőséges címet. 
Egyszer a Hungária, majd két egy
más után következő évben Újpest 
lett a bajnok és csak most sikerült 
újra odajutni a ranglétra leg
magasabb fokára a Ferencváros-J 
pák. .

Ahogyan azonban ezt megcsinál
ta, az olyan tiszteletet parancsoló 
módon történt, hogy a legnagyobb 
ellenfelek is szinte önkéntelen gesz
tussal kapnak a kalapjukhoz, hogy 
meglengessék elismerésük jeleként 
á bajnok előtt. Egyetlenegy pontot 
eem adott le eddig a Ferencváros 
csapata ebben az izmokat és idege
ket egyformán kemény próbára 
tevő küzdelemben és a hátralevő 
három mérkőzés sem ígér változást 
ezen az egészen kivételes értékű 
rekordon.

Ilyen teljesítmény előtt a szak-

A debreceni DVSC-pálya látkép
-Bocskai mérkőzés alatt. A mérkőzés egy része zuhogó esőben folyt le j  ez a : 
íbort, melynek csak a töredéke juthatott fedél alá a tribünön. Az eső után a i 

ahol nagyszerű játékban vívta, ki a Ferencváros az 1931 32. évi bi
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Megvan a keret, 
válogatás csak

— Saját tudósítónktól —

A  lehetetlenül rossz gazdasági 
viszonyok a délamerikai állam o
kat sem kímélik, ott sincsenek 
jobb  viszonyok, mint nálunk. E r
rő l ad értesítést édesanyjához írt 
legutolsó levelében minden idők 
legnagyobb m agyar játékosa, 
O rth Gyuri Chiléből, ahol a szö
vetségi edzői tisztet látja  el.

I 60% -al akarják fizetését leszállí- 
| tani —  ír ja  Orth levelében — , il- 

ennyivel mérsékeltebb fe lértőnek is meg kell hajolnia és el 
kell, hogy hallgasson az az oknyo- 
mozó kritika is, amely talán az el
lenfelek csökkent harci készségében 
akarná keresni az egyedülálló tel
jesítmény motívumát. A  sport mai 
fejlettségének fokán, amikor foly
ton csak a mezőnyök kiegyenlített
ségéről hallunk és olvasunk, világ
raszóló eredményt jelent a bajnok
ság megszerzésének ez az imponáló 
módja.

Ilyen siker csak pozitív munka 
és tudás nyomában járhat. Vezető
ség, csapat és hívő tábor áldozatos 
háromsága és ugyanakkor a sport 
dogmájából folyó egysége hívta 
életre ezt a rekordot, ezt a bajnok
ságot, ami élőtt elnémul a bíráló 
szó, hogy helyet adjon a fenntartás 
nélküli dicséret zengő hangjának.

Ez a díszes és magas rang azon
ban súlyos kötelezettségeket is ró 
a zöld-fehér gárda egyetemére. A  
bajnokság már a Ferencvárosé, az 
elkövetkező nagy nemzetközi küz
delmekben most már a külföld előtt 
is meg kell mutatni a zöld-fehér 
csapatnak, hogy a magyar futball 
ereje minden viszontagságon ke
resztül is eleven és átütő. Hogy a 
hazai körök elismerését nyomon kö
vesse a külföld zászlómeghajtása is.

Ez lesz a bajnokság igazi meg
koronázása !

letve
tételek mellett tudják csak szer
ződését m egújítani. Orth a redu
kált fizetés mellett nem ú jít szer
ződést, hanem inkább hazajön.a próbajáték 

után
Hátvédhiány, csatárproblémák — így fest 
ma (!) a csapat: Szabó -  ? , ? -  Laky, Kalmár, 
Lázár -  Zavadszky, ?, Turay, Toldi, ?

—  Saját tudósítónktól —
—  Az sem.
(—  Szóval tulajdonképpen csak 

nyitva  a csa-

__Borsányival már beszéltem
személyesen. Tőle tudom, hogy a 
bokája csakugyan beteg és hogy 
nem. lehet szó a játékáról, ő t  nem 
is vettem kombinációba.

A  mandulákról Sárosira terelő
dött a szó. Mailinger elnök, aki vé
gignézte az operációt, kedvező hí
reket hozott a fiatal válogatottról. 
Mailinger egyébként főleg Lakyt 
dicsérte a debreceni játék után a 

j ferencvárosi fedezetek közül. Híre 
terjedt az osztrák csapatnak is. A 
kemény hátvédpár (Schramseis,
illetve Blum vagy Sanda) és a sok
szorosan kipróbált csatársor impo
nált. Hidenröl megállapították, 
hogy túlsók gólt kapott vasárnap a I Slovan-csatársortól, de azért ő is I lehet kitűnő,. akárcsak a fedezet- 

I sor.I Mindenki tisztában volt vele, 
hogy a magyar kapitány igazi 
gondját a hátvédkérdés alkotja. A 
csatársor esetében a helyzet nem 
látszik ilyen kényesnek. Mert vagy 
kitart a prágai' csatársor (Zavad- 
§zky— Cseh— Turay—  Toldi — Tit
kos) mellett, vagy pedig azt 
mondja: •

I —  Mit törjem a fejemet, amikor 
I itt van a Ferencváros a maga nagy 
I formában lévő, sikerekben össze- 

kovácsolódott és újra önbizalmat

Tagnap este Mariássy Lajos dr. 
szövetségi kapitány megejtette a 
válogatást, helyesebben megejtette 
a válogatott keret kijelölését, mi
után egyelőre nem mert vállalkozni 
a válogatott csapat .végleges. össze
állítására. Erre csak szerdán dél
után kerül a sor, amikor is a keret 
tagjainak meg kell jelenniök 4 óra
kor a BSzKRT-pályán (a szokásos 
felszerelésekkel, valamint útleve
lükkel) s részt kell venniök a 3x30 
percig tartó próbamérkőzésen. A  
tréning után jelöli ki a kapitány a 
végleges csapatot s ekkor adja meg 
az utazásra vonatkozó utasításokat.

két kérdés marad 
társorban: Takács II. vagy  Cseh? 
Kohut vagy T itkos? H ogy  a sa j
tónak kiadott közlem ény sorrend
jéhez tartsuk m agunkat.)

a keretben, a fedezetsor nemde 
véglegesnek tekinthető a Laky—  
K alm ár— Lázár összeállításban?)

—  Úgy van. ■
(— Egyébként tart a bizonyta

la n sá g ? )
- —  Ami a hátvédeket és a csa
társort illeti.

(—  Kapus Szabó?)
—  Mind a két kapus eljön Bécs-

be, hiszen két kapusra van szük
ség. Mind a két fiúnak nagyra be
csülöm a képességeit máris, mind a 
kettőtől további fejlődést várok, de 
Szabó valamivel gyorsabb iramban 
fejlődött és a prágai szereplés is 
felé billenti a mérleg nyelvét 
Egyébként bárcsak így állnánk 
minden ponton-----

(—  Egyébként?)

—  Az a sorrend nem számít.
Dönteni csak szerdán fogok. - \

(—  És a hátvédkeret? Dudás 
nincs rendben az ú jp esti hírek 
szerint. K i akkor itt  a biztos ] 
pont? Takács I.?

—  Ez az, amit még nem tudok.
(—  Szóval M ándi mostani

gyengébb form ája  dacára  is  ver
senyben van?)

—  Ha meghívtam. . .
(—  Azt beszélik, h ogy  a fe 

rencvárosi bekkpár esélyei emel
kedtek.)

—  Sajnos, hátvédekben pillanat
nyilag igazán nem állunk jól, ha 
Kocsis mellett a másik törzsváloga
tott, Dudás is kiesne a csatasorból.

jw v n r » w n T r r ,‘ ft“ “ **'‘>,>* »

A Bohn FC-nek tilos az 
út Romániába!
Kitiltották!

—  Saját tudósítónktól —
Arad, április 16.

Az aradi keriilsthez leirat érkezett 
a bukaresti központtól, amely közli, 
hogy a csabai Bőim SC-t Románia 
területéről kitiltották s így  romániai 
szerepléséről a jövőben  nem leket 
szó. A  kitiltáshoz a le irat nem íuaott 
magyarázatot, de Aradon tudni ve- 
lik, hogy a határozat amiatt szüle
tett, mert a futballozni tudó romá 
niai katonaszökevények mind a 
Bohn SC-néí találnak elhelyezkedést. 
A  hír a csabai egyesületet annál ér
zékenyebben fogja érinteni, mert hi- 
ezen Aradon lekötött mérkőzése van.

S. X.

—  Teljes bizonytalanságról csak 
a hátvédsorban van szó, hiszen a 
csatársorban két ember helye szi
lárd.

( — Turay, T o ld i? )
—  Nem nehéz kitalálni.
( —  Zavaczky játszik szerdán?)
—  Igen. Ő szerdán megsérült, 

azért pihent vasárnap, de már

A válogatás
megbeszélése

A válogatáshoz a szövetségben 
sokan szóltak hozzá. így  Maros 
Oszkár, Újpest alelnöke, sietett kö
zölni a kapitánnyal, hogy az újpesti 
betegek komoly betegek és rájuk 
számítani nem lehet. Mariássy dr 
ezt válaszolta;

M O D I A M O
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szét a munkából, segít hátul is, ha 
keü és a csatár sornak o a tulajdon 
képpeni irányítója.

Ezt ugyan nem Mariássy mon 
dotta, hanem azok, akik szeretik 
magukat beleképzelni a kapitány 
töprengéseibe, de valahogy így lesz 
a dolog a kapitánynál is. A Ferene- 
város-esatársor egysége súlyosan 
esik a latba, viszont Cseh mellett 
tehetséges fiatalsága szól, Titkos 
mellett pedig az, hogy ő lenne a 
legjobb magyar balszélső, ha — 
balszélsőt játszana.

De —  szerdán a kapitányi töp
rengés úgyis elhatározássá érik. a 
.magánválogatók véleménye pedig 
helyeslő vagy kárhoztató kritikává 
Hát addig türelem!

A szerdai
próbamérkőzés

fél 5 órakor kezdődik a BSzKRT- 
pályán (füves talaj!) s a belépés- 
re 50 filléres jegyek jogosítanak. A 
Turul a következő csapattal áll fel 
a válogatottak elten: Déri —  Len
gyel, Reisner —  Tolmács, Sanger, 
Zsebeházy —  Kelemen, Schell, Páli, 
Horváth, Béres.

Heti
öt fa

Kedd, 1932 április 19-

típversenyönkön ezúttal csak 
találatig vitték a legfobbak

Ifjúsági bajnokság
I* Osztály

Az I. kér. SC—BVSC meccsre utóbbi 
nem jelent meg.

Törekvés—III. kér. TVE 3:1 (1:0). 
MTK—ZSE 8:1 (2:1).
UTE-BRSC 5:4 (2:3). Félbeszakadt. 
FTC—BSzKKT 4:1 (2:0).
Postás—BSE 6:0. Egy félidő.

II. osztály 
Kárpáti-csoport

EMTK—MÁVAG 2:1 (0:0).
HAC—BMTE 3:3 (2:1).
A  KAOE—KTC meccsre utóbbi nem állt 

ki.
W SE -K őb. AC 2:0 (2:0).
SzAC-FSE 2:2 (2:1).
Féltén—Ganz 4:0 (1:0).

Stobbe-csoport
TLK—RTK 5:4 (3:3).
Kelenföld—Vasas 0:2 (1:0)). 
NyTE-UTSE 0:0.

Ezen a héten ugyancsak meg
tréfálta tipversenyzőinket a fut
ball „dicsőséges bizonytalansága” . 
Az eredmények sorra csúfolták a 
papírformát és így adódott, hogy 
már öt találattal győzni lehetett, 
ami egyben rekordot is jelent tip
versenyünk történetében. És 
hiába volt valószínűtlen a Hungá
ria döntetlenje, Kletz Károly — 
bár egyedül —  de ezt is eltalálta. 
És hiába mutatott a papírforma 
a DVTK győzelmére, Hamm Fü- 
löp és Petre Lajos telibe találta a 
PBÜSE győzelmét. Még Svájc 
váratlan győzelmét is eltalálták 
heten. És ebből a sok nehezen el
található eredményből is három 
telitalálatot —  Ferencváros-— 
Bocskai, Postás— BSE és Rangéra 
— Kilmarnock —  tud felmutatni 
Fuszek Tibor. Két telitalálata 
volt a. következőknek: Boros Má
tyás, Herpay Ferenc, Jancsó Ist
ván, Kletz Károly, Lob Béla, 
Masszi Lajos, Polencz Károly, 
Reinhard Ottó, Rosenbaum Mi
hály, Szűcs Ferenc, Unghváry 
Irén.

Bizonyos fok ig  megkönnyítette

| a versenyt, hogy az SSE— S. MÁV 
mérkőzés az SSE Corinthián- 
meccse miatt elmaradt, így íb 
csak három versenyző akadt, aki 
öt találatig felhozta. Freund Imre 
és Krausz Ervin egyformán öt 
találattal és két telivel szerepel 
az élen. Döntetlen eredményt hoz 
kettőjük között a hibák mértéke 
is, a valóságos összgólarányt azon
ban Freund Imre lényegesen job 
ban közelítette meg és így került 
az első helyre. A harmadik hely 
birtokosa öt találattal és egy teli
vel rendelkezett.

Tipversenyünk eredménye tehát 
a következő:

I. díj (egy darab futball-labda) 
nyertese: Freund Imre Budapest, 
VII., Hernád-u. 43. III.

II. díj (Morisson-csomag) nyer
tese: Krausz Ervin Újpest, Kos- 
suth-u. 70.

III. díj (a  Nemzeti Sport egy
havi előfizetése) nyertese: Eiser 
G yörgy Budapest, V., ügynök-u. 
11. II. 5.

E heti tipversenyünk kiírása 
lapunk holnapi, szerdai számában 
jelenik meg.

Vidéki eredmények
Szombathely: Serleg-mérkőzések: MÁV 

II-—Kinizsi 19:0 (10:0). Bíró: Krutzler. 
— Kossuth—XI. kerület 1:0 (1:0). Bíró: 
Gabrosek. — SzTK—Zugió 5:0 (3:0). Bíró: 
Németh. — I. kerület—Bástya 3:3 (1:1). 
Bíró: Molnár.

Ctnkota: CTK—Rákoskeresztúri TE 3:0 
(1:0). I. oszt. bajnoki. Bíró: Glück. A 
helyi csapat szép játékkal győz. Góljait 
Erhardt, Noszál és Silberstein lőtte.

Békés: BTE—Tótkomlósi TC 4:2 (4:1). I. 
oszt. bajnoki (Dél, Csaba). Bíró: Boros. 
Az első gólt a 8, pereben Szöllősi szerzi, 
de ezt hamarosan kiegyenlíti Gyurkovics. 
A 19. percben ismét Szöllősi eredményes, 
majd egy perc múlva Kocsor, újabb egv 
perc elteltével pedig Vogel. A  TTC má
sodik gólját a II, félidő 37. percében 
Gyurkovics lövi. Perdit TTC a bíró kiál
lította. Az első félidőben szép volt a já 
ték, a másodikban már osak csapkodtak 
a játékosok. Jó volt: Bakos, Szöllősi, Vo
gel BTE és Gyurkovics TTC. — BISE— 
BTE II, 4:4 (2:0). Barátságos. Bíró: Ber
kes.

Földeák: FTC—Kiskundorozsmai FLE
3:1 (2:0). II. oszt. bajnoki (Dél, Szeged) 
Bíró: Wiener. Góllövő: Zaviza, Pásztor 
(2), illetve Maróti.

Bicske: BTC—Tatabányai SC komb. 1:1 
(1:0). Barátságos. Bíró: Nikolsburger 
Góllövő: Horváth, illetve Betseh (11-es- 
bői). .Tó: Kákái, Horváth BTC, Betseh és 
Konecsnl TSO,

Siófok: Fűzfői AK—Siófoki SE 1:1 (0:0). 
II- ° 'zt, bajnoki (Nyugat), Bíró: Hor-

Bécsi meccsre
elegáns bérautókat indítunk 
társas utazással a legolcsób
ban. Bodó-garázs, József- 
körút 67. Tel. 333— 79,

3 7 8 - 28

CsTK—Turul TE 9:1 (3:1).
DBAK—OTE 2:1 (2:1). Barátságos.

III. osztály
Első csoport

KEAC-KSSE 4:0 (1:0). 
BIK -SzBTC 2:1 (2:0).
SzFC-NJTC 12:0 (5:0).
WSC-SzNSE 1:0 (0:0).

Második csoport
MSC-TSC 4:0 (1:0).
VI. kér. SC -Főv. TKör 3:1 (2:1).

A bécsi Wacker németországi túráján 
szombaton Erfurtban 7:0-ra, vasárnap 
Jenában 6:2-re győzött.

A MILL válogatott keret szerdán 
ismét kísérteti mérkőzést játszik a 
Ferencváros ellen az üllőiúti pályán. 
— Itt említjük meg, hogy a KISOK 
és a MILL közös megegyezéssel Ma- 
jorszky, Juhász dr. és Klein Árpád 
kiküldetését hozza javaslatba a BT- 
nek.

Egri (Som,ogy) Ismét erős tórdfáj- 
dalmakról panaszkodik. Úgy látszik 
kár volt a pihenőt megszakítania.

Szövetségi díj
I. osztály

Az Elektromos—MTK, UTE—BEAC,
BSE—Postás, Törekvés—III. kér. TVE 
meccs elmaradt.

II. osztály
Kárpáti-csoport

Testvériség—MKE 1:0. Egy félidő. 
H AC-DM TE 6:2 (1:2).
BVSC—EMTK 8:0 (1:0).

Stobbe-csoport
ZSE-Cs. MOVE 6:1 (4:1).
PSC—BTK 0:0. Félbeszakadt.

III. osztály
Első csoport

BBFC—SzAC 4:4 (3:2). P
KSSE—ÉMOSz 5:2 (3:1).
Féltén—WSE 4:0 (2:0).
C sTK -K TK  8.0 (5:0).
SzWSE-WSC 5:1 (3:1).

Második csoport
Nyomdász—Compactor 6:2 (3:0).
MFTR—RAFC 3:2 (2:1)
NTC—UMTE 3:0. Egy félidő.
BSC—Vérhalom 4:2 (2:0).

IV. osztály
Hálókocsi—Húsos 4:1 (2:1).
Drasche—ETSC 3:1 (3:1).
PATE -K E A C  2:2 (2:0).

V. osztály
N. Húsos—X. kér. ISE 3:2 (2:0).

A SAC kéri az elmaradt SSC mér
kőzés két pontját, annak ellenére, 
hogy nem jelent rneg a meccsen. Az 
SSC ugyanis pénteken este ajánlott 
levélben értesítette a soroksáriak in
tézőjét, hogy a mérkőzés vasárnap 
reggel a kispesti KAC-pályán lesz. A 
csapat ehhez tartotta magát és meg 
iŝ  jelent reggel a pályán, annak elle
nére, hogy szombaton este távirat 
jött, amelyben a z  SSC arról értesíti 
az intézőt, hogy a meccs a szintén 
bajnokságra törő Drasche támiautcai 
pályáján lesz délután 1 órakor. „Mi 
nem vagyunk kötelesek táviratokat tu
domásul venni —  mondta nekünk a 
SAC intézője — -, hiszen táviratot 
bárki feladhat. Egyszer félre is ve
zettek már így bennünket” .

M á r  m e g in t  (? )

—  Hát mit szólsz a Fradi 
legújabb ötgólos győzelméhez?

—  ö t?  Hiszen csak négyet
lőtt!

—  Na istenem! Az ötödiket 
a Bocskai lőtte!

Gyöngyösön a nagyjelentőségű
GyAK—Jászberényi Lehel mérkőzés 
előtt szócsövei figyelmeztetik a kö
zönséget az MLSz felhívására, hogy 
t. i. tartózkodjék a bíró és a játékosok 
sértegetésétől. A kihirdetés után a 
GyAK leghangosabb szurkolója töri 
meg a csendet:

— De azért azt szabad mondani, 
hogy p fu j  bíró?!

Az UTE Nagy nevű csatára már 
egy hete Kaposvárott tartózkodik, s 
vasárnap résztvett a Somogy edző 
mérkőzésén. Nagy nem a Somogy 
meghívására érkezett Kaposvárra, ez 
azonban nem zárja azt ki, hogy ne 
szerződjön le a kaposvári csapathoz.

A Gyöngyösi AK csapatában az 
utóbbi időben a fegyelem erősen meg
lazult, ám most Barna Gábor, az új 
intéző erélyes kézzel rendet terem
tett. Fegyelmi eljárás alá vonta a 
rendbontókat, akik szigorú dorgató- 
riumban részesültek.

váth. Változatos, nagy Iramban lefolyt 
mérkőzés. A II. félidő 21. percében kor- 
nerből Schweier a FAK-nak szerezte meg 
a vezetést (a siófoki kapus az előtte álló 
Játékosoktól nem látta a labdát), de már 
a 25,. percben szöktetésből Harmat be
vágta az SSE egyenlítő gólját.

Szentes: Pincérek—Zenészek 3:1 (0:0).
Barátságos Bíró: Kis. Az első félidőben 
mezőnyjáték, a másodikban Nagy II. két 
góljával már 2:0-ra vezetnek a pincérek, 
-mikor U-eshez jutnak a zenészek g ezt 
Lakatos értékesíti. A végeredményt Bene 
állítja be. A  mezőny legjobb embere 
Nagy II. volt.
,  ? « * í ? nLöreAz , BSC—Veszprémi MOVE 4:8 (1:3). Barátságos. Bíró: Szabó. Váltó-
zatos. szép játékban győz a szerencsésebb 
csapat. A MOVE a II. félidőben nagyon 
visszaesett.

Pécs: PVSK—Pécsi komb. 4:3 (0:3), Ba
rátságos. Bíró: Hebrony. Az első félidő
ben a kombinált csapat nagyon belefek- 
szík és sikerül is háromgólos vezetést 
biztosítani. Szünet után a PVSK erős Ira
mot diktál és kicsikarja a győzelmet, 
Gollovo: Putzer (2), Bedekovics, Janko- 
vics PVSK, Ardaj, Kalmár és Kántor 
(11-esből). jú : Vekler, Jankovics és Pozs- 
gai a győztes, Kántor, Kalmár és Ardai 
a vesztes csapatban.

s5e£ed: SzVSE ifi-—SzTK ifj. 3:0 (1:0) 
7* SzX K ,.n ^ SzVSE H, 4:2 (2:0). — Pos- 
tá»-T*Pé> SC 1:0 (1:0). _  Felsőipar-Ta- 
Pitóképző 1:0 (0:0). _  Főreál—Kg. 5:2 
« !« •  ~  firemmeccsek: KAE—TTSE 3:0 
Í V  is m Felsőváros—Szegedi Téglagyár
4.1 (3:0). — Varga cég—Hunyadi 3:2 (2:1) 
— Attila—Törekvés 2:1 (1:0). 
/v5iKnj8Zü11? !Í  Szolnoki Á K -K T E  3:0. (Félbeszakadt.) Barátságos. Bíró: Tabán 
A  nagy eső miatt csak 25 percet játszot
tak. a csapatok. Góllövő: Horváth (2) és lim es.

Nagykanizsa: Ifjúsági bajnokság: Ék
szerész-Teleki 5:0 (2:0), — Hunyadi—Tö- 
rekvésn 2:0 (2:0). -  Bástya-Egyetértés 

:0V 71 Kiskanizsai DE—Barak 1:1 
félbeszakadt az eső miatt.

Szombathely: Szombathelyi fk— Kősze- 
5 . tanítóképző 1:0 (1:0). Bíró: Ozolv. Szép 
fa ' T,mérkőzés. A gólt Szabó lőtte. 

Salgótarján: Salgó-serleg meeesek- SSE
Bl—SAC IT. 2:1 (1:0). — SBTC B)_SBTG
Előre 1:1 (0:0). _  PBÜSE II .-S S E  IT I ]

Miskolc: MTLD-bainoksáor: Wesselényi
_ -Széchenyi 1:1 (1:0). — Előre—DSE 9:0 
(4:0). — MVSC—MMTE 2:2 (2:01. — M á k  
-B elváros 7:1 (4:1). _  D AC-K inizsi 5:0 
(3:0). — DVTK—Vasas 14:1 (7:0)).

Sopron: Szombati elvi MÁV—SVSE 5:1 
íl:l). Barátságos. Bíró: Krammer. A 
MÁV a második félidőben lendületes já
tékává! megérdemelten győzött. Góllöőfí- 
Boda (2), Kracsenicz (2) és Sas. illetve 
Zsolnay.

Sárvár: SSE—Ceildömölki SE 2:2 (0:0). 
Barátságos. Bíró: Takács. Góllövő: Pusz
tai ée Kiss, illetve Budai és Takács.

Hírek a Terézvárosból. Klovács és 
Kairdhordó közös megegyezéssel szer
ződést bontott az egyesülettel. A ve
zetőség három új játékost szerződte
tett a feloszlott in. kér. MSE-bő!: 
Rédlt, Ádlert és Gudatingert.

^  |
^ ^ t o J T s z t í k * .

44-re olvadt le
azoknak a játékosoknak a száma, 
akik a bajnoki év minden mérkőzéséit 
résztvettek. Legutóbb megírtuk, hogy 
a kapusok közül már csak Dénes az, 
aki csapatának minden meccsén ját
szott. Most újabban a jobbösszekötők 
közül meg Takács II- mondhatja el 
ugyanezt magáról. Igaz, itt van még 
Cseh II. ie, őt azonban külön kategó
riába vettük, hiszen csapatában több 
helyen is játszott. ^

íme azoknak a névsorai akik az 
1931—32-es I. ligabajnokság minden 
mérkőzésén résztvettek:

Kapus: Dénes Kispest (1).
Jobbhátvéd: Takács ., Ferencv., Kő

vágó Újpest, Vadász Attila. Miklósi So
mogy, Bozgonyi Kispest, Kovács I. Sa- 
baria, Flóra Nemzeti, Szemere Vasas (81.

