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M a ú jra  já tszik  
a C sikó-csapat 
Sztam buiban
Nem  változott a z  
összeállítás

—  Távirati jelentésünk —
Sztambul, április 21.

Kellemesen töltöttük el időnket 
a vasárnapi győzelmes mérkőzés 
óta. Az utolsó két nap már ismét 
a pénteki mérkőzésre való elő. 
készületek jegyében telt el. Kissé 
bántó volt az az újság-kampány, 
amit néhány —  az itteni szövet
séggel hadilábon álló —  lap indú 
tott meccseink ellen, kétségbe
vonva együttesünk válogatott je l
legét. Igazoló táviratot kértünk 
hazulról a PLASz-tól, amely meg

erősítette, hogy jogosan viseljük 
a magyar profi válogatott elneve
zést.

A pénteki mérkőzésre ugyan
azzal a csapattal állunk ki, mint 
amelyik vasárnap játszott: Dénes 
—  Rozgonyi, Bíró —  Beretvás, 
Lutz, Magyar —  Fenyvesi, Kár
mán, Gergely, Bihámy, Tunyoghy. 
Esetleg a csatársorban szóhoz jut 
Dormos is.

Faragó Sándor.

Ma rendkívüli intézőbizottság! 
ülés dönt:

tudomásul veszik-e o Saboria— Budai ,J\\" mérkőzés 
közös megegyezéssel való elhalasztását

A  Budai „ I I "  sportszerű gondolkodásra valló 
előzékenysége reményt nyugt a Sabariának 

a lélegzethez jutásra
A  PLASz elnöksége nem támaszt nehézséget 
a megoldás elé, csak a —  Vasassal lesz baj

—  Saját tudósítónktól —
A  Sabaria válsága, amelyre a 

hét elején a Nemzeti Sport hívta 
fel a nyilvánosság figyelmét, teg
nap újabb fordulathoz ért. össze
ültek ugyanis a Sabaria és a Bu
dai „11”  képviselői s a vasár