Balhatvéd: Kemmcr Bocskai, Bíró III. 
kér., Dankó Attila, Joós Somogy, Janzsó 
Sabaria (5),

Jobbfedezet: Lafey Ferencváros, Kár
páti II. Budai „11" (2).

Középfedezet: Moóré Bocskai, Lutz II. 
III kér., Peter Somogy, Purczeld Kis
pest, Burger Vasas (5).

B tlledeiel: Lázár Ferencváros, Magyar
III. kor-. Keresztes Kispest, Belesik Nem-, zeti (4).

Jobbszélső: Táncos Ferencváros, Mar
kos Bocskai, Fenyvesi III., Mészáros So- 
mogy, Koszta Vasas (5)
(1 Jobbösszekötő: Takács II. Ferencváros

Csatársorirányftó: Teleki Bocskai.
Polgár Budai „11“  (2)

Balösszekötő: Mátéffy Bocskai, Lyka
• . Bihámy Nemzeti, Brun- 

ecker Vasas (4).
Balszélső: Kohut Ferenov., P. Szabó 

Újpest. Híres Hungária, Serényi Kis
pest, Belkó Sabaria (5).
„T öb b  helyen szerepelt: Cseh II. Hungária (1).

ősszel a Somogy, tavasszal az Újpest 
minden mérkőzésen Játszott: Jakube (1), 

Amint látható, a jobbhátvédek még 
mindig szilárdan tartják a helyüket. 
Mármost, ha azt nézzük, hogy egy- 
egy csapatnak hány olyan játékosa 
van (egység!...), aki minden mér
kőzésen résztvett, akkor a kép a kö
vetkező:

1. Ferencváros 6.
2—8. Bocskai, Kispest S.
4—8, III. kér., (Somogy, Vasas 4,
7 9. B. „ l í “, Nemzeti, Sabaria. 
10—12. Attila, Hungária, Újpest % 
A góllövő lista élcsoportjában 

nem történt lényeges változás az el
múlt vasárnap. Takács II. előnye is
mét tíz gólra szökött fel. Most 34 gó
los. A többiek közül csak a 11. he
lyen álló Kohut rúgott gólt. Feljött 
9 gólosnak.

Lengyel M iklós és Kreska F ri
gyes ú jságíró kollégáink vasár
nap este igen nagy sikerrel tar
tották m eg szerzői estjüket a Ze
neakadémián. K reska versekkel, 
Lengyel versekkel és novellákkal 
szerepelt, m indketten izmos te
hetségű íróknak bizonyultak. A ’ 
telt ház közönségének viharosan 
ünneplő tapsai és az elism erő 
kritikák m utatják, hogy Lengyel 
és Kreska, akik a sportírás terén 
szép sikereket könyvelhetnek el 
—  a hivatalos irodalom ban is be
érkeztek. A z írók műveinek elő
adásában, különösen Gyarmathy 
Anikó, M. Fazekas E dit és a két 
verset szuggesztív erővel előadó 
Beregi Oszkár á l lo t t 'az  ünnepié* 
középpontjában.

a Debrecent já rt ferencvárosiak 
körében, hogy Biró Sándor já 
tékvezetésében érezhető szerepet 
já tszott a debreceni közönség v i
selkedése. Azt mondják, nem tud- 
ta  eléggé függetleníteni magát a 
debreceni közönség erőteljes 
hangorbánjától, amellyel a Bocs- 
kai-tábor egy-egy döntése m egho
zatalánál, egy-egy eset le fú jásá
nál befolyásolni igyekezett. Pél
daképpen legáltalánosabban a kö
vetkező esetet hozzák fel :

A második félidőben  Lázár ma- 
gasan előreadott labdáját Moóré 
kézzel igyekezett feltartani. A 
nézőtérről ugyan nagyon nehéz 
lett volna pontosan m egállapí
tani, hogy a centerhalf k inyúj
tott jobbjával érintette-e a lab
dát vagy sem, annyi azonban bi
zonyos, hogy a labda tovább szál

lott Turay fe lé . A  játékvezető 
nem fütyült, a ferencvárosi cen 
ter viszont látva  a nyilvánvaló 
szabálytalanságot —  Turay jó l  
láthatta, h ogy  M oóré keze csak
ugyan érintette, m egütötte a lab
dát —  egyszerűen  elkapta a bőrt 
b vitte oda, a hol M oóré a kérdé
ses p illanatban állott. A b író 
azonban most fütyült s  Turay 
miatt adott szabadrúgást onnan, 
ahol a center elkapta a labdát.

N yilvánvaló, h ogy  a példa min
den tekintetben a játékvezető he
lyes eljárását igazolja . Akkor is, 
ha M oóré va lóban  hendszelt, ak
kor is, ha csak a  hendszelés szán
déka volt m egállapítható. A  bíró 
teljesen helyesen  értelmezte a 
szabályt, am ikor nem fú jta  le 
még a szándékos hendszet, keze
lést sem, m ert hiszen a labda a 
ferencvárosi játékostól Moóré 
szabálytalansága mellett is ren
deltetési helyére, a másik ferenc
városihoz ta rtott és jutott. H i
szen éppen az v o lt  a helyes, hogy 
a játékvezető a  sokat vitatott 
előnyszabályt ebben az esetben 
kitünően alkalm azta. Ezt az 
előnyszabályt a  játékszabályok 
17. §-ához adott utasítás ilyen
form án fe jez i k i :

Tartózkodjék a biró a szabad

rúgások megítélésétől akkor, ha 
az —  a játék folytatásával szem
beállítva —  a szabálysértő fél 
előnyére válnék.

Ha a b író a fenti esetben 
M oóré kezelése miatt m egállítja 
a játékot, akkor nem a szabály- 
sértő Bocskait sú jtja , hanem ép
pen a Ferencvárost. Hiszen a jó  
passz, amely elju tott rendeltetési 
helyére, éppen M oőrét kapcsolta 
ki a játékból s Turaynak adott 
volna szabad utat, akit többé nem 
zavarhat meg a centerhalf. Ha 
viszont M oóré hendszét le fú jja  a 
bíró, akkor alkalmat ad a B ocs
kainak, sőt éppen Moórénak is, 
hogy helyezkedhessék, mielőtt a 
szabadrúgás m egtörténik. Szóval 
ez esetben a b író a jó l  futó, 
gyors támadás értékét rontotta 
volna le.

A z eset további része már v i
tára sem adhat okot. Hiszen a já 
tékosnak éppen olyan  jó l kell 
tudnia a játékszabályokat, mint 
a játékvezetőnek. A  szabályok 
15. §-a pedig a következőket 
m ondja:

A labda még akkor is, ha a 
szabálysértés megtörténte teljes 
bizonyossággal megállapítható, 
mindaddig játékban van, míg a 
bíró másként nem döntött.

Ehhez a ponthoz a bíráknak 
adott utasítás azt teszi hozzá, 
hogy

„a  labda mindaddig játékban 
vám, míg a sípszó el nem hang. 

.zik” . .

V agyis hiába látta jó l  Turay a 
hendszet, hiába követte el Moóré 
a  kezelést, a labda továbbra is 
játékban maradt, mert a játékve. 
zető  nem fütyült. M árpedig ad- 
d ig , am íg a labda játékban van,

„tilos a játékosnak a labdát 
szándékosan kézzel érintenie. 
Kivételt képez a kapus a saját 

büntető területén belül” .

E zt m ondja a  9. g, amely s 
hendszről szól.

A z  eset tehát egészen világos. 
A  labda M oóré kezelése után já 
tékban maradt, mert a játékve
zető  helyesen alkalmazta az 
előnyszabályt. Ilyenform án vi
szont Turaynak nem volt szabad 
szándékosan kézzel érintenie a 
labdát. Am ikor megtette, kezelést 
követett el s  a játékvezetőnek 
nem  is lehetett más feladata, 
m inthogy szabadrúgást ítélt 
T u ray  hendsze miatt a Ferencvá
ros  ellen.

A debreceni példa, amelyhez 
hasonlót nagyon sokat lehetne jó» 
form án minden m érkőzésről fel* 
hozni, híven je lz i, hogy mekkora 
figyelm et, m ilyen tökéletes kö
rültekintést kíván a  futball. Nem
csak a játékvezetőtől, de elsősor. 
bán a játékostól, akinek éppen 
úgy szem előtt kell tartania min
den pillanatban a szabályok in
tézkedéseit, mint a bírónak. A  bí
ráskodás terén p ed ig  a közönség 
szemében csak akkor juthatnánk 
el tökéletes m egnyugvásra, ha a 
közönség is tisztában lenne a sza. 
bályokkal és azokat elfogu ltság 
nélkül alkalmazná a felm erülő 
eseteknél. Ettől a  fok tó l azonban 
nagyon távol vagyunk  s  talán so- 
hasem is jutunk e l hozzá. Mert 
hiszen a közönség elsősorban 
nem a szabályok érvényesülésé
ben, hanem csapata győzelm ében, 
jó  játékában, sikerében leli ked
vét s míg ezen a téren  kielégü
lést keres, m inden m ásról m egfe
ledkezik. Éppen ez  ad azonban 
neki bizonyos felm entést elfő- 
gultsága miatt, éppen  ez adhat 
megnyugvást azoknak a játékve. 
zetőknek, akik —  a z  em beri gyár- 
lóság határain belü l —  tökélete
sen alkalmazzák a szabályokat 
átékvezetésük során .
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A vasárnapi forduló súlypont
ja vidékre helyeződött. Két ^ve
zető csapatunk hagyta itt a fővá 
rost. A  Ferencváros Debrecen' 
ben, az Újpest Miskolcon ven
dégszerepeit s velük együtt a bu 
dapesti futballátogató közönség 
jórésze is a két városba utazott.

Nem lehet azt mondani, hogy 
azok a vonatok, amelyek Debre
cenbe és Miskolcra szállították a 
fővárosiak ezreit, a mérkőzések 
nélkül nem találtak volna kirán
dulókra. De azt joggal lehet mon 
dani, hogy a két mérkőzés nélkül 
nem lett volna szükség öt vonat
ra ahhoz, hogy a kirándulók kí
vánságát kielégítsék. Hogy ez az 
öt vonat mit jelent, azt Debrecen 
és Miskolc tudja majd megmon
dani. Annyit azonban láthattunk, 
hogy mind a két város élete, for
galma megváltozott egy napra s 
mind a két városban tekintélyes 
összegeket hagytak ott a kirán
dulók. Körülbelül, kereken, mint
egy hatezer ember járta meg a 
két várost a filléres vonatokkal. 
Ha valaki ezt a számot megszo 
rozza néggyel, akkor nagyjából, 
hozzávetőlegesen megkapja azt az 
összeget, amit a budapestiek Deb
recenben, illetve Miskolcon hagy
tak vasárnap. Mert átlagban négy 
pengőt biztosan elköltött minden 
kiránduló.

Ez a filléres vonatok nagy gaz
dasági jelentősége. S ennek a si
kernek eléréséhez a sport, a fut
ball igen nagy hányaddal járul 
hozzá. Csak azért állapítjuk meg 
ezt, hogy el ne feledjék ott, ahol 
sokszor annyi lebecsüléssel, any- 
nyi nemtörődömséggel tudtak és 
tudnak beszélni a magyar futball- 
ról.

„ A z  6  n ó t á j a "

A filléres vonaton Fehér is ott 
utazott a Debrecenbe tartók kö 
zött. Szintén nagy gyönyörűség 
gél hallgatta Magyari Imre nó
táit, amelyek sírtak, kacagtak a 
húron. Valaki biztatta is, hogy 
mondja be a nótáját, Magyari azt 
is elhúzza.

—  Húzza csak másokét! Az 
enyémet majd elhúzzak délután a 
pályán — mondta Feher.

T a n u l  a  Közép
éppenA Fradi törzstábora 

olyan rendben, fegyelemben vonult 
fel a debreceni pályán, ahogy az 
Üllői-úton megszokta. Zászló alatt 
s buzdításra szánt, pihent torok
kal. Nagy meglepetést keltett 
azonban, mikor a debreceni tribün 
kórusa papírtölcsérekkel erősítve 
bömbölte hajráját. A  Közép meg
lepődött s valaki megszólalt:

Hogy nekünk ez eddig nem 
jutott az eszünkbe!

Radványi Pál, a Közép vezetője, 
azonnal leszegezte:

__ Fegyvertárunkat kiegészít
jük. A hangtölcsér felveendő a 
Közép szerszámai közé!

TJgy-e, mégis van mit tanul
ni a Bocskaitól! ?

A  s z o k á s  h a t a l m a

dést s minden rossz gondolat meg
született a hívek fejében. így 
esett, hogy Titkos egy-egy rossz 
lövése után hallani lehetett:

—  Iliába, még mindig szimpá
tiát érez régi csapata iránt!

—  Ez a budai szimpátia!
Mikor aztán Bachmann a mér

kőzés legnagyobb helyzetét hagyta 
ki, az egyik budai néző is felcsat
tant:

—  Hát ez mi? Ez meg pesti 
szimpátia, ú gy-e!??

M a g y a r á z a t

Félidő után híre terjedt, hogy 
Brüll Alfréd, a Hungária elnöke 
megmosta az öltözőben Cseh II.\ 
fejét. Többen csodálkoztak ezen s 
tűnődve kérdezték:

—  Miért éppen Cseh 11.-t bánt
ják, amikor a legjobb csatára csa
patának.

—  Egyszerű — hangzott a vá
lasz. —  Ha ő sem volna jó, akkor 
nem lehetne észrevenni, hogy a 
többi mennyire rossz!

ttUyis a „csoda
csa lácsoc" á lt k i

e tlm fc b U
v a s á c M i f i

Bé&s&m
fltud i/átofcdoit

Dudás két bélig nem mez
— Saját tudósítónktól

A térdével bajlódó Dudást teg
nap megröntgenezték és ennek 
alapján Molnár főorvos megálla
pította, hogy az Újpest válogatott 
hátvédje térdében izzadmány és 
más lerakódások vannak. Mind
járt meg is tiltotta neki, hogy 
két hétig bármiféle mozgást is 
végezzen. Bányay mester bejelen
tette ezt a szomorú tényt a szö
vetségi kapitánynak, akit érthe
tően lehangolt az eset.

Telefon jelentésünk —

Bécs, április 18. 
Meisl Hugó ma este kijelölte a 

Magyarország ellen vasárnap ki
álló csapatot, ami a következő: 

Hiden —  Schramseis, Blum — 
Braun, Hoffmann, Nausch — Zi-

hétfőn hazatért Németországból 
a Wacker csapata, amely szomba
ton Erfurtban 7:0-ra, vasárnap 
pedig Jenában 6:2-re győzött és 
kiderült, hogy Zischek volt mind 
a két napon a legjobb ember,

Nagyvárosiason
A debreceni pálya nézőtere 

nem ilyen eseményekre készült.
A  hatalmas nézősereg befogadá 
sára nem volt alkalmas, ami azt 
eredményezte, hogy rengeteg vita 
folyt a jegyek, illetve a helyek 
körül. A  Budapestről érkezettek 
vitáztak rendszerint, mert aki 
nem sietett jókor elfoglalni vala
mely helyet, később már csak azt 
az utasítást kapta, hogy üljön le, 
ahol tud. Ez pedig rendszerint 
nem sikerült.

A  jegyellenőröknek végül is 
feltűnt, hogy lényegesen több az 
ülőhely-jegy, mint amennyi egy
általán forgalomban lehet. S ek
kor hamarosan elterjedt a hír, 
amit a debreceniek szörnyűködve 
adtak szájról-szájra:

__ Hamis jegyek keTÜltek jót-
galomba! Már negyvenet találtak 
az érkezőknél.

Az, egyik pesti vendég fölénye 
sen jegyezte meg:

—  Hja, uraim, ez nem amolyan 
vidéki meccs! Itt minden nagy
városiasán megy!

ú j  m e g h a t á r o z á s

Nem tudni, kitől származik. 
Debreceni vagy pesti kiránduló 
fejében született-e meg, minden
esetre jellemző bemondás hangzott 
el a mérkőzésen. Debrecent  ̂ az 
utóbbi hetekben a krematórium 
ügye tette nevezetessé s a nagy
hírű intézmény épületét a kirán
dulók is számosán felkeresték. 
a tapasztalatot mindjárt hasznosí
tották is a mérkőzésen, mert mi
kor az egyik játékos valami sza
bálytalanságot követett el, a kö' 
vetkező megjegyzés repült feléje:

__Mit csinálsz, te krematóriumi
szökevény!rí

Az újpesti Közép nem volt ilyen 
hangos és hatalmas tényező a mis 
kolci pályán. Mindössze négy em
berből állott az egész különítmény, 
amely zászlaját is becsomagolva 
vitte s csak a mérkőzésre bon
totta ki. Délben még nagy izga
lomban járt-kelt a négy ember a 
miskolci utcán és várta Arányitól 
a jegyet. Meg is kapta mind a 
négy s délután, már jókor kiballa
gott a népkerti pályára. Természe
tesen az állóhely bejáratához. Itt 
azonban nagy meglepetés érte a 
különítményt.

—  Ez a jegy nem ide szól — 
mondta a jegy szedő.

De hiszen mécs jegy ez, ké
rem, mind a négy.

Már gonosz gondolatok kava
rogtak az újpestiek fejében.

Persze hogy meccsjegy 
hangzott tovább —  de nem az 
állóhelyre, hanem a korzóra szól.

A négy középista —  mit tehe
tett mást —  átment a jó, finom 
korzóra, ahol le is ülhetett. A 
zászlótartó kibontotta a zászlót s 
társaival együtt valahogy úgy ült 
a pádon, mint az egyszeri atyafi 
az Operában. Arányi hozzájuk 
ment.

Meg vannak elégedve a hely
ig el?

—  Igen, igen! Nagyon jó hely. 
A  négy középista azonban nem 

érezte jól magát. Izgett, mozgott 
örökké. Rettentő kényelmetlen 
volt az ülés nekik.

S félidőben, mikor a pálya 
rendje kissé megbomlott s Arányi 
szeme nem volt rajtuk, hirtelen 
átszaladtak az állóhelyre.

— Ez igen  —  mondta az egyik 
most már nyugodtan nézhetjük 

a meccset!

V a n  b e n n e  v a la m i

A mérkőzés végén nagyon izga
tott hangulat uralkodott a miskol
ciak körében. Az újpesti játéko
sok s Klug bíró is, várakoztak egy 
ideig, hogy a szenvedélyek lecsil
lapodjanak. Az öltözőbe termesze- 
tesen behallatszottak a különféle 
ldfakadások s Klug indulatosan 
•ólt:

- Szidják azt, aki a tizenegyest 
fölé lőtte!

A tömeg azonban ezt a bírói 
utasítást nem tartotta meg!

Ma n e k e m ,  h o l n a p  
neked

A Hungária csatárainak nem 
j ment a játék vasárnap. Sőt, lehet 
mondani, nagyon gyengén ment. 
Titkosnak is. A  Hungária-tábor 
bizony elég dühösen nézte a vergő-

Sáros! rohamos 
lyógyilásábai lehet bízni
marsdulaoperáeiója után

— Saját tudósítónktól —
Sárosit, a Ferencváros kitűnő 

centerhalf j át, tegnap reggel ope
rálták meg az uzsokiutcai kórház
ban. Ismeretes, hogy a jeles játékos 
még az egyiptomi túrán tüszős 
mandulagyulladásban megbetege
dett s azóta sem tudta teljesen 
összeszedni magát. Az orvosok 
manduláinak kioperálását ajamot- 
ták neki, erre azonban csak most 
kerülhetett sor.

Sárosi vasárnap éjfél után érke
zett meg Debrecenből, de tegnap 
reggel nyolc órakor már Blum Zol- 
tannál volt, akivel az uzsokiutcai 
kórházba ment. A műtétet Mailinr 
ger Béla, a Ferencváros elnöke is 
végignézte. Az egész művelet rend
kívül gyorsan ment s

mindössze tizenkét 
tartott.

Ez az idő elég volt ahhoz, hogy 
Sárosi megszabaduljon a beteg 
manduláktól, amelyek annyi kese
rűséget okoztak neki s a futball 
híveinek.

Tegnap, a késő esti órákban ér
deklődtünk Sárosi hogyléte felől s 
a következő felvilágosítást kaptuk: 

—  A műtét minden nehézség 
nélkül, kitünően sikerült. A vérzés
sel semmi baj sem volt s minden 
remény megvan arra, hogy a legrö
videbb időn belül gyógyul a beteg. 
Sárosi, a körülményekhez képest, 
igen jól érzi magát. Természetesen 
egyelőre beszélnie nem szabad. 
Állandó orvosi felügyelet alatt van. 
Ma más, külön szobába kerül, de 
előreláthatóan néhány nap múlva 
már azt is elhagyhatja.

Amint híre terjedt Sárosi meg- 
operálásának, nagyon sokan érdek
lődtek iránta. Látogatókat azonban 
nem volt szabad fogadnia, hiszen 
teljes nyugalomra van szüksége.

í g y  s z ü l e t i k  a  K o h u t  b o m b a
A labda Táncos lábáról szállott át balra. Toldit nem akadályozta volna 
meg Palotás abban, hogy kapura fejeljen, de hátulról süvített Fut 
hangja: Hagyd! Toldi hagyta s a nagy lendülettel jövő Kohut úgy 
vágta be kapásból a hálóba a labdát, hogy látni sem lehetett repülés 
közben. Utána sokan kérdezték is Debrecenben: Hol ment be ez a 

gól? De bement, mert a labdát Fehér a hálóból szedte elő.

____  ,  m  «  i f i . ? . . .  s í  ~ £ . r x  ú t i t *  tv/T /n í b I

percig

schek, Gschweidl, Sindelar, 
Schall, Vogel.

A védelemben Blumnak köny- 
nyebb természetű húzódása van a 
lábában. Csütörtökön edzés lesz, 
ha ekkor az derülne ki, hogy nem 
játszhat, Janda lesz a balhátvéd.

Azok után, amik telefonjelen
tésem nyomán a Nemzeti Sport 
hétfői számában megjelentek, 
csak egyetlen ponton kelthet 
meglepetést a csapat: a csatár
sor jobbszélén. Meislnek tényleg 
az volt a szándéka, hogy az utób
bi időben állandóan gyenge for
mát mutató Zischek helyére Mol- 
czert teszi be. Közben azonban

szélső létére öt gólt lőtt. Meisl 
erre nyomban úgy döntött, hogy 
kitart a régi csatársor mellett.

A nagy csapat tartalékja Pia- 
tzer és Luef.

Drezdába a következő csapat 
utazik: Billich —  Rainer, Sesta 
—  Mock, Smistik, Gall —  Mol- 
czer, Müller, Walzhofer, Hor
váth, Viertel. Tartalék: Zöhrer 
és Gráf.

A  középnémetek ellen tehát 
ugyanaz a fedezetsor fog  ját
szani, amely ősszel Budapesten 
szerepelt a 2:2-es meccsen.

Howorka Ottó.

Újpest új közép
fedezetet szerződtet

Kalkusz II., az edzések 
„titkos látogatója" a legújabb 
szerzemény

—  Saját tudósítónktól —

Fényképkirakatunkba (Teréz-körút 
és Podmaniczky-uitca sarok, postaépü
let) a tegnapi nap folyamán 5 difo 
új felvételt állítottunk M. A Ferenc
város__Bocskai bajnoki mérkőzésről.
1. Takács II. befejelí a második gólt.
2. U. o. Mátéffy élesen kapu mellé 
lő. 3. U. o. Átnézeti kép a debreceni 
nálváról, 4. U. o. A  Ferencváros csa
pata. -  Végül egy box-kép: A XII. 
magyar—osztrák ökölvívó mérkőzés
ről. A csapatok a ringben. Felvéte
leink egy részét kiállítottuk még a 
László és Kohut cég (József-körút 42. 
sz.), azonkívül Fogl II. Újpest, üzle
tének kirakatában.

Újpesten az idén sok baj van a 
fedezetekkel s ezért a vezetőség 
hosszabb ideje kutat az amatőrök 
táborában, hogy m egfelelő új te
hetséggel erősítse fe l halfsorát. 
Erre nemrég kitűnő alkalom nyí
lott, amennyiben a húsvéti kis
egyesületi válogatott meccseken 
Kalkusz II. személyében igen ki
tűnő centerhalfot fedeztek fel. 
Kalkusz II.-t állandóan figyelték 
csapatának, a III. osztályú TSC- 
nek mérkőzésein, ahol az új ígé
ret szintén kiválót nyújtott. A 
fiatal, húszéves játékost az uj

pesti vezetők legutóbbi edzésükre 
is meghívták s ezen a „titkos 
centerhalf”  a legkényesebb igé
nyeket is kielégítette, úgyhogy 
komoly tárgyalásokat kezdtek a 
nagytehetségű középfedezet szer
ződtetése ügyében. Hír szerint 
ezek a tárgyalások tegnap befe
jezést nyertek s így Újpest csa
patának tengelyében hamarosan 
találkozni fogunk Kalkusz Il.-vel.

A Szeged FC vasárnap szabadnapos 
s valószínűleg Hódmezővásárhelyre 

megy s ott a HTVE-vel mérkőzik.



m

Atfila-féle vesztegetési
ügyből kifolyólag

Tolmácsot is 
elítélte a bíróság 
rágalm azásért

Jól all Miskolci újrafelvételi ügye
— Saját tudósítónktól —

Megírtuk, hogy az MLSz az 
Attila-féle vesztegetési ügyből ki
folyólag örökre eltiltott Miskolci 
újrafelvételi kérelmét attól tette 
függővé, hogy a biróság milyen 
ítéletet hoz abban a perben, me
lyet Miskolci indított az ügy egyik 
koronatanúja, Tolmács ellen, A 
bírósági tárgyalás a napokban 
megvolt s

a budapesti járásbíróság 
Talmácsot rágalmazásért 10 

pengőre elítélte.

Az ítélet máris jogerős. Talmács a 
bíróság előtt kijelentette s kije
lentését jegyzőkönyvbe is foglalták,

hogy a PLASz fegyelmi bizottsága 
előtti tanúvallomását Scheiber, a 
Turul FC volt elnökének utasítóU 
sara tette. Az ítélet alapján Mis-

issa

M a g y a r á z a t

Maros —  akkor egészen biztosan 
analfabéta!

Langfelder tovább dicséri 
jobbszélsőt:

—  . . . é s  ahogy a labdát kezeli!
Marosnak erre is van érve:
•— Ma kezeli, az hendsz!
Kis séta. Ofszájdról hallunk 

mondatokat.
— . . .  átrándultunk kisvasúton.
—  Nagyra nem telt?
Más.
— Ez" a konduktor úgy beszél, 

mintha ö szolgáltatta volna a vizet 
a mozdonyba.

Más.
—  Harminc fillérem maradt.
—  Stílszerű. Filléres utas . . .  
Lassan-lassan kiütközött a fá

radtság az embereken. Alvóoszta
gok alakultak.

— Érdekes, milyen fáradt va
gyok! Pedig nem is én halfoltam 
Sáros m ögött. . .

— Miért hívják filléres gyors
nak azt a vonatot, mikor S pengő
be kerül a jegy ?

— Tévedsz. Nem 5 pengő,
— Hát?
— 500 fillér.

kolci és az Attila egész tábora 
biztosra veszi, hogy újrafelvételi 
kérelmének a PLASz helyt ad s rö
videsen visszakapja játékjogát.

A  „Kedettok" elleni mérkőzésre 
csütörtökön

—  Saját tudósítónktól
A  budapesti amatőrök, mint is

meretes, két nagyjelentőségű mér
kőzésre készülnek. Mindkettőt má
jus 8-án játszik, az egyiket Firen
zében a „kadettók”  ellen, a másikat 
Eazafcmagyarország ellen Egerben.

A  két mérkőzésre már javában 
„válogatja”  a játékosokat Juhász|
Rezső, a BLASz szövetségi kapitá
nya. Csütörtökön seregszemlét is 
rendez a Millenárison. 29 játékost 
hívott ki. íme a névsor:

Postás; Kristóf, Bodrogi, Má- 
teffy, Horgos.

B. Vasutas: Sánc.
UTE: AIscher-Áldás, Futó Un- 

ger.
Törekvés: Gergely, Nemes, Re- 

II., Pusztai, Déri, Törekvés.
BSE: Soponyai, Pázmándy,

Szűcs II.
BSzKRT: Belesik, Léhner.
FTC : Schubert, Gervai, Lend- 

W i, Kemény.
111. kér. TVE: Hefkó.
Testvériség: Szűcs.
URAK: Rein.

seregszemlét
tartanak
a budapesti amatőrök

M ÁVAG: Zavadszky, Ébner.
BM TE: Dudás.
Elektromos: Lévai.
A  seregszemlén két csapat áH ki 

egymás ellen s szükség esetén a 
BSE játékosai is rendelkezésre áll-1 
nak. Az edzőmérkőzést 40 filléres 
jeggyel lehet megtekinteni.

A  készülődéssel kapcsolatban Ju
hász Rezső egyébként így nyilatko- j 
zott a Nemzeti Sport számára:

—  A felsorolt játékosok nem ké
peznek keretet. Ha esetleg találok 
olyan játékost, aki nincs a felsorol
tak között, de szóba jöhet a váloga
tásnál, természetesen be is állítom 
a firenzei vagy egri csapatba. I 
Egyébként jobb szerettem volna o 
lövő héten edzést tartani, de akkor j 
két I. osztályú bajnokit is játsza
nak 8 így már most készülünk má
jus 8-ra. Mint értesülök, a szövet- 
ség az elmaradt „88" FC— Fer. 
Vasutas meccset már ezen a héten j

A P. Remény legyőzte 
a BSE-t a MILL- 

bajnnkságban
—  Saját tudósítónktól —

I. osztály
P. Remény—BSE 2:1 (2:0). Millená

ris. Bíró: Blau. Buna már az első 
percben berúgja a vezető gólt. A 7. 
pereben Buna lába egy összecsapás
nál eltört. Ezután a mérkőzés eldur
vult. Német szabadrúgásból ér el 
újabb gólt. Szünet után Szabó sza
badrúgásból szépít az eredményen.

EMTK—Hungária 2:0 (1:0). Erzsé- 
bet-utca. Bíró: Solymosi. Az erzsé
beti csapat végig fölényben játszott, 
amelyet a Hungária csak lefutások
kal szakit meg. Góllövő: Varga és
Kovács IV.

BSzKRT—PSC 4:1 (2:0). Pestújhely, 
Bíró: Stein J. Szép játék után bizto
san győzött a BzKRT. Góllövő: Sal
ler (2) és Takács (2), 111. Babovka.

Szondy—MÁVAG 1:0 (0:0). Wekerle-

B í r á k  e g y m á s k ö z t  f

A . . . . . . . . . . . . . . .
bajnokságban megszakadt 

Tm ts é n  győzelmi 
sorozata

—- Saját tudósítónktól —
Ruttka, április 17. 

Ruttka. FC Vrutky—SK Slavia 
Besztercebánya 2:1 (0:0). Bíró:
Tárcái. Ruttka fölényével kezdődik a 
mérkőzés, de a ruttkaiak a legszebb 
helyzeteket is elhamarkodják az el
lenfél kapuja előtt. A második fél
idő 2. percében Hála szép szabad
rúgásból Jeszenszky lövi a ruttkaiak 
első gólját. A 10. percben Kontsek 
öngóljával kiegyenlítenek a beszterce
bányaiak. Nem sokáig örülhettek 
azonban, mert három perccel később 
Betka berúgja a honi csapat győztes 
gólját. A ruttkaiaknál Záhorszkyval 
az élen az egész védelem a vendég- 
csapatnál Sti.astny tűnt ki.

Szucsány. S. K. Zsolna—S. K. Szu- 
csány 6:2 (8:1). Bíró: Laboda. A 
vendégcsapat teljes fölényében telik 
el az egész mérkőzés s Priboj vezér
lete mellett félidőnkint 3—3 gólt 
rúgnak a zsolnaiak. A 8., 27. és 32. 
percben, továbbá szünet után a 12., 
25. és 30. percben, a helyi csapat a 17. 
es a szünet utáni 16. percben lövi 
gólját. A zsolnaiaknál Chloupek és 
Derkics, a honi csapatban a ceaiter- 
half Papp játszott kiválóan.

Turócszentmárton. S. K. Márton—
Z. T. K. Zólyom 3:2 (1:0). Bíró: 
Szluka. Az első félidő 31. percében 
éri el Márton a vezető gólt és a fél
idő végéig tartja az eredményt. A 

.második félidő 3. percében egyenlíte
nek a zólyomiak, azonban a honi csa
pat a 6. és 36. percben rúgott két 
góljára már csak egy góllal tudnak 
válaszolni a 44. percben. A honi csa
pat megérdemeltein győzött. A márto- 
niak közül kivált Bacsa center, Gallo 
centerbal f  és Zvoda balszélső, a 
zólyomiak legjobbja Midriaki hátvéd 
volt.

Losonc. Slávia Losonc—T. T. S. 
Trencsén 2:2 (2:1). Bíró: Spiegler. 
Trenesén hosszú győzelmi sorozata 

Után kénytelen volt a döntetlennel be
érni, sőt örülhetett, hogy legalább az 
egyik pontot megmenthette.

Vidéki bajnokságok 
állása

KELETI ALSZÖVETSÉG
Debreceni alosztály

Kedd, 1932 április 19.

1. P. MÁV 17 15 2 -  57:14 33
2. DKASE 17 14 2 1 44:11 30
3. DTSC 18 12 3 3 34:17 27
4. DEAG 18 10 3 5 46:21 23
5. DVSC 16 7 5 4 24:20 196. DTE 17 6 3 8 31:30 15
7. Székgyár 17 6 3 8 21:34 15
7. K. MOVE 16 5 3 8 22:31 13
9. DMTE 18 4 5 9 19:28 13

10. DVSE 18 6 1 11 29:47 18
11. KSC 14 3 2 9 21:47 8
12. Bőrös 22 — — 22 4:52 ~t

Szabolcsi alosztály
1. NyTVE 8 8 _ — 35: 4 18
2. MTSE 9 4 3 2 16:11 11
3. NyKISE 5 4 1 21: 3 3
4. KSE 5 3 1 1 18: 4 7
5. NyÖTSE 6 3 1 2 15:16 76. NyVSC 8 2 6 12:27 4
7. PIAC 7 1 1 5 3:27 88. NyAFE 10 1 9 17:45 2

NYUGATI ALSZÖVETSÉG
I. osztály

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

10. TAC
11. VTC

16 12 
16 12
15
16 
14
14
15
16
13 
15
14

2 1 62:21 28
2 2 57:26 26 
4 4 44:33 18 
4 6 32:41 18
3 6 24:28 13
1 7 26:29 13
3 7 32:39 13
4 8 32:45 13
2 7 32:27 10 
1 10 24:51 9

2 2 ÍÖ 21:46 8
ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG

I. osztály
1. DVTK 13 9 1 3 28:15 19
2. PBÜSE 13 8 2 3 81:23 18
3. ÓVTK 13 7 2 4 30:27 18
4. SAC 13 6 4 3 25:26 18
5. SSE 12 7 -  5 32:27 14
6. DAC 13 6 — 7 25:28 12
7. MVSC 12 4 2 6 25:18 10
8. HAC 13 4 2 7 24:87 10
9. PTK 13 2 4 7 26:29 8

10. S. MÁV 11 1 1 9 16:32 3
DÉLI ALSZÖVETSÉG

Szegedi alosztály 
I. osztály

X. KEAC
2. SzAK
3. KTIÍ
4. SzTK
5. KAC
6. HTVE
7. MTK
8. HMTE
9. UTC

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

J 73:82 31
5 57:22 30
3 63:39 27
6 55:34 26
4 45:24 24 

_ 7 51:29 21 
5 5 48:42 21

- 3 10 40:54 19
3 2 10 51:45 18

19 7 2 10 26:47 16
21 4 7 10 28:43 15
18 5 2 10 28:53 18
21 4 2 15 39:57 10
13 1 1 17 13:96 3

20 18 
21 14
19 11
20 12 
19 9 
18 10 
18 8 
21 8

—  Tegnap meccset vezettem, öt
ezer ember közül legalább két
ezer sértegetett. . .

—  Persze lefújtad. , .
—  Dehogyis, örültem, hogy a 

nagy többség megvan velem elé
gedve.

Miskolci külön
—« Saját tudósítónktól

O D A
A  Keleti pályaudvaron egészen 

rendes futballhangulat alakult 
ki kora reggel. Újpestről ismerős 
arcok tűnnek fel, az egyik bejá
ránál kis asztal mellett az újpesti 
pénztáros öl meccsjegyekkel, fü
tyülés hallatszik, viták az össze
állításról . , .

Majdnem tökéletes a hangulat.
Csak az hiányzik, hogy a száz
húsz centimétereseket nem enge
dik be ingyen és a jegyüzér nem 
Kínálja:

—  Urak, jó  ülőhely közvetlenül 
• mozdony után! Kasszái áron !

Egymás mellett áll a két hosz- 
bú különvonat. Lázas cserélge

tés kezdődik a jegyekkel, de any- 
»y it  meg lehet állapítani, hogy 
lanyhuló a tendencia a B) jegyek 
Iránt, melyek az első vonatra 
szóinak. Ezen utazunk mi is, az 
első kocsiban. Már közel vagyunk 
Hatvanhoz, amikor kinyílik az 
a jtó. Belép rajta Siflis, megvi
selten, haja csapzott, tekintete 
megtört.

—  Mi történt?
r —  Cserélni a k a r ta m ... A z

- - ____ _ „  , „ „ OK, ÍeleP- Bíró: Lapsdnszky. A lelkes

seregszemlén nem veszem igénybe.!vesztesből Mayberr és Kürty. ^
Törekvés—VIII. kér. Akarat 3:2 

(0:1). Bihari-út. Bíró: Goldmann. Gól- 
lövő: Nyilas (2) és Farkas, 111. Gom- 
barosik és Penziás. Változatos játék. 
A Törekvés az utolsó percben sze
rezte meg a győztes gólt. A  VTII. kér.

| kapusa két 11-est kivédett.
CsTK-NSC 6:9 (3:8). Csepel Bíró:

I Safir. Góllövő: Tamás (4), Varga és 
íedgyes. A CsTK könnyen győzött. 
A* MTK—WSC mérkőzésre a WSC 

nem jelent meg.
UTE—BMTE 6:1 (4:0), Megyeri-út. 

Bíró: Polgári. Az UTE góljait Stein 
(3), Ságer (2), Orosz és Bagits érte 
el. Nívó* játék után az UTE győzött.

FTC—BEAC 2:0 (1:0). Lágymányos. 
Bíró: Bakonyi. Változatos játék után 
alakult ki az eredmény.

Barátságos mérkőzések
Kispest—Nemzeti 2:1 ( 1:1). Szt. 

Imre-u. Bíró: Révész dr. és Pauesr. 
Kispest: Hunyadi (Gazdag) — Csá
szár, Laky — Raix, Purezeld, Ke
resztes — Csendes, Fürstner, Kor
mos, Tőrös, Serényi. — Nemzeti: 
Verő — Vanicsok II., Szendrő — 
'Hossd, Vanicsek I., Belesik — Hor
váth I., Schuster, Búza, Horváth 
II., Kovács. Gyenge játékot hozott 
a két elsőligabeli csapat rövid, két
szer harmincperces találkozása. — 
Nincs kapnsa a kispestieknek, ezért 
a bekk Hunyadi lesz a háló őre, aki
nek a kiszökő Búza már az első 
percben begurítja a Nemzeti vezető 
gólját. Császár beállása után egészül 
ki a Kispest. Két kapufalövés 
(Fdrstner, Kovács) élénkíti az unal
mas játékot. Hunyadit Gazdag vált
ja le a kapuban. Most sokat támad 
a honi csapat. A 25. percben Hossó

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
Bajai alosztály

1. T8E
2 BSC
3. BTSE
4. SBTC
5. Bácska
6. BTC
7. MTE
8. BMTE
9. BSE

11
11
11
12
11
11
10
12
9

8 2 X 35: 7 18
7 2 2  19:13 18 
7 1 4 22:14 15
7 — 5 37:16 14
5 3 3  21:13 13 
3 2 6 10:20 8
2 2 6 8:23 6
2 2 8 9:30 6
1 - 8  10:35 3

| A NAC-nak fizetni kell! A NAC
5000 leiee büntetését, amelyet a fran
cia-svájci túra miatt kapott, 20-ikáig 
k|i kell fizetnie, mert különben kímé
let nélkül felfüggesztik. Nagyvára
don nagy az elkeseredés a szövetség 
szigorúsága miatt, mert a váradiak 
felfogása szerint a NAO nem bünte
tést, hanem elismerést érdemelt vol
na azért, hogy nyugat felé úttörője 
volt a román futballsportnak.

Az aradi árvízkárosultak javára 
játszott vasárnap a temesvári és 
aradi válogatott- , - ------ ~  .iiussu | t o i u g o w u  az aradi Glória-

tejese Serényit találja jó helyzetben Pályán. Aradon 1200 hóz dőlt össze 
es a szélső bombáját Verő nem és' 8000 ember lett hajléktalan. A' 
tudja fogni. 1:1. Helycsere után a | sport is kárt szenvedett, mert a baj- 
Nemzetiben Vanicsek I. és Búza he- nokaspiráus Olimpia mikelakai 
iyet cserél. A Kispest van front- sporttelepét valósággal elmosta az 
Dán. Csendes jó keresztlabdáját ár s így járt az újaradi Titanus- 
Purstenr Jekósi. Verő nehezen fogja | Pálya is. A Glória-pályát töltés vód-

utolsó pillanatban tudtam csalt 
felkapaszkodni a vonat végén 
Ide szól a jegyem, hát felgyalo
g o lta m ..,

OTT
Himnusz, zenekar, lelkes fo

gadóközönség —  élen a polgár- 
mesterrel —  várta a vonatot. H o  
dobay polgármester üdvözli a 
pestieket és Ú jpest város sport- 
szerető közönségét, azután befut 
a másik vonat is.

—  Gyerünk a fiúkhoz a szállo
dába 1

—  Erre kell m enni!
—  Dehogy! Ez az út vezet oda! 

Tudom! Előbb voltam Miskolcon,

Szerdán trlal lesz Csabán. Békés
csabán vasárnap Dél és Kelet válo
gatottjai a Dréhr-serlegért küzdenek. 
A déli szövetségi kapitány szerdán 
délután Békéscsabán a CsAK-pályán 
fcriált tart g valószínűleg csak csü
törtökön jelöli ki csapatát.

- 7- ...... ............  . ,u»iu:\;uu, 1 Keletmagyarország válogatott csa-
mint maga 1 . . .  Én az első vonat-1 szerdán este állítja össze az al- 
*■"' iK“ — 1 'szövetség kapitánya. Előzőleg dél

után a válogatott jelöltek a Btocskai 
ellen mérkőznek. A  csapat vasárnap

X . I ■■ TN f i i  V j .  /  .  .  . —

tál jö t te m !..

V I S S Z A
Nagy viták a vonalon.
—  A válogatottnak a Ferenc

városon kell alapulnia! ~  jelenti 
ki Langfelder. —  Én csak a két 
beleket és Táncost hagynám ki, 
Jobbszelső Zavadszky lehet. Na
gyon tud ez a f iú !

—  Ha maga dicséri —  mondja

Békéscsabán Déllel fog mérkőzni.
Gáspár (Debreceni EAC), mint 

utó,la8 .^ r i i l t ,  a P. MÁV elleni 
multheto mérkőzésen csontrepedést 
szenvedett.
A Sabaria e heti programja: ked

den kondícióedzés, szerdán kétkapus 
játék, pénteken ismét kondícióedzés, 
vtfúrnap bajnoki mécse a Budai „11” 
ellen Szombathelyen,

Serényi bombáját. Fürstner megsé
rül, kiáll, Hunyadi jön be. A fekete 
fehéreknél pedig Szendrő hagyja el 
a pályát. Vanicsek I. megy hátra, 
de rögtön hendszet vét és 20 méter-
rÖ1, ? ™ yadi c6,3rrel a hálóba szúrja a laoaát.

Som ogj-KPAC UZ ( 1:1). Kapos- 
v® f. P*f6; Horvath' Az edzésszerű 

a ezzel a csapat,
tel állott ki: Válj -  Miklósi, Joós _
Egri, Peter, Győrffy — Galambos.
Berecz, Nagy (UTE), Kárpáti, Mészá
ros. A  saras pálya ellenére mindkét 
csapat szépén játszott. A figyelem 

I a Puháit játszó Nagy felé iirá-1 w  
nyúlt. Nagy azonban alig tudott va- vételével, 
lamit mutatna, mert társai alaposan ”  
eíhnyagolták A gólokon Rerecz, Nagy 
(2) és Mészáros, illetve Royák %
Kodnk osztozott.

Sín Szebehelyi (2, azegyiket ll-esből), illetve Ondrus és Bácz

B f-é  KSíS" ív “ PMTK. S:l  Budakeszi.
°LT° :~„Sta“ d’ ? s ®r- A  Kossuth biztosan győzött. Góllővő: Horváth (2), Holl (2),
Gruber és Bruckner B. Kossuth, illetve 
Molnár II. (2) és Henli PMTK 

Kalapéi II.-81ketek II. 3:1 (2:9).
Attila B )— MMTE 6:1 (4 :1 ).

Miskolc. Bíró: Berger és Klein. A 
mérkőzés az Újpest—Attila

te ugyan, de a pálya a Maros part
ján lévén, a víz átszivárgóit a tölté
sen s a hasznavehetetlenné lett já- 

l tékteret vasárnapra csak nagy költ
séggel lehetett rendbehozni.

Kaposvárott máris megindultak az 
előkészületek a Ferencváros elleni 
mérkőzésre, melynek napja májua 1. 
A Somogy és a város vezetői biztosra 
veszik, hogy a mérkőzés alkalmából 
filléres gyors indul majd Kaposvár
ra. Az előkészületek alapos meg
beszélése céljából ma a városházán 
nagy értekezlet lesz a város, a So
mogy, valamint az ipari és kereske
delmi érdekeltségek vezetőinek rész
vételével.

Tarpay Lajost, az északi híró testü
let egyik legértékesebb tagját Mis
kolcról Debrecenbe helyezték át. Tar
pay ezentúl a keleti alsEÖvetségben 
szándékozik bíráskodni.

Végleges már, hogy Északmagyar, 
[ország válogatott csapata május 1-én 
| Losoncon mérkőzik a CsAF—• MLSz kö
zépkerületének válogatotjaival. A lo
sonciaktól tegnap futott ba a lekötést 
véglegesítő levél.

Az Attilában az Újpest elleni móri 
kőzés után csak egy »ériUt van,
Szemző. Erősen fájlalja_— g VállAt*
Szemzőt az utóbbi hetekben ugyan* 

a. n  i cs.ak, üldözi a balszerencse, majdnem
. .  - - - - - ............. -  előtt I í£ ,5 1?ccse,n megsérül. Az Attilá-

zajlott le. Az Attila B) könnyen f i i  a h,é?:en csak egyszer
nyert Jánosi (2 ), Pásztor (2 ) és M öli^ t i ’ szerdán. Ekkor

" > * > ! « * ■  A ,
teken reggel. y

X
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Filléres gyorson
a
»forintos« bajnokságért

— Saját tudósítónktól

A  múlt szerdai fradivacsorám 
felhangzott Mailinger elnök hívó 
szózata:

__A  Fradii debreceni meccsen
szükség lesz a szurkolók biztatásá
ra, mert az lesz a bajnokság legne
hezebb m eccse. . .

És vasárnap reggel az utcák, 
mint kis patakok öntöttek a nagy 
körutakba a irodistákat^ hogy nagy 
folyammá egyesülve siessenek a 
különvonat, illetve a filléres gyors 
indulásához.

A  filléres gyors! Debrecen felé!

még a „rivériai”  expressz sem lá
tott, mint ez a Fradi-kiilönvonat.

Valami igaza volt a büszke hívő
nek. Rögtönzött koncert szórakoz
tat. Nem volt a közönségnek szám 
va, inkálbb önmaguk szórakoztatá
sára rögtönözte két művész: Szé
kely Mihály, a jeles operaénekes és 
Magyart Imre, a híres cigányprí
más. Mindkettő lelkes irodista, 
Hozzájuk csatlakozott még a sport
körökben ugyancsak színtiszta 
fradiérzelmeiről ismert Maleczky 
Oszkár, az Operaház másik művé-

Itt folyik a leghangosabb szó, ide 
hömpölyög a vonat közönsége, mint 
a tiszai áradás. Kezet fogni, gra
tulálni, megcsókolni a fiúkat. Itt 
folyik a legtöbb bor, itt emelkedik 
a hangulat a legkorábban a csúcs
pontig. Mari néni a főcsapos. Nála 
van a nagy bütykös és sorra járul
nak hozzá a szomjasok:

—  öreg szivacs, ne idd meg egye
dül a készletet!

Barna, szép asszony, fradiszur- 
koló igyekszik utat törni magának, 
Minden játékos csókot kap. A  kis 
Taki kissé megszeppen, mikor a sor 
rákerül, mert a menyasszonya ül 
mellette. De ma szabad! Hogy vi
téz Soyka Gyula bácsi is kapott a 
szép asszony csókjából, az már kü
lönleges protekció eredménye. Siet
tek is a többi „nem játékosok” til
takozni.

Úgy harsog az ének, hogy a vo
nat zakatolását is elnyeli. Minden 
szakasznak megalakult az éneklő 
kórusa. Szilassy az asszonyok kö
rül, Bukovai a játékosok között a 
karmester. Princ —  ahogy Bodnárt 
becézik társai —  az előénekes 
ebben a társaságban. Bukovai már 
régen vett részt mulatozásban és 
most boldogan tekintenek arrafelé.

—  Visszajött a Marci, újra a 
miénk. Nem kell őt félteni, újra 
nagy lesz megint!

Turay már annyi exet ivott _ 
amint mondja — , hogy inkább gólt 
szeretne annyit lőni! Pedig viszik, 
hívják mindenfelé és nagyon ke
vés időt tud szentelni a szőkék sza
kaszának. De jó  helyettese támad 
Székely Mihály személyében. Lova- 
giasan helyt is áll, de aztán elfá
rad, megelégeli, letelepedik és egy
szerre csak lekonyul a feje, édes 
álomba merül. A mellette ülő szőke 
kislány nem sértődik meg. A  mű
vész széles vállára hajtja kócos fe 
jé t  és csendesen elszunnyad. Kle- 
ment Sándor a „söntésbőF jövet 
széles jókedvében megállapítja

—  A  Tristán és Isolda.
Szolnok. . .  Szolnok . . .
Az egyetlen megálló Pestig. Az

elfogyott készletek felfrissítésének 
egyetlen lehetősége. A  „söntésben” 
eddig negyven liter bor fogyott 
már el és nincs több. Pedig na
gyon szomjas a társaság. Egy 
szerre megáll a vonat a nyílt pá
lyán. A szendergők felébrednek és 
ijedten kérdik:

—  H ol állunk?
—  A bajnokság élén —  hangzik 

a stílszerű felelet és a masina újra 
megindul. . .

N a g y  i z g a l o m  a  p f o S i s z o v o t *  

ségfeen amiatt, hogy a 
Sabaria Fasáraap egy 
krafeárt sem űzetett, 
pedig 1200 pengő volt 
esedékes
Mi lesz a Sabarlával ?

— Saját tudósítónktól —

A profiszövetségben tegnap dél
ben izgatottan tárgyalták aẑ  inté
zők a Vasas esetét. Az utolsó hely 
birtokosa ugyanis Szombathelyről 
értékes két pontot hozott haza, 
amiért bőven kapta a gratuláció
kat, de örömét megrontotta a 
szombathelyi kirándulás anyagi 
balsikere. A  Vasasoknak ugyanis 
1200 pengő járt ( ! )  a vasárnapi 
mérkőzés után, de a Sabaria egy 
vasat sem fizetett. A  dolog azért 
feltűnő, mert eddig is előfordult, 
hogy a vidéki egyesületek szorult
ságukban nem tudták kifizetni azt 
a bizonyos 800 pengőt, amely a 
vendégcsapatnak jár, de legalább 
egy részét megtérítették s a töb
biről legalább ígéretet adtak.

A  Sabaria nemfizetése nemcsak 
a Vasasokat érintette kellemetlenül, 
de a többi egyesületet is, amelyek 
közül többnek még útja volna ta
vasszal Szombathelyre. Márpedig a 
Sabaria számlája már úgyis any 
nyira meg van terhelve, hogy ál
landóan feje fölött lóg a felfüg
gesztés Damoklesz-kardja, mit le
het tehát várni tőle, ha régi adós
ságainak fizetése helyett újakat 
csinál. Ezeket a gondolatokat fe j

tegették az intézők és közben biz
tosítékokat emlegettek, hogy velük 
a Vasas esete meg ne ismétlődhes
sék.

A következő hozzászólásokat je
gyeztük fel:

Neuwelt Pál, a Vasasok a le l -  
nöke: ősszel a Sabaria tőlünk sza
bályszerűen megkapta a 800 pen
gős költséget, sőt felvette -— a 
szabályoknak megfelelően —  a be
vétel 35 százalékának megfelelő 
előleget, 400 pengőt is. Ezt a két 
összeget kellett volna vasárnap 
visszakapnunk ( ! ) ,  de hiába vár
tunk a pénzre. Még jó, hogy a je
gyeinket itthon oda-vissza meg
váltottuk. így  nem lehet csapatot 
fentartani. A  pozsonyi meccsün
ket letiltotta az OTT, ott vesztet
tünk 1000 pengőt, most fenyeget, 
hogy ez az 1200 pengőnk is oda
vész. Meddig lehet bírni ezeket az 
érvágásokat?

Faragó Lajos, a Budai „11”  in
tézője: Vasárnap nekünk keH
Szombathelyre menni. A  Vasas éB 
közöttünk csak annyi a különbség, 
hogy nekünk nem 1200, hanem 
1500 pengő járna a Sabariától. 
Szép kis kilátások!

A  18. és 19-es számú kocsi a 
központ. Itt van a vezérkar  ̂ és a 
Ferencváros törzsközönsége, élén a 
Középpel.

A  „Közép” -<nél hamar zenekar is 
alakulna, de Radványi Pali, a ka
pitány letiltja a hangszálak meg
erőltetését. A  hang délutánra kell 
Angyal Náci asszonyostul rándul a 
csapat után, mert m eg akarja néz
ni, hogy „a srác”  —  már mint a 
kis Háda —  méltó-e a helyén? És 
viharzik a társaság kocsiból- 
fcocsiíba.

A zöld-fehérrel felvirágzott, ko
szorús filléres gyors amerikai se
bességgel nyeli a kilométereket 
Már a szolnoki Tisza-tengeren szá
guld keresztül. N agy virágkosarat 
visznek végig a vonaton. Színes, 
tavaszi illatos virágok úgy rendbe 
szedve, hogy 6 :l-e s  eredményszám 
olvasható a virágok összerakásából. 
Megéljenzik a bizakodó optimistát, 
de mindenki kiegyezik a szokásos
ötösben. , ,  . ,  , ,

A  legelső vészfhír akkor járta be 
a vonatot, mikor hírül adták, hogy 
az egyik kocsi zászlaja eltört. A 
kalbalahívők akartak hangulatot 
csinálni és rossz jelnek jelentettek 
ki a zászló letörését. Rossz je l . • • 
rossz j e l ! . . .  De a bizakodást most 
ezer ördög sem tudja kiölni a szí 
vekből.

Egyszerre megmozdul most az 
első fáradságtól kissé megtört tá
bor. De érdemes is, mert amint va
laki büszkén'm egjegyzi:

—  Menjen csak oda, ilyen luxust

sze. Büszkén is mondogatták a
fradihívők:

—  Ezt csinálja utánunk a többi. 
Világhírességek a vonaton, világ- 
hírességek a csapatban. Mi kell még 
a franzstadtistának?

És a hátralevő óra úgy elszállt a 
remek hangverseny hallgatásával, 
mint agy röpke pillanat:

—  Magyari bácsi még egyet, 
Imre bácsi azt a nótát, hogy. ■.

És Magyari ,bácsi”  derék fradi- 
szívével nem nézte meg a „vendé
get” , hogy mennyi néz ki belőle. 
Ma mindenki ingyen élvezett, mert 
ma bajnok lesz a Fradi.

Még a szívekben zsongtak az 
édes magyar melódiák, amikor fel
harsant a debreceni vasutas zene- 
kar hangcsóvája:

Debrecenbe kéne m enni. . .
Észre sem vettük és már itt is 

vagyunk. A  játékosok, a csapat és 
vezetősége szeretettel ölelte keb
lére a rendületlenül hívők ezreit. 
A bizakodó család együtt volt.

Nagy visszaesett
—  Saját tudósítónktól —

Megírtuk, hogy Nagy János, a 
Hungária kiváló hátvédje a Hungá' 
ria—ü l. kér. FC bajnoki mérkőző 
sen sérülést szenvedett, a seb infi 
ciálódott s ezért operatív beavatko 
zás vált szükségessé. Az operáció jól 
sikerült, mire Nagy — orvosi tilalom 
ellenére — múlt héten megkezdte a 
tréninget. Ez a korai kezdés meg 
bosszúlta magát, amennyiben 

[ Nagyot vasárnap magas lázzal, or 
I bánó gyanújával ismét a Glück-sza 
natórinmba kellett szállítani, ahol 
újabb operációt hajtottak végre sé 
rült lábán. Nagy állapota újra ja 
vnl, láza leszállt, az orbáncveszóly 
elmúlt, de most mindaddig a szana
tórium lakója marad a játékos, amíg 
teljesen rendbe nem jön.

Mire az óra kismutatója felet 
fordult, mire a filléres gyors moz
donya újra befűtve szélvészként 
fúrta az éjszaka sötétjét, már a 
nagy, boldog család ölelkezett a vo
naton. Három kihagyott bajnokság, 
három viharos esztendő bánata 
szakadt fel a szívekben.

—  Forintos ez a bajnokság 
uraim! —  amint az egyik örömé 
ben elrfltikantotta magát.

Most a játékosok szakasza ter
mészetesen mindennek a központja.

A Vasas szerdán a Vác FC-vel ját
szik edzőmérkőzést a Lóverseny 
téren fél 5-kor.

Kocsis válláról tegnap levették a 
í kötést, miután a csont már össze
forrt. A felkötött kar egyelőre masz- 

, százsva szórni, hogy visszanyerje 
j normális állapotát és erejét. Ezen a 
héten a sokáig veszteglésre ítélt kar
nak és a váUperecnek is erősödnie 

I kell s az edzés korai elkezdése koc
kázatos lenne. Majd a jövő héten!

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

Újpest még talán a miskolci gyö 
zelemnél is jobban örül az egy hét
pihenőnek, amit a válogatott mérkő
zés hete jelenít. Avar gyógyulására 
ugyan aligha lesz elég az a két 

|heti idő, amely eltelik a Kispest 
mérkőzésig, de Borsányi és Dudás 

J rendbejöttét erősen remélik Újpes
ten.

A nagyváradi egyesületek kimond
ták a bojkottot a Kolping nevű fia
tal egyesület ellen. A Kolping, 
amely a katolikus legényegyletek 
világhírű német alapítójának nevét 

i viseli, kissé heves támadást intézett 
a váradi egyesületek, játékosanyaga 
ellen e ez váltotta ki a bojkottot.

Ő K  H Á R M A N
ezúttal nem sokat 
szóltak egész este. 
Zöld Ferenc utóbbi 
időben amúgy is 
nagyon adja az elő
kelőt, keveset be 
szél, a többiek pe
dig örülnek, ha nem 

kell vele szóba ereszkedni. Azért 
Lila Leó és Kék Hugó gondoskodott 
némi vitaanyagról.

Lila Leó: Érdekes, hogy Zöld
úr utazott, meg én és mégis Kék 
űr néz ügy ki, mintha egész éjjel 
filléres tehervonat rázta volna 
Sátoraljaújhelytől Budapestig.

Kék Hugó: Miért Sátoraljaúj
hely? És miért nem Miskolc?

Lila Leó: Legyen nyugodt, még 
lesz Miskolc is. Még maguk is 
mennek Miskolcra és akkor majd 
nem fog gúnyos célzásokat tenni. 
Bár magánál sosem lehet tudni. 
Azt hittem, hogy tegnapi na-gysi 
kerű döntetlenjük után szavát 
sem fogom hallani. És még Mis 
kolcot em legeti. . .

Kék H ugó: Nem olyan veszé
lyes dolog az a Miskolc. Csak az 
embernek jól kell megválasztania 
a bíráját.

Lila Leó (in gerü lten ): A  bíró 
igazán nem rúghatja be a ka
punkba á  11-est. Éppen elég, 
hogy megadta. Viszont mi a gó
lunkat nem 11-esből rúgtuk.

Kék H ugó: Hallom, nagyon
szép gól volt. Az a játékosuk 
rúgta, akit egy féléve pihentet
nek. Tudja m it? Pihentessék ta
lán Jakubét is egy félévig. Hátha 
jó t tesz neki. Lehetne aztán pi 
hentetni Sárost is, de neki egy 
félév nem lenne elég 

Lila Leó: A rról beszéljen,
hogy kinek végződött a meccse 
'döntetlenül valami pimipf csapat 
ellen!

Kék H ugó: Ma nekem, tegnap 
nsksd.

Lila Leó: Mindenesetre két 
ponttal vezetünk kegyedék előtt 
és a második helyünk egyre biz- 
tosabb. Mégis csak mi játszunk 
majd a Középeurópa-Kupáért 

Kék H ugó: E lég szomorú.
Lila Leó: Ne féltsen minket.

Addig majd meggyógyul a sok 
sérültünk. Avar, Borsányi, Du 
dás, Vörös.

Kék Hugó: A zt tudom.
Lila Leó: Mit tu d?
Kék Hugó: H ogy mihelyt vége 

lesz a válogatott meccseknek,

Lila Leó: Nézze, ez csak azért 
van, hogy jusson szóhoz a válo
gatottban már maguktól is egy
két ember.

Kék Hugó (elképedve): Egy
két ember? ö t  —  az magának 
egy-kettő, ö t  emberünk volt a 
prágai csapatban, ö t !  Érti?

Zöld Ferenc (felpillant az új
ságból) : ö t?  Akkor biztosan nem 
érti. Még ma sem

m m

Franciaország
Páris: FC Sochaux— Corin-

thi-ans (London) 4:0. Rác ing Club 
Paris— Stade Francais 2:2.

Németország
Bajnoki döntik: „ _
Brandenburg: Tennis Borussia—Minerva 2:2. 
Délnémetország: Wormatia Worms—Ein.

tracht Frankfurt 5:3, FSV Frankfurt—Sv. 
Waldhof 3:1, FK Pirmasens—Fv. Saarbrfr- 
cken 2:3, Bayern München—Spielyereinlgung 
Fürth 2:0, I, FC Nürnberg—1860. München 
3:1.

Bajnoki döntök:
Brandenburg: Tennis Bornssla—Miner-

va 2:2. w
Délnémetország: Wormatia Worms—

Eintracht Frankfurt 5:3; FSV Frankfurt 
—Sv. Waldhof 3:1; FK Pirmasens—Fv. 
Saarbrüoken 2:3; Bayern Münohen—SnieJ. 
vereiningung Fürth 2:9; X. FC Nurnborg 
—1860. München 8:1.

Serlegdontö: Stnttgarter Klókéra—Ami- 
citis Vierheim 4:0. .

Középnémetorszag: Bajnoki döntő.
Dresdner SC—Polizei Chemnitz 8:3!

Északnémetország: Hamburger Sv.---
Altöna 98 3:0; Holstein Kiél—Attmnls 
Hannover 3:1. . . ■

Nyugatnémetország: FC Sohaík© M.«- 
Husten 09 2:0; Spielv. Köln—Bornssla 
Fulda 0:2. ,

Serleg középdöntő: VfL Benrath—Ar- 
minia Bielefeld 4:2. ■ _ _

Balti szövetség: Danziger Sü—VfB Ko- 
nigsberg 4:1. ..

Délkeletnémetország: VfB Llegnltz-v
Breslouer SC 4:5.

rögtön meggyógyulnak.

A román adóterhek is nagyok
ezért a négy nagy erdélyi fntballvá- 
ros: Arad, Temesvár, Kolozsvár és
Nagyvárad futballvezetöi közös ak
ciót kezdenek a terhek csökkentésére 
és a futballsport fellendítésére. Ba
lázs Dénes máris összefoglalta a 
négy város programját az alábbi ti* 
pontban: X. A nemzetközi mérkőzé
sek közös rendezése. 9. Játékoskartel 
kötése. 3. Időnként körmérkőzések 
rendezése. 4. A mérkőzések túlzott 
illetékeinek leszállítása. 5. Az olim
piai adó és 6, a jegyenként! 2 kies 
repülőbélyeg eltörlése. 7. A magyar 
válogatott erdélyi túrájának kiként/- 
szerit ésc. 8. A vasúti kedvezmények 

!75 százalékra emelése. 9. Túrákra la- 
' gyenes sportvíznmok rendszeresítése. 
10. Az összes adók mérséklése.

/
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Érseksíivárolf látszik vasárnap 
a Ferencváros

m ég pedig az ÉSE ellen. V o lt a zöld
feh érekn ek  m ég eg y  külföldi tá rg ya 
lásuk, am ely szerint nem sokára K ra k 
kóban já tszotta k  volna, ez a terv  
azonban kutbaesett. Vasárnap tehát 
É rsekújvárra utazik a Fradi, s 
am ennyiben  M ariássy dr. több já té 
kost válogatna be a zöld -fehérektől, 
ú gy a Ferencváros az Ú jpesttől kap 
m ajd já tékosokat s velük  egészíti ki 
cspatát.

Szlovenszltóban já tszik  m ég eg y  
m ásik 1. liga bsli cspatunk is, a Nem 
zeti. A  fek ete-feh érek  N yilrára  u taz
nak, s szom baton és vasárnap ott já t 
szanak.

Kedd, 1932 áptriís 19.

M O V E  b a f í io k s d g
I. osztály

PTBSC FKSC í:2 (1:1). Pasaréti-űt. Bíró: 
Sándor. A PTBSC kitíinó játékkal győzte le 
ellenfelét. Góllövő: Ondrus (2), Czetz és
Szerdahelyi, illetve Mészáros (2).

FSC—N. Remény 6:1 (3:0). óhegvi-út. 
Bíró: Romik. Góllövő: Tóth (2), Gvi'zdala 
(2), Silberer és Gigler, illetve Szabó. Fö
lényes győzelem.

Wenzl Károly-vándordíj
Kp-. 11 F C -V . kér. SzAK 1:1 (1:1). Gól-

lovo: Molnár, Illetve Böröcz.
ÁKSE—Gránit 3:2 (2:2).

Csciíth-serleg mérkőzés
Járműtelep—Epést 62 6:1 (2:1), Bíró: 

Jaszlovits. A formába lendült Jármű 
nagyszerű játékkal lepte meg nagy 
számban megjelent szurkolóit. A  csapat 
végre magára talált és ba nem Tuseh 
védi a Bp. 62 kapuját, még nagyobb ará
nyú győzelmet aratott volna. A Bp. .62 
csak egy félidőn át tudott méltó ellenfele 
lenni a kitűnő Jár'műnes, szünet után 
összeroppant. Góllövő: Kovács (4), Rifz 
(2), illetve Linner. A győztes csapat min
den tagja kiválót nyújtott, különösen Ko
vács, Endrődi és Streitt. A vesztesből ki
tűnően védő Tuscbon kívül Lukács és 
Wágner volt jó.

KFC II.—Vasas II. 3:2 (2:0). A Vasas 
lemondta a Szöv. díj mérkőzést, ezért 
volt a mérkőzés barátságos.

Kp. 11 FC—MOVE II. 7:0 (3:0).
PFK—X. kér. SC 5:0 (4:0).
Sckmoll vegyes—UTE vegyes 1:1 (1:1), 
Lapterjesztők ifj. II.—Szoiffert II. 1:0 (0:0).
III. kér. TK II.—BTSE II. 7:3 (4:1). 
VFC II.—T. Előre II. 3:1 (3:0).
MPSE I I .-P .  11 FC II. 1:0 (1:0).
P. Attila—P. Iparos 2:1 (1:0).
P. Attila II.—P. Iparos II. 3:1 (2:0), 
Rp. Egyetértés—Rp. GI 3:1 (3:0). 
Szeiffert—Lapterjesztők 2:2 (2:1).
Kéve—Bp. FC 4:2 (2:2). Góllövő: Sza- 

niszló (2), Kurcsics és Grünberger, illetve 
Löwi (2). — Kéve II.—Bp. FC II. 4:0 (4:0). 
Gollövő: Barsi (2), Mermenstein, Wein- 
berger.

65 FC MILL—Postás MILL 1:0 (0:0).
65 FC MILL II— BSE ifj. II. 1:0 (1:0) 
AFC—KTSC 13:1 (6:1).
NJTC II.—KAOE II. 2:2 (2:2)
AFC II— GSC 6:0 (2:0).
Sz. Törekvés—Veosési FC 1:1 (0:0). Gól- 

lövő: Tollmár, illetve Patus.
N. Törekvés—T. Előre 7:6 (2:3). — T

Előre II.—LTK II. 3:0 (1:0). — VFC if i— 
T. Előre ifj. 3:1 (2:1).

A Középeurópai Kupa sorsolását 
május 8-án Budapesten ejtik meg a 
kupabizottságnak a magyar—olasz 
mérkőzéssel kapcsolatban megtar
tandó ülésén.

Debrecenben vasárnap két Ezüst- 
labda mérkőzés kerül sorra. A DTE 
a DKASE-val, a DEAC a DMTE-vel 
meccsel.

Debrecenben a bevétellel (8000 pengőn 
felül van) nagyon elégedettek, a csa 
pattal már kevésbé. Előreláthatólag 
a legközelebbi meccsen Mátéffy már 
ismét fedezetet játszik Marosi 
helyett, balösszekötőbe pedig vissza
kerül Ormos.

Az Újpest a TSC-vel játszik csü
törtökön edzőmérkőzést a megyeriúti 
pályán fél 5-kor.

Az alsó osztályú amatőr válo
gatottak serlege a Malaky nevet
kapta. Húsvétkor játszottak az 
alsó osztályok amatőr válogatot
tal először a nemrég kiírt ser
legért. Mint ismeretes, a védést 
első ízben a II. osztály szerezte 
meg. Most legújabban nevet ka
pott a serleg. Az MLSz nemrég 
elhunyt, nagytekintélyű volt ve
zéréről, Malaky Mihályról nevez
ték el Malaky-serlegnek.

A profi I. liga tegnap este megle
hetősen zajos és sokáig elhúzódó 
ülést tartott. A jelölőbizottság által 
a közgyűlésre szerkesztett hivatalos 
szavazólista körül folyt a harc. Főleg 
a tanács összeállításánál voltak 
nézeteltérések s elhatározták, hogy a
II. ligának nem adnak nyolc helyet, 
hanem csak ötöt a tanácsban.

Cseri, a HAC volt játékosa a 
Rákospalotához szerződik.

Légié, a Cs. MOVE kitűnő bal- 
halfja rövidesen porcleválással 
operációnak veti alá magát.

Sérült a III. kér. FC-nek új já 
tékosa, Blaskó. Izomhúzódása 
van. Héjas sem tud rendbejönni. 
Most röntgenbesugárzásokat kap.

Brann Csibi ma utazik Norvégiába. 
Megírtuk, hogy Braun Csibi, minden 
idők legjobb magyar jobbszélsője 
Norvégiába szerződött edzőnek. 
Braun most kapta meg a norvég szö
vetség hívó sürgönyét, melyre ma 
este el is indul Oslóba, ahol a norvég 
szövetség székel,

Gyurcsót kiadták a svájciak. 
IX. kér. FC néven új proficsa- 

pat van alakulóban. A hírek sze
rint ősszel már be is akar nevezni 
a II. ligába. A csapat tanyája a 
Gubacsi-út környékén van.

Vasárnap: Szeged—Turul! Arról
van szó, hogy most vasárnapra hozzák 
előre a mérkőzést és Szegeden 
játszák le. Azért hoznák előre, mert 
most vasárnap filléres gyors megy 
Szegedre s a Turul ki akarja ezt az 
alkalmat használni. Ma este dől el, 
hogy így lesz-e.

Az FTC nem játszathatja Ke
ményt és Hoffmannt, miután a 
két játékost iskolája tegnap eltil
totta az FTC-ben való szereplés
től. Ok: tanulmány dolgában nem 
állnak a legjobban.

Béres, az Attila és legutóbb az 
Ete volt játékosa a Turulhoz került.

12 ember ellen nagyon nehéz küz
deni — panaszolta nekünk tegnap a 
börzén a Cs. MOVE intézője. Ú gy  
fo g ta  a bíró a fiú k a t, h ogy rossz volt 
nézni. M ég  n éhány h étte l ezelő tt n égy  
pon tta l v ezettü n k  és m ost tessék , a 
harm adik helyen  á llunk! — önti ki 
szívét elkeseredett hangon a derék 
csepeli vezető. Ja, ez a futball!

Kispest csütörtökön a Gránit 
ellen játszik edzőmérkőzést fél 5 
órai kezdettel. A Gránit ezen a 
mérkőzésen készül vasárnap ese
dékes nagyfontosságú bajnokijá
ra a Szondy ellen.

Csütörtöki barátságos mérkőzés. A 
Turul TE csütörtökön délután 5 
órakor az FLK ellen játszik barát
ságos mérkőzést a Gyöngyösi-uton.

Illés Gyula, a Postások intézője, 
akit a fegyelmi, majd a fellebbezési 
bizottság bírósértés miatt elítélt, a 
polgári bíróságnál vesz elégtételt 
azért, mert a két bizottság becsület
szavát nem fogadta hitelt érdemlő 
igazolásul. Illés egyébként újrafel- 
vételt is kér ebben az ügyben.

Június 11-ről most vasárnapra 
hozták előre az Etc— Rákospalota 
II. ligabeli bajnoki mérkőzést, 
amelyet 5 órai kezdettel Pester
zsébeten játszanak majd le.

A Kelenföld visszalép a szövetségi 
díj küzdelmeitől, hogy Bednarik I.-t 
és átigazolás alatt levő több játékosát 
foglalokztatni tudja. Ez a kombinált 
csapat már szo-mbaton be is mutat
kozik a Pénzjegynyomda ellen. A 
meccs délután 5 órakor lesz Kelen
földen.

Karaszeket, a Rákospalota sé
rült játékosát lakásán ápolják s 
egyelőre csak hőlégkezelésre jár 
be a szanatóriumba.

Kozanrek, az FTC MELL játékosa 
vasárnap agyrázkódást szenvedett a 
BEAC MILL elleni meccsen. A 
fiatal játékos állapota — az elterjedt 
hírekkel ellentétben — nem súlyos.

A Törekvésben Farkas helyett is
mét Katona játszik jobbhátvédet 
vasárnap az UTE ellen.

Az old-boy bizottság ma este 
sorsol. Eddig a következő csapa
tok neveztek a tavaszi bajnokság
ra: „33”  FC, Elektromos, Buda
pesti Magyarság, Wekerjetelep 
Nevezni lehet még ma estig. A 
hírek szerint részt akar venni a 
bajnokságban még a VI. kér. SC, 
a PSC, a BTC, sőt a Bírák Tes
tületé is.

Nincs szerencséje a Fér. Vasutas
nak. Vasárnap nem is játszott a csa
pat, mégis van sérült. Velicskó Il.-re 
egy sínfűrész esett és az első orvosi 
vizsgálat vesezúzódát állapított meg 
a jeles hátvédnél.

A  Bak-nak két sérültje is van 
a szegedi mérkőzés nyomán. Az 
egyik Holtzer, aki bokarándulást 
szenvedett, míg a másik Kocsis, 
aki combjára kapott hatalmas rú
gást.

A Postás csütörtökön a BESC el
len játszik Corinthian díjmérkőzést. 
A meccs délután fél 5 órakor lese a 
Lóverseny téren. Előzőleg fél 3 órakor 
a két csapat kombináltjai mérkőz
nek. A Postásban több fiatal is szó
hoz fog jutni.

Az FTC Losoncon vendégszerepei 
pünkösdkor, ahol az első nap a LAFC 
ellen játszik. A második napi műsor 
még bizonytalan. Lehet, hogy Besz
tercebányán játszanak a zöld-fehérek.

Uj intéző a Ganzban. Albert Jó
zsef, a Ganz volt intézője lett a ganz- 
gyári csapat ügyeinek a vezetője. 
(Lakása: X, Harmat-utca 82).

RUAC—BÁRT barátságos mérkőzés 
lesz szerdán a Gyöngyösi-uton fél 5 
órakor.

A BTK Csehszlovákiában tölti a 
pünkösdi ünnepeket.

A MILL holnapra a következő já
tékosokat hívta meg a Ferencváros 
elleni edző mérkőzésre: Kiss, Koretz 
MTK, őri BSzKRT, Gálos MAVAG, 
Lengyel, Fülöp Törekvés, Repesik, 
Járomi Postás, Herberth P. Remény, 
Zöld, Kolontár BSzKRT, Grün Tö
rekvés, Lengyel BSE, Schwartz NSC, 
Kürti MAVAG, Pista BSE. A 
Herendi-díjban a KISOK ellen játszó 
együttest az edzés után állítja össze 
Gallovich Tibor szövetségi kapitány.

É l É M S
Nápolyi tenisz-intők

— T ávirati jelen tésü n k  —

Nápoly, április 18.
A  nápolyi n em zetközi ten iszver- 

versen y  fé r f ip á ro s  d ön tő je  ezt az 
ered m én yt h ozta : M erlin , B on te
fran cia— K  e h r l i n g  m agyar, D el 
B ono olasz 6 :1 , 6 :3 , 3 :6 , 6 :0 . A  
vegyesp á ros  d ön tő je több sik ert  
hozott K eh rlin gn ek  s az am erikai 
M rs. B ü rke oldalán —  m int előre
látható volt —  biztosan győzö tt. 
V eg yesp á ros  d ön tő : K  e h r l i n g ,  
M rs. B ü rk e— M erlin, R osam bert 
fra n cia  6 :2 , 6:J.

Baumgarten Magda.

A i első Davis Cup 
válogató mérkő
zésem :

Báné Lehel— Drjetnsszky 
György 6 :0 ,4 :0 ,0 :4 ,

3 :0,0:3
—  Saját tudósítónktól —

A tegnapi déli zápor után a 
legtöbb budapesti teniszpályán 
egyáltalában nem, vagy csak a 
késő délutáni óráktól kezdve le
hetett játszani. A felsőmargit
szigeti MAC-pályák talaja azon
ban úgy nyeli a vizet, mint a 
szomjas ember a sört. Ezeken a 
pályákon négy óra után már

1S32.es DDNL0F-LABDA
Kertész Tódor és Weszeíy István rt, iv.váci-u.o.
nyoma sem volt az esőnek, így 
tehát a hétfőre kitűzött, első vá
logatómérkőzés lebonyolításának 
semmi akadálya sem volt. A játé
kosok s a bíró azt sem tartották 
akadálynak, hogy a szövetségi ka
pitány —  aki azt hitte, hogy a 
pályák használhatatlanok —  nem 
jelent meg.

A válogató mérkőzés, mely 
Bánó Lehelt és Drjetomszky 
Györgyöt állította egymással 
szembe, a következő eredményt 
hozta:

Bánó— Drj etomszky 6:0, 4:6,
6:4, 3:6, 6:3.

Az első szetben Drjetomszky 
egészen kezdetlegesen játszott, 
semmi sem ment neki. A máso
dikban mind a két DC-jelölt 
gyengén működött, de változatos
ság kedvéért most Bánó volt a 
rosszabbik. Igazi játék csak a 
harmadik szetben (helyenként) s 
a két utolsóban folyt, bár ekkor 
is több volt a hibával végződő, 
mint az elejétől végig megját
szott labdamenet. De legalább 
gyorsabb volt az iram, mint 
eleinte. Bánó játszott változato
sabban s végeredményben megér
demelten nyert.

Ma délután 3-kor Bánó Straub 
Elekkel mérkőzik. A  páros mér
kőzésre (Kehrling, Aschner— 
Gabrovitz, Zichy gr.) _ aligha ke
rül sor, mert Kehrling valószínű
leg csak ma érkezik meg Nápoly- 
ból.

A VII. Szí. István rg* gél- 
rekordot javított a KISOK 

fiatballlbajsioksáf^álbaii
Tegnapi eredmények

Saját tudósítónktól
A középiskolások futballbajnoki mér

kőzései közül tegnap csak két mér
kőzést tartottak meg. A többi a pá
lyák használhatatlansága miatt el
maradt.

Meglepetés mégis akadt, mert a 
VII. Szt. István rg. kosárlabda
kapuval tévesztette össze a futbaü- 
kaput és nem kevesebb, mint 80 gólt 
rúgott a türelmes V. Berzsenyi rg.: 
nak s így gólrekordot javított.

E redm ények :
VII. Szent István rg.—v. Bér- 

zsenyi rg. 30:1 (8:1). L óverseny-tér. 
B író : Bacsó. A Szent István rg. gól
lövési leckét tartott a mérkőzésen, 
Az érdekesség kedvéért a Berzsenyi 
már az első percben berúgja a „tisz
telet gólt“ Bartos révén. A Szent 
Istvánnak egy negyedóráig nem 
megy a játék, de aztán Dusel egyen
lít és innen a következő a gólszerzők 
sorrendje: Dvoracsek, Fleckenstein,
Dusel, Dvoracsek, Weiszgerber 
(U-esből), Fleckenstein és Dusel. Szü 
net után a Szent István állandóan a 
16-oson belül játszik és belső csatárai 
valóságos versenyt küzdenek a gól- 
rekorderi elmért. Ezt Dvoraeseknek 
sikerült elnyernie, aki egymaga 
nyolc gólt lőtt, ekkor. A többi gól
szerző sorrendje a II. félidőben a 
következő: Fleckenstein (5), Dúséi

(I), Kade (2), Neuwald, Csákvári és 
Horváth.

VII. Baross fk.—VII. Madách g, 
9:1 (7:0). M illenáris. B író: Stöckl. A 
Madách gimnázium csapata gyenge 
ellenfele volt a kereskedelmistáknak. 
All ez különösen, az első félidőre, 
amikor valóságos macska-egérharo 
folyt, és a Baross csatárai kényiik- 
kedvükre lövöldözték a gólokat. 
Fordulás után a Madách-védelem 
már jobban állta a sarat, sőt a csa
társornak még egy becsületmentő 
tisztelet gólt is sikerült összehozni. 
Góllövő: Bella I. (4), Vass (3), Szerda
helyi és Sztankovits (Baross), il
letve Cserey (Madách). A  győztes 
csapatban Kövér, Szabó, Schindler és 
a góllövők, míg a vesztesben a köz
vetlen védelem játéka érdemel elis
merést.

IX. Fáy rg.—IV. Eötvös r. mérkő
zése a reáliskola csapatának távol- 
maradása miatt elmaradt.

I. Kossuth fk.—V. Keresk. Akadé
mia mérkőzésére Horváth I. bíró nem 
jelent meg.

A pestújhelyi fk.—újpesti fiparis- 
koia mérkőzése, a II. H un fa lvy fk.~> 
III. Árpád rg. és a II. M átyás rg.-— 
V. A ranyosi fk. mérkőzése a pályák 
használhatatlanságai miatt maradt 
el.

A teniszszövetség évi rendes köz
gyűlése előtt ma este tartja utolsó ta
nácsülését, melynek legérdekesebb 
pontja a jelölőbizottság jelentése 
lesz.

Brugnon, Gentien és Dn Plaix, a
három francia teniszező pénteken 
este érkezik Budapestre, ahol szom
bat, vasárnap, hétfőn a magyar DC- 
csapat ellen mérkőzik a francia hár
mas.

A nápolyi verseny két döntőjéről 
külön cikkben számolunk be. Egyéb 
eredmény: férifegyes elődöntő: Ste- 
fani—Sertorio 7:5, 8:6, Merlin— 
Palmieri (Kehrling legyőzője) 7:5, 
6:2, férfipáros: Kehrling, Del Bono— 
Stefani, Sertorio 8:10, 7:5, 6:3, női 
páros elődöntő: Valerio, Bürke— 
Baumgarten, Corbiere 6:2, 6:1.

A  „T ildén  Tennis Co.”  bemu
tatómérkőzései során Briarcliff—  
Manorban Tildén 6:3, 5:7, 6:3 
arányban verte Nüssleint, a pá
rosban pedig a Nüsslein— Najuch 
együttes 6:4 arányban győzött a 
Tildén— Bürke pár felett.

Szerdán U - f r i á l
A MILL ellen készülő KISOK 

szerdán a Millenáris-pályán 4 
órakor triált tart, melyre Buday 
Gyula, a KISOK futballszakosz
tály vezetője a következő játéko
sokat hívta meg: Kinczler (IX.
Fáy rg.), Drumár (II. Mátyás 
rg .), Szlauko (VI. Wesselényi 
fk .), Hoffmann, Kemény (VII. 
Rákóczi fk.>, Vida III. (V. Bo
lyai reál), Nagy, Fehér (Wágner 
rg .), Béky, Mick (IX . Szent Ist
ván fk.), Reiter (Zrínyi rg.), 
Aranyosi, Pócs (VII. Szent Ist
ván rg.) és G. Tóth (II. Hun
falvy fk.). A  játékosak fegyelmi 
vétség terhe mellett kötelesek 
teljes felszereléssel megjelenni 
Az ellenfél a Szent István fk 
csapata, amellyel a kísérleti csa
pat kétszer harmincperces mér
kőzést játszik. A  válogatott csa
patot, mely szombaton a Herendi- 
díjért áll ki, ezután a triál után 
állítják össze.

A KISOK vízipólóbajROk- 
sága

Tegnapi eredmények
IX. Szt. István fk.—VIII. Zrínyi rg. 

4:2 (2:2). Bíró: Róth Pál. Góldobók a 
győztes ősapatból: Földes, Herskovits 
EL és Kandler, a VEH. Zrinyi rg.-ból 
pedig Kuncz.

III. Árpád rg.—VII. Rákóczy fk. 
7:1 (3:0). Bíró: Angelus. Góldobók: 
Dienes (3), Kánésy, Tolnay, Nagy- 
iványi és Steiner, a Rákóczi fk.-ból 
Steiner.

A  IV. Eötvös r.—I. Kossuth fk.
mérkőzése az utóbbi csapat távolma
radása mitt elmaradt.

II, Hunfalvy fk.—II. Mátyás rg. 
5:2 (4:1). Bíró: Stampfer Sándor. Gól
dobók a Hunfalvy fk.-ból: Szász (2) 
és Ujváry (2), illetve Szilágyi.

Ma délutáni mérkőzések: 4 órakor: 
VI. Wesselényi fk.—V. Berzsenyi rg., 
utána: I. Verbőczy rg.—VET. Ág. h. 
ev. g. 5 órakor: VE Kemény r.—VI. 
csey rg., utána: n . Toldy r.—V. 
Bolyai r,

... i— i—....-

A KISOK futballbajnokságának 
szerdal és pénteki mérkőzései:
Elektromos Művek pályáján, délután 
5 órakor: V. Keresk. Akadémia—V,
Aranyosi fk. Bíró: Ujváry. Pénteken,
22-én OTE-pályán, délután fél 4-kor:
II. Hunfalvy fk.—III. Árpád rg. Bí
ró: Wunder.

A KISOK kézilahdabajnokságáért 
szerdán, holnap délután 3 órától a 
Dréher-pályán játszik a VEI. Német- 
birodalmi r.—VIII. Zrinyi rg. Bíró: 
Lestyán. 4 órakor: IV. Kegyesrendi
g.—VIII. Széchenyi fk. Bíró: Les
tyán. Pénteken, 22-én 3 órától: VÉL
Izr. rg.—VI. Kemény r. Bíró: Bóka.
4 órától: VI. Kölcsey rg.—X. Szt. 
László rg.. Bíró: Lestyán.

Budapest levente mezei futóbajnok
ságából szenior futamának 50 — a 
junior futamának 30 befutóját közöl
tük a tegnapi számunkban, míg a to
vábbiakat alább adjuk: Szeniorok:
51. Kormos VIII., 52. Váci VII., 53. 
Magyary V., 54. Kovács V., 55. Eőri
III. , 56. Sőnyák n ., 57. Buzsakovszky 
VI., 58. Kutnik III., 59. Rába X., 60. 
Stollár II., 61. Sturtz n ., 62. -Rusz- 
nyák VT., 63. Meajémifc V., 64. Köve
cses VI., 65. Péter VII., 66. Godhardt 
VTI., 67. Csörgő I., 68. Kádár III., 69. 
Kiss VI., 70. Plangár VII., 71 Mayer
VI. , 72. Balogh VIII., 73. Kriska V., 
74. Berete VII., 75. Valentin VI., 76. 
Kámán VTI., 77. Papp VIII., 78. Hu- 
dóba X., 79. Rajcsányi ü l., 80. Bús
VIII., 81. Fenyvesi VIII., 82. Hor
váth VI., 83. Malenicsek X., 84. Csa- 
balla V in., 85. Marácz VIII., 86. 
Ágocs II., 87. Szirtes II., 88. BartuöS
VII. , 89. Rusz m ., 90. Lebedián, VI., 
91. Harkai VI., 92. Krones I., 93. Grün. 
VIEL, 94. Hanza VT. — Juniorok: 31 
Horváth n., 82. Fritz V., 33. Szalkay
V., 34. Jahrosi III., 35. Habán V., 
36. Szabó II., 37. Baranyai VII., 88, 
Huszár V., 39. Klein VI., 40. Zan- 
kovszky VI., 41. Galvinger III., 42. 
Doktor V in., 43. Tóth VIII., 44. Ta- 
maskovits Vili., 45. Mihalkovits X.„ 
46. Plausz n., 47. Márossy I., 48. Mik-' 
lés Vn., 49. IMigray I„ 50. Glaser L, 
51. Szabó Vn., 52. Pady I., 53. Fűz V,

A  székesfővárosi polgári fiúiskolák
vándorzászlójáért rendezendő összetett 
torna-, atlétikai és úszóversenyeikre 
nagyban folyik a készülődés. A torna
verseny számait április 30-án a IV. 
Cukor-u. Iskola tornatermeiben, az at
létikai verseny számait május 7-én a 
Millenáris versenypályán, az úszóver
senyt pedig a Nemzeti Sportuszodában 
május 12-én rendezi meg a közoktatási 
ügyosztály. A  tömegversenyben verseny
számonként 300—300 diák vesz részt.
Azok a polgári Iskolák, amelyek a fő
városi úszótanfolyamokra beosztást nem 
nyertek, ma délelőtt fél 10 órától (és 
a versenyig még hátra lévő vasárnapo
kon szintén) a Császárfürdő női uszodá
jában tarthatnak válogató versenyt a 
k is diák-úszóikkal.

Repülő. Repülőtanfolyamra a Ma
gyar Aero Szövetségnél lehet jelent
kezni. Tudomásunk szerint azonban 
az idén anyagi nehézségek miatt új 
pilóták kiképzésére már nem kerül 
sor. Gélszerű volna, ha először vitor
lázó repülővé kőpeztetné ki magát* 
már csak azért is, mert végzett vi-: 
torlázók a motoros tanfolyamra való' 
felvételnél' előnyben részesülnek. A1 
vitorlázó kiképzés dije kb. 200 pengő. 
Jelentkezni lehet hétköznap délelőtt 
a „Move“ helyiségében (Podma- 
niczky-utca 45.) Bemard, Mátyáa 
nyug. alezredesnél, X

\
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ATLÉTIKA
Remecz József négyheti 

kórházi kezelés után, 
nagyszerű kondícióban 
várja a versenyeket

A diszkoszvető világranglista
éllovasa ma megkezdi a szabad
téri munkát

Saját tudósítónktól

Megírtuk néhány héttel ezelőtt, 
hogy Remecz József, a tavaly 
legeredményesebben szerepelt ma
gyar diszkoszvető, a losangelesi 
diszkoszvető világbajnokság egyik 
legkomolyabb várományosa, szem
baja miatt hosszabb kórházi ke
zelésre kényszerült.

Joggal lehetett attól félni, 
hogy az egész télen át a legszor- 
ga'lmasabban készülő kitűnő at
létát ez a hosszú kórházi tartóz
kodás vissza fogja vetni és ilyen 
nagy szünetet a minden energiát 
megkövetelő olimpiai készülődés 
nem viselhet el.

örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy ez az aggodalom nem vált 
valóra. Remecz egy elhanyagolt 
árpából keletkezett szemhéjgyul
ladással immár

négy hete lakója a II. számú 
szemészeti klinikának,

de testi kondíciója egy cseppet 
sem szenvedett ezalatt az idő 
alatt. Sőt!

Sportszerető kezelőorvosainál; 
pártfogása következtében egészen 
kivételes bánásmódban részesül, 
amit csak részben illusztrál az, 
hogy

háromszoros kosztot kap.
Meg is látszik rajta, mert négy 
hét alatt 5 kilót hízott és test
súlya most 98 kiló! De nem is 
lustult el, mert tornaszereket is 
vittek be neki és ő

naponta szorgalmasan torná
zott.

Még két hétig kell a szemgyulla
dás tökéletes kigyógyítása miatt 
bennmaradnia, de a kivételes el
bánás betetőzéseként

mától kezdve eljárhat na
ponta a Testnevelési Főisko- 

Iára,
ahol megkezdi a szabadtéri ed
zést. Kirobbanó kondíciójából kö
vetkeztetve hamarosan jó  formát 
is fog elérni és a pestvidéki ke
rület május 1-i versenyén már 
valószínűleg rajthoz is áll.

Wykoff rövid mellszéles
séggel legyőzte 100 
yardon Kieseit, de 220 
yardon nem mert 
kiállni ellene
A 100 yardos világrekordéi* rándulásáról 
száló hír hamis, de formája nem a 
legjobb -  Kiváló eredmények voltak 
a Southern California—  California 
viadalon

— Saját tudósítónktól —

San Francisco, április 3.
A California-egyetem 250.000 

dollár költséggel emelt új stadion
jában tartották meg a Southern 
California és California egyetemek 
közötti viadalt. A verseny leg
nagyobb érdeklődéssel várt száma 
a 100 yardos síkfutás volt és 
abban is Frank W ykoffm k, a „leg
gyorsabb ember’’ cím büszke vise
lőjének találkozása Bob KieseUel, 
a California-egyetem új csillagá
val.

Ez a találkozás remek küzdelmet 
hozott. W ykoff most nincs a leg
jobb formában, de azért mellszéles- 
séggel megvédte elsőségét a magát 
nagyszerűen tartó fiatal Kiesel el
len. A zömök California-aprinter 
azonban olyan megvesztegetően 
mozgott, hogy Cromwell, W ykoff 
edzője, nem merte kiállítani véden
cét Kiesel ellen 220 yardon! A  220 
yardot Kiesel aztán 21.3 mip alatt 
lépésben nyerte. Komoly verseny
ben 21-en belül is futott volna. 
Csaknem bizonyos ezek után, hogy 
Kieseinek —  ha formáját tartja — 
helye lesz az amerikai olimpiai 
csapatban.

A további eredményei; közül 
csak a súlydobásé magaslik ki, Ott 
is lehetett volna jobb is az ered
mény, mert De Berry óriási módon 
fejlődött tavaly óta. A  próbadobá
soknál azonban —  miközben 51 láb 
(15.50-en felüli) eredményt ért el 
—  megrándította a vállát és így 
„csak”  15.18-at dobott a verseny
ben. A fontosabb eredmények a

következők:
100 y .: 1. W ykoff SC 9.8, 2. 

Kiesel C, 3. Ball SC. 220 y .: 1 
Kiesel C 21.3, 2. Ball SC, 3. Delby 
SC. MÖ V-: 1. Woessner SC 49.3. 
880 y .: 1. Wehner SC 2:00.7. 
1 m érf.: ti. Halstead SC 4:28.2. 
120 y. gát: 1. Welsh SC 15. 220 y. 
gát: 1. Payne SC 24.2, 2. Carte SC. 
Rúdugrás: 1. Graber SC 405, 2. 
Kobliqjk C, Vantress C és Chlentzos 
SC 389. Súlydobás: 1. De Berry 
C 15.18, 2. Harper SC 14.95, 3. 
Hall SC 14.04. Diszkoszvetés: 1 
Hall SC 44.55, 2. De Berry C 42.78

S. C.
*

Los Angelesből tegnap érkezett 
távirati jelentés szerint Wykoff 
egészséges és formája sem cd 
aggodalomra okot. ö  már az olim
piám készül és legutóbbi edzése 
alkalmával 100 méterre 10.6 mp-es 
időt ért el.

A  Heeressportverband nyerte Bére
ljen a hármas mezei stafétát. A Leit- 
géb, Leb&n, Krista összeállítású csa
pat 35:32.2 mp-es idővel győzött a 
Heeressportverband Graz (Pastrelle, 
Hadar, Moser) és a WAC {Tnschek, 
Roeenkranz, dr. Martin) ellen. A  leg
érdekesebb eseménye a versenynek, 
hogy a Soroksár eüaai klubközi via
dalon itt járt Beidhsbund teljes sze
nior csapatát csaknem fél perccel 
verték az ugyancsak itt járt ifjú
ságiak.

Nagy dolgokat várhatunk még az 
idén Simontól,, az MTK tavalyi ifjú
sági bajnokától. Vasárnapi számúnk
ban felhívtuk már rá a figyelmet, 
hogy Kelennek nagyon nehéz do-lga 
•tesz a levente bajnokságon Simonná] 
szemben, mert a fiatal Simon van 
olyan legény, hogy ne lehessen neki 
adni kétheti pihenő előnyét. Kelem a 
maga_ kárán tanulta meg, hogy még 
oly kiváló képesség sem elegendő a 
győzelemhez — ha ez a képesség az 
ellenfélnél is megvan és hozzá szor
galmas edzés is járul. Igaz viszont, 
hogy Kelen ezt a szünetet tervsze
rűen iktatta be idei munkarendjébe 
és erre az év későbbi folyamán való 
állandó jó szereplés érdekében alkal
masint szüksége is volt. Simon azon
ban olyan frissen futott be a meg
erőltető iram után, hogy még a fenti 
körülményeket figyelembe véve is 
az 5000 méteres pályabajmokság 
egyik lég jogosultabb pályázóját kell 
látnunk benne.

10.4 mp-et futott Michíganban az 
idei fedettpályabajnok Emerett Top- 
pino.

Szimpatikus győzelmet aratott a 
BEAC újoncgárdája a MAFC verse
nyén a TFSC felett. A legutolsó év
ben a testnevelők szinte nyomasztó 
fölénybe kerültek a főiskolai verse
nyeken és a MAFC mintha meg is 
nyugodott volna ebben az elsőségben. 
A BEAC azonban annál nagyobb lel
kesedéssel vette fel a küzdelmet és 
ha most még csak ilyen kizárásos 
versenyein szállt is csak szembe si
kerrel nagy ellenfelével, sok tehetsé
ges futója révén rövidesen komo
lyabb korikurrenciában is veszélyes 
ellenfél lesz. Az „E” betűs gárda 
újjáteremtése elsősorban a főiskolai, 
de az egész magyar atlétikának is 
nagy lökést fog adni.

Az ügyességi számok nem számíta
nak be a pontversenybe azon az 
antwerpeni versenyen, amelyre jú
nius 19-ikére a MAC hivatalos. Leg
alább is Vadas Iván így írja leg
utóbbi levelében. Ez azt jelenti, hogy 
a 200, 1500, 3000 vagy 5000 méteres 
síkfutásból, olimpiai stafétából és 400 
méteres gátfutásból álló pontverseny
ben az Achilles Club elten az esélyek 
egyenlők a semmivel. Szó van arról, 
hogy az eredetileg 5000 méterben meg
állapított távfutó versenyt 3000-re 
változtassák, mert Kusócinski nem 
az 5000 méteres, hanem a 3000 méte- 
tes Núrmi-rekordot szeretné ezen a 
versenyen megjavítani. (Az 5000 mé
teres rekord megjavítását is nehezen 
tudtuk elképzelni megfelelő ellenfél 
hiányában, a Nurmi—Vitte, viadalon 
született 8:20.4 mp-es 3COO-es rekord 
megdöntése azonban egészen valószí
nűtlen.)

Az ifjúsági bajnokok és rekorderek 
egész sora indul a MASz vasárnapi 
kezdőversenyén, amelynek nevezései 
kitünően sikerültek. A pályaverse
nyeket megnyitó viadal a MAC' 
pályán lesz. A fontosabb nevezések a 
következők: 100 m 22 (Schier BBTE, 
Havas FTC, Duha MAC). — 400 m IC 
(Kakas MAC, Duha MAC, Mayerböck 
FTC). — 1000 m 21 (Sárvári UTE, Mó 
dér MTK, Kristóf MAC). — 3000 m 
25 (Simon MTK, Ács MTK, Eszter
gomi UTE1). — 110 m gát 3. — 4x200 
m 7 (MTK, UTE, MAFC a, b, FTC, 
MAC, BEAC). — Magasugrás 15 
(Jász MAC, Mezei MTK, Keresz- 
tessy BEAC). — Távolugrás 15 (Ha
vas FTC, Mezei MTK, Hubai MTK, 
Aranyossy MTK, Kostyál MAC!). — 
Rúdugrás 4 (Papp MAC, Fássy UTE).
— Súlydobás 10 (Visky MTK). -  
Diszkoszvetés 13 (Keresztes MOTE),
— Gerelyvetés 10 (Kecskeméti TFSC, 
Tiboldi TFSC). — Ugyanakkor ren
dezi az ESC egyórás futóversenyét, 
amelyre Gégény, Galambos, Majo
rosi, Piros, Hiana, Farkas, Demeter. 
Kucsera, Lovas stb. nevezett.

BIRKÓZÁS
Válogató bírkózóverseny volt va

sárnap Debrecenben, Az eredmény: 
Légsúly: 1. Szabó DMTE, 2. Weisz 
DTE, 3. Lengyel DVSC. Pehelysúly:
1. Nagy DMTE, 2. Gacsárdi DMTE,
3. Benedikti DVSC. Könnyűsúly: 1. 
Szőke DTE, 2. Piroska DMTE, 3. 
Abód Szolnoki MÁV. Kisközépsúly: 
1. Kovács Sz. MÁV, 2. Ferenczi DTE,
3. Weisz DTE. Nagyközépsúly: 1. 
Privalcsek DMTE, 2. Nagy Sz. MÁV,
3. Kirbe NyVSC. Nehézsúly: 1. 
Rapp Sz. MÁV, 2. Budai NyVSC, 3. 
Tóth DMTE.

Az északi kerület tegnap jelölte ki 
azokat; a versenyzőket, akik vasárnap 
a „legjobb vidéki birkózó”  címéért 
folyó versenyen színeit képviselni 
fogják. A verseny — mint ismeretes 
—  Miskolcon kerül sorra. A váloga
tottak a következők: légsúlyban Klein 
MMTE, pehelysúlyban Oláh MMTE, 
könnyűsúlyban Filác MÁK, kisközép- 
sűlyban Sehramkó DVTK, nagy
középsúlyban Lantos MVSC, kis- 
nehézsúlyban Laszák MÁK, nehéz
súlyban Bán MVSC.

A bécsiek Csikócsapata csak
nem teljesen azonos a párisi 

urópabajnoki válogatottal
Saját tudósítónktól

(A párisi Európa-bajnokságokban 
nagy meglepetést kellett Ausztria 
vízipólócsapatának harmadik helye. 
Az osztrákok ezt a remek eredményt 
egészen fiatal csapatukkal érték el, 
akik csaknem valamennyien még in
nen vannak a Csikó-korhatáron. A 
magyar Csikóknak tehát nehéz dol
guk lesz Becsben.)

Becs, április 17.
Felkerestem a bécsi vízipólózók 

„Meisl Hugóját” , dr. Paul Geiger 
vízipólókapitányt. Az osztrák kapi
tány a Dianabadban levő szövetségi 
helyiségben fogad, akkorka szobában 
áll az íróasztala, hogy hat ember alig 
férne el állva a szobácskábán.

Geiger dr. felkér, hogy kövessem 
az úszócsarnokba, közben megjegyzi:

— Hja, bizony nekünk nincsenek 
olyan szép szövetségi helyiségeink, 
mint a magyar úszószövetségnek. 
Nem megy olyan jó l . . .

A szoba falán lógó nyolc zászló 
közül hét egyébként magyar címer
rel ékes: a magyar úszósport emlékei.

Geiger elmondja, hogy az első na
pon, szombaton a Csikók játszanak 
egymás ellen, másnap pedig Bécs 
csapata játszik a magyar Csikók 
ellen. Geiger maga foglalkozik Csikói
val és reméli, hogy a millstatti vere
ségért revánsot tud majd venni. Saj
nos, a csapat csak reggel 8 és 9 kö
zött jut edzőórához, említi meg pa
naszosan. Az utolsó edzést csütörtö
kön reggel a Hakoah csapata ellen 
tartják.

— Csaknem az egész párisi 
Európarbajnolccsapat rendelkezésem
re áll a Csikó-csapat összeállításánál 
— magyarázza Geiger —, hiszen 
Ploner és Seitz kivételével egy sem 
múlt el 23 éves. Sajnos, azonban 
Flesch kanyaróban fekszik és számí
táson kívül kell hagynom Steinbaclwt 
is, ugyancsak betegség miatt.

— A Csikó-csapathoz végeredmény
ben a következő játékosok állanak 
rendelkezésemre: kapus: Weninger

EWASC, hátvédek: Koll WAC, SaL 
zer WAC, Riedell WAC, fedezet: 
Beck Hakoah, csatárok: Adler WAC, 
Miiller, Schönfels, Lergetporer, mind
három EWASC. A második napi mér
kőzéseken még Seitz, Ploner és ha a 
rendőrszövetség megengedi, Wondro- 
wit.z is rendelkezésemre áll.

— A legnagyobb érdeklődéssel 
figyelem a budapesti edzőeredménye- 
két s Komjádi csapatát igen erősnek 
tartom. Embereimmel nagyon meg 
vágjuk elégedve. Valamennyien 1:06 
másodpercen belül úsznak 100 métert, 
A legjobb az egykori gyorsúszóbaj
nok, Müller, aki l:04-et tud, aztán 
Adler, aki biztosan ússza a 100-at 
l:05-re. Az összjáték kiváló, a lövő
képesség is, úgyhogy mind a két na
pon sok gólra számítok. Elég széles 
is a Dianabad pályája ahhoz, hogy 
a jó összjátékot lehetővé tegye. 
A megegyezés szerint Wakler vagy 
Patuzzi lesz a mérkőzés bírája.

Howorka Ottó.

Megvan a bécsi
csikőcsapaf!

—  Telefonjelentésűnk —

Bécs, április 18.
Geiger szövetségi kapitány már 

ma összeállította a magyar Csi
kók ellen kiálló két válogatott 
csapatot. Szombaton a következő 
Csikócsapat játszik: Weninger —  
Mahler, Riedell —  Steinbach —  
Müller, Adler, Schönfeld. Bécs 
csapata vasárnap: Weninger —  
Seitz, Mahler —  Steinbach —* 
Plohner, Adler, Lergetporer. —  
Mint látható, a Csikócsapatban az 
előzetes tervekkel szemben szá
mos meglepetés van.

H. O.

Versenybírák kijelölése. A MUSz 
május 1-én kezdi az évadot. Május— 
júliusra a következő versenybírákat 
küldte ki. Május 1: ujoncverseny: 
Kéter dr., május 7: Beleznai dr., 
május 16—17: jubiláns verseny:
Komjádi, május 22: főiskolai bajnok
ság: Balogh dr., május 22, Szeged: 
Méray, május 26: Kis Zoltán, május 
28: vitéz Jónás, május 29:' Kugler, 
június 5, Eger: Speisegger, június 
12: Halmos, június 19: Boros, jú
nius 26: Náday, június 29: Komjádi, 
július 3: Bánó, július 10, Győr: Mé
ray, július 16—17: Kéler, július 24: 
folyambajnokság: Náday, július
30—31, kongresszus: Fehér J. Ist
ván, helyettese: Farber.

Getreuer, a csehszlovákok legjobb 
hosszútávúszója résztvesz a pünkösdi 
jubiláns versenyen. Első nap 1000, 
második nap 200 méteren indul. A 
MUSz most még egy osztrák mell
úszó és Staudinger műugróbajnok 
meghívásáról tárgyal. Ha ezek is el
jönnek, akkor minden lóverseny 
nemzetközi versenyszámmá lesz.

A kormányzó tiszteletdíjat adomá
nyozott a MUSz nemzetközi verse
nyére. A tiezteletdíjat a vízipóló 
körmérkőzésre tűzték ki, a magyar— 
osztrák—csehszlovák válogatott csa
patok küzdelméből győztesen kikerülő 
csapat nyeri a díjat.

Holnap reggel 7 óra 15 perekor in
dul az UTE úszócsapata német és 
csehszlovák túrájára. A  túrázókat 
dr. Tichy Henrik vezeti.

Del tora a briiggel verseny máspdnapján 
a 400 m-BB gyorsúszásban 5 p 09.2 mp-es 
jó  idővel győzött Guillini, Vandeplamjue 
és De Haas előtt.

Csikók—MÜE 6:3 (3:9, 3:1,9:2). Há
rom harmadból álló edzőmérkőzést 
játszott a Csikók teljes csapata a 
MUE ellen. A mérkőzés elég gyenge 
játékot hozott, különösen a végén. 
Ekkor Komjádi vette a kezébe a bí
rói sípot s minden Csikó-hibát kiállí
tással büntetett. Bözsit mindjárt a 
harmadik harmad kezdetén végleg 
kiállította, így aztán a szinte állan
dóan öt emberrel játszó Csikók ellen 
könnjrű volt a MUE-nak fölényre 
szert tenni. A legfőbb hibája a Csikó- 
csapatnak az volt, hogy a hátvédek 
ahelyett, hogy pauszokkal támogatták 
volna a csatársort, folyvást előre
úsztak, maguk akartak gólt dobni. 
Természetesen sikertelenül.

A lipcsei Lipsia úszóversenyén a német
válogatott vizipólócsapat 6:1 (4:1) arány
ban győzött egy lipesel vegyes csapat el
len. A német olimpiai csapat a szász 
válogatottat három félidős mérkőzésen 
12:2 (3:0, 9:0, 3:2) arányban verte.

Úszóverseny Egerben —  fillé
res gyorssal. Vasárnap & leg
szebb magyar barokk városba, 
Egerbe viszi a filléres gyors a 
fővárosi kirándulókat. A  délutáni 
programban előkelő helyet kap a 
MESE úszóversenye, amely 5 óra
kor kezdődik. Az úszóvensenyen 
két olimpiai kandidátus: Bitskey
II. és III. is résztvesz, a verseny 
végén pedig az egri vízipólózók 
között kombinált csapatokkal ví- 
zipólómérkőzés lesz.

Ma délután 6 órakor a VÁC 
úszószakosztálya háziversenyt 
rendez a női Császár-uszodában. 
Ezen a háziversenyen szerepéi
nek először hölgyszámok is.

Magyar Légiforgalmi KL
NYÁRI M E N E TR E N D

augusztus 31
?.0Ü *14.20 ind. BUDAPEST Éfk. *13.2018.40 
8.35 15.45 érk. WIEN Írni. 12.00 17.15
A *-gal jelölt járat május 2-től 
kezdve közlekedik. Naponként, 

vasárnap kivételével.
Az autók indulnak: Budapesten 
a Váci-utca 1. szám alól 40, 
Wienben a Bristoltól 35 perecéi 

a repülőgép indulása előtt. 
Felvilágosítás és jegyváltás: 
Magyar Légiforgalmi Rt IV, 
Váci-utca 1. szám. Telefon: 
808—88. Központi Menetjegy- 
iroda és az összes fiókok. Wien
ben: Luftreisebureau, Kárntner- 

ring 5. Telefon: R 28196.
LEVELÉT ÉS CSOMAGJAIT 

KÜLDJE LÉGIPOSTÁN! 
Díjszabásért forduljon szállítási 
osztályunkhoz: TeLs Aut,
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Le Ö K Ö L V Í V Ó
Csak két versenyzőnk mutatkozott 

valóban olimpiai remény
ségnek: Énekes és Szigeti
A fatális ünneplés 
A legközelebbi osztrák—magyar

— Saját tudósítónktól —
Ismét a hátunk mögött van egy 

válogatott verseny s ha igaz, ismét 
gazdagabbak lettünk tapasztalatok
kal. Ez a tapasztalatgyűjtés az 
olimpia előtt igen fontos, mert sok
sok dollár megtakarítást jelent.

Ha ezen a szemüvegen át nézzük 
a vasárnapi mérkőzés eredményét, 
úgy le is szögezhetjük, hogy a jelen 
pillanatban két versenyzőnk van. 
aki Los Angeles szempontjából f i 
gyelembe jöhet. Ez Énekes és Szi
geti.

Énekes
munkája sokban hasonlít Kocsis 
munkájához. Mozgékony, sokat tá
mad. Viszont nagyon sok üres he
lyet is hagy, amit Kocsis nem tett 
meg, mert védekezni is tökéletesen 
tudott. Márpedig világbajnoki 
babér csak azok számára terem, 
akik a jó támadás mellett jól is 
tudnak védekezni.

Szigeti
vasárnap különösen az első és har
madik menetben remekelt. Okosan, 
erélyesen vezette a támadásokat. 
Mindennek tetejébe pedig minden 
helyzetet megjátszott, még hozzá

A többiek már többrendbeli és 
és súlyosabb hibákkal rendelkez
nek.

Kubinyi neifi tudta magát ellen
felére beállítani. Csak kiütésre 
ment s közben elfelejtette, hogy 
más ütés is van a világon, nemcsak 
horog. Szabó keze megint rosszra 
ment. Sérült kézzel dolgozott az 
első menet után. Fogas és Kerekes 
az általános vélemény szerint el
vesztette mérkőzését. A  bírák

ugyan döntetlent hoztak ki, 
de erre ne legyünk büsz
kék. Mind a kettő kilométe
res távolságból akarta ellenfelét 
megütni. Csiszárnál szintén túlten
gett az erő. Körösi nem Volt rossz, 
de ellenfele ugyanolyan jó  volt. Ki
nézegetéseiről már leszokott, de 
„döntetlen” ítélet igazságosabb 
lett volna az ő esetében.

*
Négy jubileum is volt ezen a 

mérkőzésen. Szabó, Fogas és Szi
geti harmadszor volt itthon válo
gatott. Ezért a mérkőzést követő 
vacsorán a szokásos kis ezüstserle- 
get kapták meg. Körösinek a ring- 
ben adták át a nagy plakettet, ami
25-ik válogatottságáért járt neki. 
Ez a huszonötös jubileum, úgy lát
szik igen rossz kabala a magyar 
ökölvívósportra. Mikor a szövetség 
25-ik válogatott mérkőzését vívta 
—  történetesn a bajorok ellen — : 
vesztett és 24 győzelme után súlyos 
fiaskó érte. Kéri a csehszlovákok 
ellen jubilálta 25-ik válogatottsá
gát. Ki is kapott. Körösi győzött 
ugyan, de győzelme nem volt egy 
cseppet sem megnyugtató.

«
Az osztrák szövetség elnökségi 

tagja Puyman —  a maga idején, 
1910-ben aktív versenyevezős — 
már azzal a felhatalmazással érke
zett meg Budapestre, hogy a re- 
vánsmérkőzés időpontjában álla
podjék meg. Ez meg is történt és 
ennek értelmében a két ország vá
logatott ökölvívói július 1-én csap
nak össze tizenharmadszor. Az 
olimpia előtti utolsó próbagalopp 
lesz ez a mérkőzés.

Az olasz-magyar válogatott 
ökölvívó verseny időpontja 

véglegesen május 9
— Saját tudósítónktól —

A MÖSz legutóbbi tanácsülésén 
már bejelentették, hogy az olasz
magyar válogatott ökölvívómérkő
zést május 5-én tartják meg. Az 
olasz szövetség hivatalos levélbeli 
átirata tegnap érkezett meg és 
már részleteket is tartalmaz.

Az olasz válogatott csapat má
jus 3-án éjjel fél 12 órakor érke
zik meg Berlinből, ahol a négy 
nemzet mérkőzésén vesz részt. Ezt 
a budapesti mérkőzést az olaszok 
is úgy tekintik, mint az olimpiai 
verseny főpróbáját és ezért ugyan
azokkal a versenyzőkkel jelennek 
meg nálunk, akiket Los Angelesbe 
akarnak kiküldeni.

A  MÖSz a verseny sportbeli és 
társadalmi részének előkészítését 
már megkezdte. Úgy mint a leg
utóbbi alkalommal, most is Horthy 
Miklós kormányzót kérik fel a 
verseny védnöki tisztségének el
vállalására.

Schmeling már megkezdte beírni- 
ató mérkőzéseinek sorozatát. A me-
ézsúlyú világbajnok Max Schmeling 
Togramszerűen máris vívja bemu- 
itó mérkőzéseit. Az elsőt, a kanadai 
’orontóban rendezték meg, ahol 
chmelinget a ringbe való lépésékor 
atalmas ovációban - részesítették, 
ehmeling bevezetésül néhány torna- 
yakorlatot mutatott be, majd sorra 
erűitek az ellenfelek, akik mind- 
gyike egy-egy meneten át volt mur
ában. Valamennyin az ilyenkor szo- 
ásos jól Idpámázott fejvédő volt.
Pierre Charles belga nehézsúlyú 

oxbajnok a harmadik menetben ki- 
tötte az angol Stanleyt.
Bokody Lajos halálának oka nem 
s ökölvívó mérkőzésen szerzett sé- 
ilése volt, hanem szervi haj. Ezt ál
lította meg az előzetes orvosi vizs- 
ílat. Végleges és pontos választ frii- 
inben erre a kérdésre majd csak a 
iá megejtendő hivatalos boncolás 
datai adhatnak.

Kocsis a világranglista 
harmadik helyén

A sok ranglista között, ami 
'napvilágot lát, igen érdekes az, 
amelyet a világbajnok Al Brown 
állított össze és amely az amerikai 
Sunday Mirrorban jelent meg. Ez 
a ranglista a légsúlyú ökölvívókat 
állítja sorba és abban magyar 
versenyző, Kocsis Antal is szere
pel, még hozzá igen előkelő helyen.

Az első helyen a francia Huat 
áll, akit a norvég Pete Sanstol 
követ. A harmadik Kocsis Antal. 
Utána következik a román Po- 
pescu, az angol Dick Corbett, a 
francia Pladner, az amerikai 
Kings, az angol Johnny Peters, a 
spanyol V ictor Ferrarid és az an
gol Dick Bürke.

Kid Francié és Vidal Gregorio 
nem szerepel ezen a listán, hanem 
róluk mint pehelysúlyú verseny
zőkről emlékezik meg a Sunday 
Mirror.

A morva— osztrák válogatott ököl
vívók április 22-én mérik össze ere
jüket Briinmben. Az egyik semleges 
bírói tisztre a morva szövetség Kan- 
kovszky Artúr ügyvezető alelnököt 
hívta meg, aki azonban másirányú el
foglaltsága miatt ennek a meghívás
nak nem tehet eleget. Helyette Va
dász Gyula fog  elutazni s bíráskodni.

A párisi téli cirkuszban megtartott 
boxmérkőzésen a francia Tenet welter- 
súlyú bajnok pontgyőzelemmel megvédte 
címét Baphael honfitársa ellen. A Cent
ral SC versenyén az olasz Grizzo kiütötte 
a harmadik menetben a francia More-t, 
a spanyol A rella  pedig pontozással győ
zött a francia hantamsúlyú bajnok Petit- 
Biquet ellen.

Larry Galns angol és Heinz Mül- 
ler német nehézsúlyú ökölvívóbajnok 
mérkőzését különös balszerencse kí
séri. Januárban a két kiváló boxolő 
mérkőzését tudvalevőleg MüUer kéz
sérülése miatt kellett elhalasztani, 
most pedig Larry Gains sérült meg 
tréning közben — bal kezének 
hüvelykujját eltörte — úgy, hogy 
csütörtökön nem állhat ki német el
lenfele ellesi. Müller ennek ellenére 
is ringbe lép, ellenfele a délafrikai 
Mac Corkindale lesz.

Az- űkMi/ívé íeíkwüéfa
Milyen lehet a lelke az 

olyan embernek —  mondják —  
aki odaáll verekedni, ahol majd 
mindig véresre verik egymást s 
ahol különös értéke van az olyan 
győzelemnek, amelynél az ellen
felet öntudatlanná tették. Brrrl 
Csak barbár ember lehet ökölvívó.

Kis magyar csapat ül a vonat 
harmadik osztályában. Vasutas
ökölvívók utaznak bécsi mérkőzé
sükre. Az ablak alatt elrohanó 
mezők bársonyosan zöldek, itt-ott 
meleg, barna foltokkal, még be 
nem vetett földekkel. Aranyló nap
sugárban fürdik a tájék. A tavasz 
tartja diadalmas bevonulását. Hír
nökei hangos hozsannával kísérik 
a földön és a levegőben.

—  Látod? —  kiált fel a kis- 
nehézsúly többszörös válogatottja. 
—  Látod? Ott az erdő szélén. Fá
cánok!

Csakugyan fácának. Rövid pilla
natok alatt ijedt meneküléssel tű
nik el a csalitban a madárpár. De 
az első meglepetést csakhamar kö
vették a többiek. Az öröm felkiál
tásai egymásután röppentek el. 
Gólya, fecske, réti sas, egyik sem 
kerülte el az ökölvívóbajnok sze
mét. S milyen lelkesedéssel fedezte 
fel egyiket a másik után. Mikor 
pedig a vonat rövid szusszantásra 
az egyik állomáson megállt, bará
tunk csillogó szemekkel kapta fél 
a fejét, amikor az egyik fa tete
jéről kedves dallam ütötte meg a 
fülét.

—  Hallod? Kicsit ér, kicsit ér, 
kicsit ér. Ez a cinke! —  magya
rázza a barátjának. Majd egész 
zoológiái előadást tart, amelybe 
úgy látszik egész lelkét önti bele, 
miközben azt is elárulja, hogy ott
hon egész madársereglete van s 
egyetlen öröme és szórakozása, ha 
madarai között lehet.

íme, ilyen a barbár ökölvívó! 
. . .  Szegény Bokody Lajos . . .

Német ökölvívók küzdenek az 
Európa-bajnoki és világbajnoki cí
mekért. A német professzionista ököl
vívók hatalmas előretörését bizonyít
ja az IBU és az amerikai National 
Box Commission két engedélye. Az 
első elismeri Hein Müller német ne
hézsúlyú bajnok jogát, hogy a betöl
tetlen nehézsúlyú Európa bajnoki cí
mért a belga Pierre Charlessel meg
mérkőzzön. A mérkőzést május 25-én 
rendezik meg Bruxellesben. A még 
nagyobb erkölcsi s egész biztosan 
anyagi dicsőséget jelentő egyik vi
lágbajnoki címért is német ökölvívó 
küzd. A középsúlyú Adolpbe Heuser 
a napokban érkezett vissza Ameri
kából, zsebében szerződéssel, amely 
őt a világbajnok Maxié Rosenblom- 
mal állítja majd szembe május hó fo
lyamán. A világbajnoki címért!

Az asztali-tenisz csapatbajnokságok
során a Duna SG hatos csapata teg
nap 19:ll-re győzött az NSC ellen.

Előre—MÁK klubközi asztali-tenisz
verseny volt vasárnap Miskolcon. 
Győzött az Előre gárdája 13:12 
arányban.

RÁDIÓ
Mai jelentősehli 
öldi müsorszámnk

Hangverseny:
12.4# ó.! Bécs: Beethoven: Pathetique 

szonáta (gr).
7 ó.i Tallin: Prokoffieff vezényel.
7.3# ó.: Lipcse: D‘Albert hangverseny, 

(Demetriescu zongorázik.)
8 ó.: Langenberg: Bach. H-moll miséje. 
8.3# ó.: Bécs: Modern ballada-est.
9 ó.: Berlin: Klasszikus fúvószene.
9 ó.: Mühlacker: Mussorgsky-hangver- 

seny.
9.45 ő.: Hellsberg: H. Wolf-est.

Dalmű:
1.1# ó.: Bécs: Operarészletek.
8.3# ó.: Strassburg: Gounod: „M irelité"

c. operája.
8.45 ó.: Északolasz csoport: Bona: „P ók 

háló*1 c. operettje.
Könnyű zene, vidámság, tánczene:

7.35 ó.: Bécs: Német népdalok.
8 ó.: Berlin: Slágerek 500 éven keresz

tül.
9.45 ö.: Bécs: Tánozene.
19.29 ó.: Hamburg: Schubert, a népszerű

zeneszerző (hgv,),
19.35 ó.: London R.: 3. Harris-band.

í  I
A konigswusferharssem

„rövidhullámú vliágadó 
sugározza ki május 
elsején a Magyar Hang- 
ház Amerikának szánt 
hangversenyét
Budapesttől zenekábelen keresztül fut a 
közvetítés Berlinig — A műsor még 
nem végleges

— Saját tudósítónktól —
Az amerikai rádióműsoroknak 

Európa számára való közvetítése las- 
san-lassan mindennapos élménnyé 
halványodik. A  német állomások 
hétről-hétre kristályos tisztasággal 
sugározzák ki azokat az Amerikából 
jövő közvetítéseket, melyek ,iAmiről 
most Amerikában beszélnek“ cím 
alatt aktuális témákkal foglalkozva 
egyetemes érdeklődést váltanak ki. 
Az Amerikából származó hangver
senyek, a négerkórusok, sajátos, ki
fejező dzseszmuzsikák stb., stb. új 
koloritokkal gazdagították az euró
pai rádiólehetőségek palettáját s 
ezért érthető, hogy a technikai hiá
nyosságok ellenére a kontinens adó- 
társaságai minden alkalmat megra
gadtak, hogy ezeket az új élménye
ket adó műsorrészeket közvetítéseik 
sorába illesszék.

Ennek az elgondolásnak mesgyéjén 
elindulva, most

Amerika Is mindent elkövet, 
hogy Európa sokrétű, gazdag 
művészetének és kultúrájának 
legsajátosabb és legkifejezőbb 
műveit közönsége számára meg

szerezze.
Európai képviseletei érintkezést ke 
restek a kontinens legtöbb vezető 
adóállomásával az amerikai—euró

pai rádió-csereviszony kiépítése és 
kiszélesítése érdekében.

Szőts igazgatóé, a Magyar Hang
ház szakavatott vezetőjéé az érdem, 
hogy

sok más európai állomást meg
előzve, május 1-én Magyarország 

ad műsort Amerikának.
E műsor, mely előreláthatólag a 
Himnuszt, Liszt egyik zenekari mű
vét, magyar népdalokat s valame
lyik politikusunknak angolnyelvű 
előadását fogja közvetíteni,

még nem végleges
s előreláthatólag csak csütörtökön 
jut nyilvánosságra.

A Magyar Hangház Amerikának 
szánt hangversenye (tekintettel arra, 
hogy a székesfehérvári rövidhullámú 
adóállomás még nem készült el)

Budapesttől zenekábelen keresz
tül Berlinig jut. Onnan a 31.4 m*es 
hullámhosszon működő zeesenl 
(königswusterliaüseni) rövidhul
lámú világadó újrendszerü hűl- 

lámsugárszórói küldik tovább 
Amerikának

a közvetítést, melyet az Egyesült 
Államok 185 állomása vesz át.

n A I  
M Ű S O R * .

Kedd, április 19.
Budapest I. 23 kw, 550.5 ni: 9.15 ó.: A 

m. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalog
ezred zenekarának hangversenye. Kar
nagy: Fricsay Richárd. 1. Barna Izsó: 
Ez kell a magyarnak, induló. 2. Szikla 
Adolf: Keringő „A z álom" c. hallétből. 
3. Auber: Az érc ló, nyitány. 4, Urbach: 
Ábránd Mozart műveiből. 5. Borsay Sa
mu: „Erdély bércein", egyveleg. 6. Szir- 
may Albert: Készletek az „Alexandra" 
c. operettből. 7. Pécsi József: Ramadán- 
iinnepély, keleti jellemkép. — Közben: 
Hírek. — 11.1# ó.: Nemzetközi vízjeiző- 
szolgálat. — 12 ó.: Déli harangszó, idő
járásjelentés. — 12.05 ó:: A Szervánszky 
szalonzenekar hangversenye. 1. Reissiger: 
A sziklamalom, nyitány. 2 Lehár: Sze
renád (hegedűszóló). 3. Thomas: Mignon, 
gavott. 4. Poldini Ede: Palotás. 5. Lehár: 
Hercegkisasszony, egyveleg. 6. Kálmán: 
Három dal a „Montinartrei ibolyából".
— Közben: Hírek. — l ó . :  Pontos időjel
zés, időjárás- és vízállásjelentés. — 2.45 
ó.: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhírek. — 3.30 ó.: A „Tündérvá- 
Bár“  meseórája. — 4.45 ó.: Pontos időjel
zés, időjárás- és vízállásjelentés, hírek.
— 5 ó.: Magyar nóták. Előadja Erkel
Gabi ób Kurina Sírni cigányzenekara. — 
6 ó.: „A  magyar sajtó hőskora". Pethő 
Sándor dr. előadása. — #.30 ó.: Tánczene, 
gramofónbangverseny. 1. Foxtrott. 
Wehle: Gyufa parádé. (Jack Hylton ze
nekara.) 2. Foxtrott (Warren—R ose-D i- 
xon: Jer sétálni. 3. Keringő. May—
Schwabach: Szivein szerelemre vágyik. 
(Eggert Márta.) 4. Keringő, Ábrabám— 
Gilbert—Robinson: Dal a „Boldog szí
vek" o. filmből. 5. Lopez—Rotter: Rum
ba. Szeretlek. 6. Rumba. Meisel—Bősen: 
Ma kubai táncot járunk. 7. Tangó. Peter- 
bnrgski—Beda: Mara. 8. Tangó. Hajós— 
Schwarz: Egyszer csókoltalak meg. 9.
Foxtrott. Kálmán—Wehlisch—Schanzer: 
Dal a „Ronny" c. filmből. CWillv 
Fritsch.) 10. Foxtrott. Abrahám—Gilbert 
—Robinson: Dal a „Boldog szivek" című 
filmből. 11. Rumba. Tierney—Egan: Dan- 
ce rumba. 12. Rnmba. Seymour—Wayno: 
A  kis spanyol táncosnő. 13, Keringő. 
King: Hegyvidéki bölesődal. (Jack Hyl
ton zenekara.) 14. Keringő. Stothart—Mc. 
Hngh—Fields: Kubai dal. 15. Foxtrott. 
Stolz—Gilbert—Robinson: Dal a „Kadett- 
kisasszony" e. filmből. 16. Foxtrott. May 
—Schwabach: Dal „A z üldöző" c. film
ből. (Hans Albers.) 17. Rumba. Grenet: 
Mama Inez. (Maurice Chevalier.) 18, 
Rumba fox. Malneck—Trumbauer: Csú
csú. (Jack Hylton zenekara.) 19. Fox
trott. Gershvik—Roso—Warren: Kis ugrir 
füles. (Jack Hylton zenekara.) — 7.25 ó.k 
A m. kir. Operaház előadásának ismerte
tésé. — 7.3# ó.: A  m. kir. Operaház elő
adásának közvetitése. „Bolygó hollandi". 
Dalmű 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét 
irta Wagner Riehard. Fordította Lányi 
Viktor. Az előadást vezényli Berg Ottó. 
Rendezte Szemere Árpád. Személyek: 
Daland, norvég hajós: Kálmán Oszkár; 
Senta, leánya: Bodó Erzsi; Erik, vadász: 
Závodszky Zoltán: Mari, Senta dajkája: 
Virág Ilona; Kormányos: Somló József; 
A hollandi: Sehorr Frigyes. — Az I. fel
vonás ntán: Pontos időjelzés, hírek. — 
Az előadág ntán: Időjárásjelentés. —
Majd: Sovánka Nándor és cigánxzeneka- 
rának muzsikája.

Az amerikai rádiótársaságok az 
elmúlt évben 143 millió pengőnek
megfelelő összeget könyveltek el nye
reség címen. A két legnagyobb rádió
társaság, a Columbia és National 
Broadcasting társaságok 200 adó
állomást tartanak üzemben.

Férflbajnokság
FŐTE—SzTE 8:1 (5:0). Maglódi-út. 

Bíró: Flóri. Egyoldalú, a győztes 
csapat nagy technikai és taktikai 
fölényével lefolyt játék. A FŐTE gól
jait Kovács (7) és Benda dobta, míg 
a Valéria tiszteletgólt Görcs révén 
érte el.

Az UTE—BTK mérkőzés elmaradt, 
mert a pálya használhatatlan álla
potban volt.

Elektromos—MTE 3:1 (1:1). Latorca
utca. Bíró: Kovács. Góllövő: Csáffay 
(2) és Kégler, ill. Rosner. A bíró 
Trégely MTE szabályos gólját nem 
adta meg. Élvezetes fair játék.

VÁC—Vasas 3:1 (2:1). Béke-utca.
Bíró: Sass. A VÁC megérdemelten 
győzte le lelkesen játszó ellenfelét 
Góllövő: Auspitz (2) és Müller, ill. 
Garami.

Női bajnokság
MPSE—CsTK 3:0 (2:0). Csepel. Bí

ró: Deutsch II. Az MPSE szép küz
delem ntán győzte le lelkesen játszó' 
ellenfelét a helyi derbin. Góllövő: 
Bohos Ilonka (2) és Régi Manci. Jól 
játszott: Zuber, Klauz és Nyanitz, 
ill. Szabó.

BTVK—BTK 1:0 (1:0). Pozsonyl-út. 
Bíró: Schwarcz. Változatos játék.

BTVK—BTK 1:0 (1:0). Pozsonyi-út. 
Bíró: Schwartz. A két jóképességű 
együttes találkozása heves és kemény 
küzdelmet hozott. A Belváros az első 
félidő közepén Wrobl Kató által do
bott góllal nyerte meg a mérkőzést. 
Feltűnést keltett a BTK nagyszerű 
feljavulása.

Barátságos női mérkőzés
Barátságos női mérkőzés. SSC— 

SSC—VAC 1:1. Egy félidő.

A Ludovika Akadémia két csapati-
val kézilábdamérkőzést játszik szer
dán délután négyórai kezdettel két 
válogatott csapat. Svéd Sándor szö
vetségi kapitány a helyszínen a kö
vetkező játékosok közül fogja kije
lölni a válogatott csapatokat: Létay, 
Takács, Breuer, Rudas, Hoffmann, 
Kisfaludy, Boda, Földes II., pet- 
schaner, Kostyál, Mácsik, Szabó UTE, 
Freund, Weissmann, Huber TTC, 
Lackó, Weinmann, Scháffer, Wervel, 
Benda, Rotyik, Kégler, Cséffai, Fo
dor, Strossz, Dobos, Auspitz, Csillag 
MAFC, Cicvarek, Kraiser, György, 
Garami és Dückstein I. A  meghívot
takat az intézőknek kell értesíteniük, 
hogy szerdán fél négykor teljes fel
szereléssel, ing kivételével, jelenje
nek meg a LutLovika-pályán.
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Vasárnapi k e r é k -  
p á r á s  f i l m :
üiesbb kísérlet a vezérosztály tunyasá
gának megszüntetésére — Szekeres es a 
győzelem — Menfőjelentés -  Motor- 
vontatási — Kozdon és a szeniorok össze 
esküvése — Sereghajtó teherautomobilt 
a mezőny nyomába I

— Saját tudósítónktól —
Vasárnap délelőtt fergeteges zápor j azonban, mint már többízben, kifej 

K7ülodt Budapestre. Az égi csator- j tettük, annyi hátrányt rej g 
S w í S f l i e  azonban ezúttal bán (ellenőrzési nehézségek, mezőny-

UJlrtUUVj , "
bán (ellenőrzési nehézségek, mezony- 
küzdelemhiány, végspörtnélküliseg 
stb.), hogy ehhez a rendszerhez csak 
a legutolsó esetben volna - szabad 
folyamodni. _

Javaslatunk tehát, amit az eddig 
lezajlott versenyek gyorsaságának 
fokozása érdekében mondhatunk

Nagyobb távokat és vegyes 
mezőnyöket!

eZaK.au li —777 .
nák legfőbb kezelője azonban ezúttal 
kegyes volt az országúti bajnokság 
második fordulóját vívó, közel 200 
főnyi legénységhez. Csak akkor bo
csátotta alá a rügyet bontó égi ál
dást, mikorra a mezőny nagy része 
már befutott a célba s csak azokat 
büntette locsolójával, akik lemarad
tak. No meg az ifjúságiakat, hogy
nőj jenek. .... . ,

Egyébként: kitűnő versenyidő ked-

sssass sxt&i&szelővigyázatos. A ^ovetseg hiaba kény , 6re emelkedett, illő tehát,

eltekintve végigsétálta a távot, ami
< -i • 'i ' ' __ V»o a

A Rendőrtiszti A C
tegnap, hétfőn

délután rendezte a honvédutcai 
polgári iskola tornatermében né
hai elnöke, Solthy Béla dr. volt 
budapestvidéki kér. rendőrfőka- 
pitány emlékezetére kiírt szóké- 
SOS évi házi kardvívóversenyét, 
ezúttal nyolcadszor. A  versenyen 
16 rendőrtiszti vívó vett részt, 
akik két csoportban küzdöttek a 
döntőbe jutásért. A verseny dön
tőjének részletes eredménye az 
első helyért vívott holtverseny be 
fejezése után a következő:

1. Maly Ferenc 6 gy.
2. Eckl Viktor 6 gy.
3. Dakó Sándor dr. 5 gy.
4. Dingfelder Imre 4 gy.
5. Lehoczky Tivadar dr. 4 gy.
6. Szidanits Ferenc 2 gy.
7. Boda László 1 gy.
8. Burschitz István dr. 0 gy.
A RAG 1932. évi kardvívóbaj

noka tehát Maly Ferenc lett, aki 
a klub nagy ezüstérmét nyerte. A 
verseny után a díjakat Andréka 
Károly főkapitányhelyettes nyúj
totta át a győztesnek és helyezet
teknek. A  precíz rendezésért Szi- 
laveczky Lajos, a RÁC vívószak
osztályának kapitánya 
elismerést.

Több versenyt kell rendezni 
a nőknek, hogy rutint 
tudjanak szerezni s hogy 
versenyben ismerhessék 
meg a verseny igazi célját,

bajnokság tanúsága szerint 
r szem elöl tévesztenek

amit a 
sokszor

Saját tudósítónktól

A női tőrbajnokság régen várt 
csemegéje volt a vívósportnak s 
régen áhítozott találkozása a 
hölgyvívóknak. A  nagyon várt ese
mények rendszerint nem szokták
a várakozást kielégíteni, ez az° n'| Ezt pedig biztosan 
bán ebből a szempontból nem ho'| kcresj_ 
zott csalódást. Ez a verseny nrefí" I

Saját érdekükben kell mind
ezt belátniok, mert csak így 
élvezetes a versenyzés, más
képpen kín, betegség, szen

vedés.
egyik sem

mutatta, hogy ha egyaltalában 
életképesnek akarják minősítem a 
női vívást, akkor

több versenyt kell rendezni, 
mert még a legjobbakon is 
meglátszott a rutin hiánya.
A z  a túlfűtött idegesség, ami ele 

jétöl vég ig  kísérte a versen yt, 
részben arra vezeth ető vissza, 
h ogy nincs versenyrutinja  a h ölgy- 
vívógárdának. Egy évben egy al-

Főleg meg kell tamilniok 
szépen veszíteni.

Ez nehéz, de ha sikerül, lélekben  
n agy öröm öt tud szerezn i! Aztán, 
a fegyver kötelez.

Nem illik a fegyverhez a 
könny ám!

S éppen a nőknek kell inkább 
keresni a harmóniát. A  sportban

18 Ezekre rá kell tanítani a hölgy-
1 kálóm nem elegendő arra, hogy I vjvóicat_ E z a feladat pedig a vívó - 

érdemel 1 valaki hozzáedződjék a verseny 1 mesjere^re hárul, ők tanítják 
különleges levegőjéhez. A  hölgy-1 vjv * versenyezni a nőket, csak 

' ■ ' "  meg a versenyzés

nek bizonyítására elég, ha a vezér-1 temess még mindig nincsen for- 
osztály óraátlagteljesítményét össze- I mában. A télen betegeskedett, meg is 
hasonlítjuk a főversenyzők és a Marták operáim. Szerencsére álla-
többiek átlageredményével. 1 ' --------- ' .............’* ’

Vezérosztály: 30.370 m.
Főversenyzők: 31.600 m.
Haladók: 30.210 m.

pota most már annyira javult, hogy 
orvosa megengedte neki, hogy _ el
induljon. Nemess most már erősen 
bízik magában és biztos benne, hogy

Hogyan nyerte a BEAC 
csapata a Halász Zsiga 

emlékversenyt
—  S aját tudósítónktól —

különleges levegojenes. | vívni, versenyezni a nőket, coak
vívást semilyen szempontból nem „k taníthatják meg a verseny 
szabad eláértékelni: ma már nagy J erre az erkölcsi részére is 
részt követelnek a nők maguknak! Mindamellett, hogy fütöttI a vívósportból. Igazuk is van.

1 Sokan vannak, jól vívnak és főleg  
I van közönségük. Majdnem na

gyobb, mint a férfivívásnak.
Tehát, ha egyáltalában rendez

nek női versenyt, akkor többet kell 
I rendezni. Szándékosan hangsu- 
I lyoztuk, hogy ha egyáltalában ■

Mindamellett, hogy fütött volt 
a hangulat és hogy sokakban ép
pen ez a feszültség vegyes érzel
meket váltott ki, mégis el kell is
mernünk: nagyszerű  versen y volt. 
A nők ma már kitünően vívnak 
és ha akadnak is fogyatékosságok,

az első 10— 12 munkája igazi 
vívás.

versenyzőknek nem — -------■
lás címén óvatos taktikázással a tor
nát végigsétálni, hanem úgyszólván 
végighajrázhatják a teljes terepet. 
Az egyes nemzeti bajnokságoktól el
tekintve (melyek a hagyományt 
tiszteletben tartva megtartották a 
100 km-es tradicionális távot) minde
nütt a világon 150—200 km-néi kez
dődik az országúti verseny, mert 
legalább ez a távolság szükséges 
ahhoz, hogy a vérbeli országúti ver-

MrtkJmagában~és biztos benne, hogy 1 J vívósportban jelentős, kom oly I Néhány esztendő alatt nagyon so-
egy-két héten belül elerx tavalyi “ ar a g \ sp ortférfia k  között felm erü lt az a l ^  fejlődtek. Ez s  t a b t o  gyoi>
bombaformáját. i , ,  küzdelemben a BEAC gondolat, hogy n em  kellene-e él-1 sabb volt, mint amilyet várni lehe-

pompas terepen | * Érdekes küzdelemben a rua/vv \y . . . .  ’ ö i * versenyt* Először Letett. Minden reményünk megvan
után ugyanilyen I ^  vasárnapi verseny győztese I csapata kémény csata után, d I . „dilink feleletet I un<TV néhánv esztendő alattály 100 km-re | VoRaképpen Szekeres volt. Mezőnyön biztosan nyerte a versenyt. A  ver- erre a kérdésre adjunk. fe le jte t. hogy néhány esziena
t e t t b e *  |u, ü, , « * . í « *  .  n 8 t a e k h & r i f c u *  reint .  m sgynr

S -  olysn joguk y e n k e r M v é t a * .  Verhetetlenek ! » ■
A BEAC k it ű n ő  á t la g o t  képviselő! összemérni, mint a f  |nek,
csapatával verte a ludovikás csa-1 másfelől pedig 
patot.

A mérkőzések:
A  mérkőzések részletei:

aiomeier ma mai ucm i veK szennx ozeKerea
úti táv. Olyan nyúlfarknyi, hogy a küzdött. Motorvezetést vett igénybe.

kell erőtartaléko-1 p e vájjon szabálytalanság-e, 
Szekeres motor után ered?

ha

A kerékpáros mentők 41 esetben 
nyújtottak első segélyt a verseny-] 
zőknek! Csinos kis szám.

Mégegyszer: motorvezetés . . .
Az országúti versenyzőik körében 

i egyre jobban elhatalmasodik ez a 
csúf és férfiatlan szabálytalanság.

(Bay 4, Palóc* 3, Rasztovich és 
Ságvári 1— 1 gy.)

(Beczelly, Gerő, Ujfalussy 2— 2, 
Palócz 1 gy.)

a női vívás régen megérett 
arra, hogy versenysport le

gyen.
I Az egész világon rendeznek női! 
versenyeket, sőt egyre bővebb tért

t i t o r m a
Dél tornászba jnoka Szakács

KEAC. A déli kerület tornászbap

LASE— MAFC 12:4
ahhoz hogy a vérbeli országúti ver- ^ f  és férfiatlan ezabálytaiansag. 
senyző kvalitásai teljes mértékben Itt vojna végre az ideje annak, hogy
érvényre tudjanak jutni. Vélemé- a szövetség kimondaná, hogy: I n . p . i x . ,
nyitok szerint tehát elhibázott volt a — Akit pedig országúti versenyen | (Berczelly 4, Palóca
vezérosztalyt es

hibázott volt a _  Akit pedig országúti versenyen (Bérezel ly 4, BalO<
vezerosztaiyi es a fővereenyzőket motorvontatásban bűnösnek találunk, I 3— 3, Ujfalussy 2 gy.) 
100 km-es tornában útnak indítani. legalább három versenynapra le- (Á rva 2, Nagy és 
A haladók, kezdők és az ifjúságiak tiltjuk az országútról. Wossala 0 gy.)

volna ez a táv, de ír, az ecvetlen orvosság a brigant1JA. IltlldUUAj Aoouun v*“ ,* , J-
számára megfelelt volna ez a táv, de 
az első sorban küzdők részére kevés
nek bizonyult. Ezt nemcsak az el
mélet igazolja, de maguk a verseny
zők is, akik szinte kivétel nélkül rö
vidnek tartottak a bajnokság első és 
második fordulójának távját^ mint

versenyeket, sőt egyre bővebb téri REÁL. A  aeu aerurev 
hódít a női vívás. Külföldön már I noksága az alábbi eredmény 
nárbaitőrrel is vívnak, sőt bírás- fejeződött be vasárnap este Sze-

“ V »  eredeti U r „ -  S S « 8 . 1  v o « U  SeMTO 
és Gerő J ̂  nem volt egész fantasztikus I pont, 3. SzTE 221.5 P ? ? ‘ -

.a  hölgyverseny eltörlésének gon- J gánygyakorlatok. 1. Tanárképző 
és Gerő 1— 1. | (lelátó A  bajnoki versen yen  annyi 117.6, 2. SzMTE 16.9. Alacs y

< t , _____ .* ...ünM/v Lrttf I/A/l n O I Irnwln

Bay

■1,

Ez az egyetlen orvosság a briganu 
tempó megiszüntetésére.

Mert hogy van motorvontatás, 
hogy volt motorvontatás vasárnap 
is, arról a Nemzeti Sport autórovat-

vianeK sariuweui a -----•LI vezetője is beszélhetne néhány sort.. v— - -  -> -
második fordulójának tavjá^_ mint I Ez a mun,katársunk a verseny alkal-1 Wossala 0 gy.). 
azt munkatársunknak kinyilvánítót-1 mávai a táti betonút közelében moto-1 .
ták. , .  rozott s itt történt, hogy 8 perces I

Míg az idén Olaszországban 3̂ °  | időközben há.rom versenyző is abbeli ^  vívök benevezek a baj-
szerény óhaját nyilvánította nokságra A  fővárosunkba érkezett
ismeretlen munktársunknak, hogy I uu“ asr,‘ - * ...................- —

BEAC— MAFC 12:4
(Palócz, Rasztovich 4— 4,

3, Ciffra 1 gy.) „  „ 4
(Árva 2, Nagy es Gero 1

IVllg az 1UBU UMíiiTi —
m Németországban 35.220 m, Fran
ciaországban 35.120 m és Belgium
ban 36.100 m volt az eddigi kilometer- 
óraátlag (melyek 180—250 km-es 
tornák keretében érettek e l), addig a 
hazai maximum még a 32.000 méteres 
átlagot sem tudta elérni 100 km-en.

De nem vagyunk pesszimisták. En
nek az eredménytelenségnek nem a 
magyar versenyzők az okai. Az igazi« . ^ íí--1- JnJi IrllVoO

dolata. A  00/2110n/í o Qty'M’T’R1
könny fo ly t, annyi erőszakoskodás korláton: 1. SzTE 105.Z, Z ■ .
Z u a  nők részéről s annyi gorom - 101.8, 3. Tanárképző.100 .3  - Talaj- 

, balág hangzott el a rend ezőség  éé torna: 1 . Tanárképző 1081,J .
h* versenybirós& g ellen —  tgazta* I SzMTE 99 .9 , 3. in ^7 2
\uinul —  h ogy ezen valóban g o n -U grás: 1. Tanárképző X08.7, 2.
[dolkozóba S l e t t  esni. Természe- SzMTE. Szabadgyakorlatok. U  

tesen voltak nagyon szerén yen , I Tanárképző 18.4, Z. Sziki xs.ő, ö. 
csendben és m egértőén  viselkedő  |szTK 16-8- Egyéni hotaibajnok-
S S  « ,  M k ’ n é p m  v e s s te m U g .  ( “ “ “ í 'S .T g ' Í S ’ f S t  2. 
is tudtak De azért a haragosak, a Renyé Ancsi SzTE 123.4 pont, 6. 
3 r tk  £  reklamálók végig puska- Csáki Olga SzTE 117 pont 3. 
porossá tették a levegőt. Vargáné , $ & * £ .

I Nos, nem a versenyeket e I hadgyakorlatok: 1. holtversenyben 
megszüntetni, hanem ezeket a ba'  u S ú A n i i  SzTE és Kalmár Er- 

| jókat kell orvosolni. I S  Tanárképző. Korlát: 1.
Először is vissza kell vezetni I Szijvási Ri&ra Tanárképző. Talaj- 
a vívőnöket az igazi sport- torna: i . Kiss Juci Tánárkepző.

h«z. I Lóugrás: 1. Vargáné SzTE. Férfi

ismeretlen hat lengyel vívó bejelentette, hogy in
vontassa ot egy darabon L  a magyar bajnokságban. A hat
társunkon azonban e m b w e r e ^ ^  I lengyel addlg minöennap másik te- 
A selmák ije n, „„ remben edzi magát a magyar bajnok
ié a barátságtalan „sportszerű nw>A gágra M  végcélként az olimpiai ja- 
tor mögül. # tékokra.

„ _  . „ -  x„v., iomét I Díjkiosztást rendez a vfvószövetség
z, . Aa öreg Kozdo , » bi-|ma este irodájában. A tavalyi s ed-  ̂ j ixmgras: *. --------- --- -

tási bátorság megérhessen. A. s*ok® - - -  .Gitáron kísérte gyeiml ügyében. 1 za m k  és edzék testű k et, fliK^jnyJwj »« 37 7. gyűrűn í 1.
vény számára kifsiay ^  a ̂ w S t ő  nrngát pompffhangon . . . A  dalolás A K I S O K  válogatottat á ld o zó ^  rapítóáfe egészségü ket. E zt pedig j ,  ’ 3g2 rtgszetetí verseny- 
E'gy 12 főből álló tábor át ’ ^  nagy összeeskövő egymásba- törtökre és a pünkösdi ünnepekre I legkevésbé akkor fogják elérni, ha I o»Qiríf>s KFAC 225 8 pont
itt meglepetésszert J l T v o S  A szeniorok mél- Székesfehérvár hívta meg. A  KKOK sitógörcsöket kapnak, mert *  1 ben -. L  ^ a tó c ^ K E A C  p ö .S ^on t,
kerülhet soL marprtig J f ik : totlankodó hans ítm követeitől, hogy valószínűleg eleget tesz a meghívás-1 ° o16ti porv tussal Jobb vagy 
tásnak egyik számukra a múlt szokásaihoz hason- U k .

í S f  ̂ S & i S  : l . v - .  S S Í S S L ‘ ^ l S . %

[1. X. 'ra&auMS ív ijiiv   ̂ r ---- '
ű(rv V11Raal Jobb vagy 12. Alt KEAC 213.9 pont, 3. Rigler

m l r t l S r i X  1 k í r t J g  !»■“ ■ 4' S6k*  K E A 0

főversenyzők táborával. Az ilym |vedett kerékpárosok érdekében. . .  I és ezzel megnyerte vitéz Simon a győzelem. Természetes, lp ata 390.19 ponttal, második a 8. sza
megnövekedett mezőny nemcsak azeri Vasárnap péjdául hat ilyen hajótörött Elemér főispán ezüst serlegét. . o^rű indulnak versen yen , eeapata m.34 ponttal, hanna- 
hajlamos az akcióra, mert a versenyző ült Komárom körül. a *  Második lett a tüzér főiskolai I m ennéi előkelőbb h elyre fu s -1 dft elsS cgapata i
mondottak ____  ̂ _______ ____  _____
gége van rá, hanem elsősorban azmwi j ruha ^ ^ ü l tanácstalanul. I zsarj ejnöke Licht
mert az esélyesek mindent elkoveto Valam it tenni kellene a versenyzők P ^ o la i  AU  A^zsun e m o x e ^ c  
nek majd abban az irányon , hogy I , Mondjuk: sereghajtó neokert András vezerxan ezredes
a hajráig számuk annyira lecsokke I teberautót a mezőny nyomába! t volt.
jók, hogy a végsport; reális korul-1 _______________________
mények között juthasson dűlőre. j - .. 111,1 11111 11

Volna még egy másik megoldás ifi, I I jpntinm, 
mely az iram fokozását nagymértek- '
ben elősegítené. Ez az egyenként valő 1 
indításos rendszer. Ez a tornai aj ta

Morzsányinál

zad eeapata 381.34 ponttal, harma- 
. dlk az első század csapata 86748 

sanak be, de ha ez nem sikerűi; az I Egyéni versenyben első:
még nem nemzeti szerencsétlenség l g  ^^4  ponttal, második Dús
s még a sírásra sem ok. Bekell  harnIftdlk Horvát Ai-
látniok, hogy ba a másik jobb I Haladók versenyében első:

vereséget, a » o r  ebbe bele kell | l « « ~  * »  tanmeSk
törődni. ’ Duska László 26.28 ponttal.

i



Simcock hazautazott 
Angolországba,
de feltétlenül részfvesz a 30 -i 
m agyar rekordnapon, amikor 
nemcsak a szóló, hanem az 
oldalkocsis abszolút világrekord 
ellen is rohamot indít

„ Simcock az eredeti terv
től -eltérőleg a vasárnapi sikerte
len rekordkísérletek végeztével 
nem Budapest, hanem Bécs felé 
irányította teherautóját, ami 
azonban szerencsére nem jelenti 
azt, mintha végleg befejezte vol
na kísérleteit a táti betonon. 
Simcock Bécsből telefonon be
szélt a gyárral és sikerült teljes 
megállapodásra jutnia, melynek 
értelmében visszautazik Angolor
szágba, szerelője, Bruce azonban 
Becsben marad es azonnal hozzá
fog  a megsérült gép kijavításá
hoz. A  Jap^gyár időközben

— Saját tudósítónktól —

tartalékmotort
készít elő, melyet Simcock a jövő 
héten vesz át és 29-ére hoz le 
Budapestre.

Az angol világrekord jelölt a 
f. hó 30-iki táti rekordnapon 
kísérli meg újból a Wright- 
féle csúcsteljesítmény túl

szárnyalását.
Bár a rekordnap csak tízkor kez
dődik, már nyolc órakor meg
kezdi futamait. Először oldalko
csival próbálkozik azzal a céllal, 
hogy a kilométer és mérföldvilág

rekordokat javítsa meg. Ha ez 
sikerül és a gép nem sérül meg, 
úgy azonnal a szóló kilométer és 
mérföldvilágrekord ellen intéz 
támadást, ha azonban a motorral 
baj van, akkor

a helyszínen építik be a íar- 
talékmotort,

hogy haladéktalanul folytathas
sák a próbafutamokat.

Tegnap egyébként szétszedték 
a motort. Kiderült, hogy nem 
annyim besülésről volt szó, ha 
nem

a hátsó dugattyú olvadt meg.
Úgy látszik a kompresszor túl- 
magas fordulatszámmal dolgo
zott, a motor túlságosan melege
dett és ez okozta az alumínium 
dugattyú olvadását.

Itt említjük meg, hogy a vasár
napi rekordkísérletek alkalmával 
csődött mondott *vifljinyőra kon' 
taktus helyébe a műegyetem la
boratóriumában készítenek a ré
ginél tökéletesebb és üzembizto- 
tabb érintkező-szerkezetet, úgy
hogy időmérési zavaroktól a re
kordnapon nem kell tartani.

Uj olcsó repülőgépek

Május 1-én van a SAE 
soproni Nagydíjának 

nevezési zárlata
—  Saját tudósítónktól —

A  SA E  hatalm as m unkával készül 
a  sopron i Grand P r ix  versenyre, 
m ely va lód i világesem énynek ígér- 
kezik. Bodnár R ichárd, a verseny fő" 
intéző'je_ állandóan Budapesten tar
tózkodik  a K M A C  A pp ony i-téri iro
dájában , h ogy  az irányítást szemé
lyesen  végezhesse.
. A  Grand P rix  nevezési zárlata m á
ju s  1-én lesz.

Utónevezési zárlat nincsen,

tehát m inden versenyző, ille tve  m in 
den egyesület, add ig  köteles lea d n ia  
jelentkezést, m ert a SA E  szigorúan 
ragaszkodik a határidőhöz. K ülönö
sen fe lh ív ju k  az egyesületek f ig y e l
m ét arra, h ogy  tag ja ik  köréhen a 
kezdőszám oknak csináljanak propa
gandát, h ogy  a kezdők versenyén 
m egfelelő számú versenyző á lljon  
starthoz.

A  kezdőversenyen való Induláshoz 
nem kell speeiálgép,

m egfelelően  előkészített sportm odell 
is  m egteszi és a  sport szem pontjából 
elsőrendű fontosságú, h og y  a kezdők 
m inél nagyobb számm al induljanak, 
m ert a G. P. kezdőfutam a nagyszerű 
a lkalom  lesz arra, h ogy  a tehetségek 
kibontakozhassanak.

kocsin, harmadik Fagioli lett Ma- 
zerati-kocsin, mindketten közvet
len a győztes mögött.

A versenynek gyönyörű napsüté
ses idő kedvezett és az útvonal 
mellett sokezernyi kíváncsi néző 
tolongott. Az indító tisztét Camp
bell kapitány világrekorder látta el.

Közvetlen indulás után Chiron, 
a tavalyi győztes került az élre 
Bugattijával, akit Nuvolari köve- 
tett. A hetedik körben Chiron 2 p 
05 mp idővel új karrekordot állí
tott fel, de a 27. körben az utat 
szegélyező karfának ment neki, azt 
áttörte, de közben elvesztette ural
mát a volán felett és kocsijával 
együtt felborult. Szerencséjére 
csupán könnyebb természetű hor
zsolásokat szenvedett, de a ver
senyből kiállni kényszerült. Ezutá 
Nuvolari vezetett, akihez a ver
seny folyamán Caracciolának sike
rült felzárkóznia, de a finisben 
Nuvolari maradt győztes.

A- tem pelhofi repülőtéren  n yilvá - 
került két ú j könnyű  re- 

pm ogép . E zek a  gépek a  ném et légi 
közlekedési egyesületnek együléses 
repülőgépek sa já t építési versenyére 
készülték.^ A  k iírás szerint olyan 

gép et kellett építeni, m elynek 
előállítása és üzem e nagyon  olcsó, 
íg y  a repülés népszerűsítésére alkal
m as es sportegyesü letek  kiképző és 
gyakorló  repüléséhez m egfelelő. Cso
dalatosképpen m indkét gép  építői 
egym ástól teljesen függetlenül u gyan- 

•f  repülőgéptípust vá lasztották, a 
fáb ó l keszúit, m agas szárnyú, egy- 
fedelűt. M indketten 20 lóerős, két- 
hengeres, léghűtéses M ercedes-Benz- 
m otort építettek gépükbe.

. Ap egyik  gépet a berlini akadém iai 
repulocsoport építette, a m ásikat 
M a yer-A a ch en  _ stettini m érnök, aki 
m ar vitorlázó gépek építésében 
igen szép eredm ényeket ért el 

A  berliniek gépe, az „ F F ”  száz 
kilogram m á] könnyebb, m int M aijeré, 
az „M M  1” . M ivel lehetőleg m indent 
házilag kellett elkészíteni, M a y er  az 
egyes alkatrészeket túl bőven m ére
tezte, h ogy  elkerü ljön  m inden ve
szélyt, ami a házi építés esetleges 

voltából, v a g y  anyaghibából 
k ifo ly ó la g  szárm azhatik. A  sa já t épí- 
tes elvét lehetőség szerint keresztül- 
vittek a tervezők, hiszen az a cél, 

ez®ket a  gépeket h ázilag  m eg- 
eP .úessék azok az egyesületek, 
repülocsoportok, am elyek v itorlázó
gépek építésével m ár m egfelelő  ta 
pasztalatokra, gyak orla tra  szert tet- 
tek.  ̂Persze sok esetben arra  kény- 
szen ti a  tervezőt az olcsóságra  való 
törekvés, h ogy  az aerodynam ikai kö
vetelm ények rovására  végezezn e g y 
szerűsítéseket. A  gépek  rep ü lőtu la j- 
donsagai nem  különböznek lényege- 
sen _ hasonló sportgépek tu la jd on 
ságaitok  A  bem utató repülések ki- 
fogas  tálán sikerrel já rta k .

A megfelelő motor hiánya nagy ne- 
hezsegeket támaszt az ilyen könnyű 
es kicsiny gépek tervezésénél. Könnyű 
es olcso repülőgépbe könnyű és olcsó 
motor való. Amíg ez meg nem való- 
stíhato, nem lehet a vitorlázógépeket 
úgy továbbfejleszteni, hogy a repülő
gép ara és a hajtó motor ára között 
egeszseges arány legyen.

Kedd, 1932 április 19.

H E T I  K R O N TK  A
Néhány liapig csend volt a Hun

niában. A franciául beszélő „Ame 
rika  ̂ fia külső felvételeit készí
tették Pestszentlőrincen és külön
böző országutakon. Azután pedig 
elkezdték a „ Tavaszi zápor”  dísz- 
léteinek felépítését. Csak asztalo
sok, díszletfestők, üvegesek, vil
lanyszerelők dolgoztak a gyárban. 
De ma, kedden délelőtt ismét fel
harsan a felvételt jelző sziréna, 
^i^yullad a piroslampa a műte- 
rém bejárata fölött, mert odabent 
Fejős Pál, a világotjárt magyar 
rendező így szól:

—  V ig y á zz !... Felvétel!

Hollywood racionalizál. Már
nem amerikai filmeket játszanak 
az öt világrész minden mozijában 
már nem lehet sok millió dolláros 
filmeket gyártani. Kisebb lett 
hollywoodi program, kevesebb 
film készül és —  racionalizálják 
a sztárok fizetését. Az amerikai 
filmgyárosok arról tanácskoznak 
hogy egységesen járjanak el és 
egyetlen sztárnak se adjanak heti 
1200 dollárnál többet. Akit pedig 
csak egy-egy filmre szerződtet- 
nek, legfeljebb 400 dollárt kap
hat egy munkanapra. Rémes. 
Már filmsztárnak sem érdemes 
lenni! . . .

Azért nem kell panaszkodni.
Nem megy rosszul mindenkinek. 
A magyar mozitröszt ismét szer
zett egy filmszínházat, nem a fő 
városban, hanem a környéken, 
Kispesten.^ De mindjárt megvásá
rolta a házat is, melyben a mozi 
működik. Legalább nem kell ház- 
bért fizetni. Úgyis sok baj van 
azokkal a háziurakkal. Egyébként 
a tröszt egy budapesti premier

mozi tulajdonosával is tárgyal, 
ezek a tárgyalások azonban alig
ha fognak eredménnyel végződni, 
mert a premiermoziba egy ma
gánvállalkozó is hajlandó betár
sulni —  csendes alapon. A  tröszt 
pedig, ha bevonul valahová, ter
mészetesen maga akarja vezetni 
a színházat.

Két hír —  egymásután. A  buda
pesti Ufa— Uránia új műsorában 
személyesen is fellépett Albert 
Prejean, az ismert francia film
színész, egy kis dalt énekelt, kis 
hangon és mérsékelt sikerrel. —  
A hamburgi Ufa— Falast új mű
sorában személyesen vendégszere
pei Mátray Ernő, a világhírű 
magyar táncművész balettkarával, 
természetesen igen nagy sikerrel.

Alpár Gitta sürgönyt küldött 
Budapestre. A  sürgöny szövege a 
következő volt: „Gratulációkat
köszönjük, Olaszországból vissza
felé Pestre is megyünk. Gitta—* 
Gustav.”  Mármint Gustav Fröh- 
lich és neje, Alpár Gitta. Az első 
Alpár-film két premiermozijában 
már azon vitatkoznak, hogy a 
sztárpár mikor, melyik mozit lá
togassa meg.

egeszseges a ran y  legyen. a  tr ö sz t  e g y  b u d a p esti
. -------- lV n - -........ .

Filmszínházak műsora

Monaco nagydíját 
Nuvolari nyerte

Chiron megsérült
—  Távirati jelentésünk —

Monaco, április 17.
Vasárnap futották le immár ne

gyedízben Monaco utcáin a mona
cói nagy díjért folyó nemzetközi 
automobilversenyt (táv 318 km, 
100 kör), amelyen a világ legis
mertebb aufomobilversenyzői vet
tek részt. A verseny győztese ezút
tal az olasz N u volm i lett Alfa Ro- 
meo-kocsin 3 óra 32 p 25.2 mp 
alatt. Második helyen Caracciola 
Rudolf érkezett be Alfa Romeo-

Európa motoros nagy- 
díját Tarutfi nyerte

- T ávirati jelentés. —

Róma, április 17.
A Littorio Autodrom verseny- 

pályáján ma futották le az európai 
motorkerékpáros nagydíjat, ame
lyet az olasz Tcum ffi nyert meg 
Norton gépén, aki az 500 köbcenti
méteres kategóriában indult és a 
196.650 kilométeres (60 kör) pá
lyán 1:19.52 nap alatt, 144.408 
órakilométer átlaggal győzött a 
spanyol Arunda  előtt (Rudge), aki
nek ideje 1 :25.3o.8 mp volt.

A  350 köbcentiméteres kategó
riában, amelyet ugyanezen a távon 
futottak, a francia Jeannin győzött 
Jonghi gépen: 1:27.56 mp alatt
(143.063 órakilométer átlag).

A  250 köbcentiméteres kategó
riában az olasz B ru zi  győzött Guzi 
gépen, a 175 köbcentiméteres kate 
góriában az olasz Baschierí evő 
zött Beneili gépen.

A két utóbbi kategóriát 50 kö
ri?1 ^ t® '875 km*es távon) futot-

.•, (Zborayról nem tesz említési 
a jelentés.)

B E l lY 'A v í « S L (T I ”  í r á n y , - n - 21. T .  83— 3J9.) Előadások: 5, negyed 8 fél Q 
háromnegyed 10. Vas.: fél 4, 5 ht
ne«yeed yeiO 6’ 5"  negyed 9- ^ ro m - 

aÍ2 2.-. sl?Fer: Az üldöző.
S m  Eggerth Márta izgalmas filmje.) — A Jasszlány (Olga 

,„C. ^ 0Va* Beresfl Oszkár filmregényed
1 3P?°^I?Avi/:<a íI1i  József körút 63 T„- 384—76 1 Előadások: fél 5, negyed 7, 10

l i f t r e . . 2' ®  .folyt. A hármak titka.' 
ke f r e J t?aUi§yi fll“ l Bernhard Goetz-
-  Pamnív M yyus, S z í r ie d  Arno.)-  Pampak inkája. (Vigj. 10 fv „  sport- film.) — Vitaphon varieté.

BUDAI OPOLLO (II.. Széna-tér T • *n 
-5 -0 0 .). Előadásaiéi 5. 7. fél 10. Vas5; 
rel 3-tól. Viharzo szenvedély. (Emil
ék?emng%  rá» íVa-) y  Szépítsen meg, ekrem. (Sportfilm; Joe Brownnal.)

(Baross tér 32. Tel.: J. 34- 3-  
téI 10- Vas.:lel 4, fel 6. fel 8, fél 10. Sanghal 

express (Mailene Dietrioh). -  B iSbó!— Híradó
(v r i„  István-út 39. T :  82— 

1-75.): Előadások: 5 fél 8. fél 10. Vas.: 
* Az “ Időző (Hans A lb e r s ) .— 

Petn Éva szerencséje (Bánki Vilma). 
„BSO (Váci-utca 9. T.: Aut. 87—4—09 I •
ChaHnH *'h 6 8'z 10‘ Hangos híradó. Charlotte Susa és Félix Bressart fő-
íntrnP»,eS8Vei : r, 9naffysáíra soffőrje (Bernauer és Oesterreicher vígiátéka)
— Muki a hómezőkőn (trükkfil'm). 

DÉCSI (VI.. Teréz-kőrút 28. Tel.: 259—
in’ 2t?~ 43, „G8—105.1: Előadás: 4, 6, 8, 
ip- Vas.: 2-kor is (Első félhelvér)
sÍlve|.)k - d Híradók.(Harry Piel* Maria

EE lJ a ü :  W  ^Téves' kapcToíás'
(filmoperett Magda Sehneiderrel) — 
Haugy SB r au s e w et t e n )6 (Lian6 Haid*

VBSZEK (VIII., József körút 70 Tel
i , 5' 3 « £ |

S°a8née S f ’ A í í e r ^ r S )  kime" eje
FÓRUM PIUMSZiNBAZ (Kossuth Lalos 

4 fi ‘ fi Tn1 “ I " 43- SÜ7- " 7 » Előadás:
*• 8- 10 (Első TéThe,yUá ? r Pi aePtÍen2’ eg4y 
wig°Die(W)a?d-a lir,1adó.der• Karl Lud' 

IMFERIAU (VII., Demblnszky-ntca és 
Aróna-ut sarok. T.: 32—8—90.) • ERSad: 

íétéseVh' (E 80 fá,heIy') Az ember szü-
« -  H í a -  -iSFiZSS SSíhS.ui,&-tSA
adas. -  Boldog szivek (Magda Schnéi-
(EggerrMáfta)!eCm “ hadn8sy Úr

®'^MA,7A (VII., Dohány utca 42—44 T*
Í iíT.S£27 >' E] 5adás: d, B. 8, 10 (Minden előadás rendes helyárakkal.) Alpár
szívem* 83 r1anfi,8/V1f  Íe: Megszólalt a I f1!®™*. (A fárfifőszerepben Gustav
rn k ló s t ' ZeS éjé‘  szere2r(e: Brod^szky 
adé' °S “  Hangns “ “ kyar világhír-

1-UUOVlKA fix ,. Üllői út 101. , ; Elő- 
adasolt: fél 5, 7, negyed 10 Vas ön
Kadettfcl1 fHe,yár‘ .40- 80 fillérig.) _

rfttie- Donv* (S °«Iáry —fílmope- rett4S’ B °IIy Haas, GuStav Fröhlich)
-  «< > «» hőse (filmtörténet).

NFÍő»Hé•, ^ áci út 76‘ Te,-! 92—6—80.):Eldadás. 5, 7. negyed 10. Vas.: fél 
3-toI. Denever. (Anny Ondra, Petro-
G a r V  Co^mí4!7'1 Coí  boy szerelem, uarry Cooper.) — Fox hangos híradó.

° ™  (VI^  Kölcsey-utca a. Tel.: J. 301—2o.). Előadás: 4, 6, 8, 10 Vas
is- (Első félhelyár.j

sÍÍveg.)kU-  h“  adók®3117 PÍel> Maria
ORION (IV . Eskü-tár 5. T.: 831-02.):

Előad., mindennap: fél 4, fél 6, fél 8 fél 
í?' -Tlíkos küldetésben. (Harry Piel Maria Solveg.) -  Sicc. -  Híradó.

P ötLÍ C t  FIL£ SẐ HAZ (Erzsébet kőr- Hí 8- T®1-: 365—23.): Előadás: 4, 6, 8, 
San^hnT". 2' k"r (Első félhelyár.) 
fMivnh cxpress (Marlene Dietrieh, 
n -lv2 j Brook. Warner Oland). — Bimbó. — Híradók.

PC T5 1,A (Népszínház-utca 13. Tel : 45— 
W  |  VaásS:: %

ATbertna#ryeS& n ,.kÍmenÖie 
(Nagymező-n. 22— 
24. T.: 220-98. 295 

i; tEf sí m m ca a  wa. ~50): *—6-ig folyt
J k a a N N l  8 B ^ „ azntáD <>• 8. 10
n* r i:o  n i m M i i n i " ' .  és ünnep: 1—4 

in j . . .  folyt., azután 6, 8,
L0- ,.Va8- d- ®. fél 11: Miki és Flippi:

~  Alpár Gitta első hangos- 
film je. Megszólalt a szívem! (A férfi- 
főszerepben Gustav Fröhlich. Zenéjét 
szerezte: Brodszky Miklós.) — Hamros magyar világhiradók. Hangos

( m s A ? ákóozi' ót **- Tel.: 43- |-24.) Eldadás: 4-től. Vas.: háromn
2-től. 1. előadás 40 fill.-től. Boldog szii 
vek (Magda Schneider, Bársony Sózsí
A 6 !?!?.1!11 Thlmifv'„T Ge0jv  Alexander)!A fekete teve (Warner Oland, Vár- 
konyi Mihály). — Vas. kiv.: Hiradó 
Műsor prolongálva!

R0 YAB AP0LL0 (V n .. Erlsébet-kőrút 
45. T e l: 420—46, 419—02.): Előadás:
a o Vas-. ünnepnap: 2,
i ’ , ®>,8* 10. ,  (Első félhelyár.) Fodor 
(Treto A templom egere(Grete Mosheim, Charlotte Ander 
Hans Thimig, Paul Morgan Fritz 
Grunbaum, Paul Hörbiger). -  Hiradó!

TATflA GX., Üllői-út 63.); Előad : fél 3
S7ÍvAkyel  l0, J 8|S-4éa önneP: 2-től folyt! Szivek szimfóniája. (A Budanesten
legnagyobb sikert aratott Bolváry 
filmoperett.) ~  Grock. (A világ leg-
g o fy fllmjee)ne^Oll° 0dllak egyítlen han-

Hans Albers bukása. Nem fil
men, óh, nem! Hans Albers, aki
nek legutóbbi filmje nagvon stíl
szerűen viseli a „S ieger”  német 
címet, filmen győzni szokott. 
Mindenütt rajonganak az erőtel
jes, rokonszenves, kedélyes, szel
lemes Hansért. Csak a magyar 
cenzúra előtt bukott meg „Asz- 
szonyszöktetés”  című, nem is leg- 
új'abb filmjével. /I magyar cen
zúra betiltotta Hans Albers film
jét  A  címéről ítélve, nem is cso
dáljuk ezt a döntést. A leányszök- 
tetes romantikus dolog, ha egy 
férfi manapság még ilyesmire 
szanja magát, úgy kell neki. De 
asszonyt szöktetni, az már igazán 
erkölcstelen, bűnös cselekedet. —  
Tudja meg Hans Albers i s ! . . .  
Neki sem szabad m in d en t!.., 
P esten . . .

(Sz— i.)

Constance Talm adge-t, az egykori 
o ly  népszerű m ozicsillagot m eglop
ták. E lem elték a z  ékszereit: 4500 dol
lár értékben.

N ekik is rosszul m egy. M ár m int a 
sztároknak! ím e : L y on éi Barrym oret 
az egy ik  new yorki rövid áru  cég perli 
116 dollár tartozása m iatt. A  művész 
húsz darab n yakkendőt vett és nem 
fizetett. — E veiyn  B ren t hasonlóan 
all, csakhogy őt a szahónője perli 
<00 dollár m iatt. — N oah B ecryt az 
egyik  bankválla lat 500 dollár erejéig  
perli esedékes vá ltó  m iatt. Lehetne 
m ég tovább soro ln i, de ennyi Is 
e lé g . . .

s z ín h á z
Mai műsor

A bolygó hollandi8)

hóinezőlíön.

(Teréz-fcőrút 60. T-: T9—7— 
Előadás: fél 6, fél 

,  Szomb., vas.:
h j -  *; 10. önagysága sof- 
főrje (Charlotte Susa, Fe-

n P rei ? art)- “  Miki a— Híradó.

r ?'unlíN k8rút éa 9116i-út

.Taknnrin|s. T - & Ö .  ^
15|köczl-üt 21. T.: 460-45 és 160-46.1: Előadás: 5, negyed 8, fél 10.

(A ? w *  Das"- 4* 6’ ?’ 10- Mindig a nő. 
adó * Prejean’ Annabelle.) — Hir-

OPERAHÁZ: (fél
(A 26).

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Azra
VÍGSZÍNHÁZ: (8) A ngliai Erzsébet
BELVÁROSI SZINHASZ: (8) A torick, 

menyasszony.
MpVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényei 

a gazember.
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) A rét 

orfenm.
ANDRASSTÜTI SZÍNPAD: (9) Rózsi

domb.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPADI (9) Sala 

mon.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) U 

műsor.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Trop) 

kns express.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalábriász 

parti
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn 9

Stelnhardt.f ,v ; f „

Flókadmlnlsztráelú Csehszlovák lábául 
L ip a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hoaszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Df- Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
_____  Hoppé László

Syőry Aladár


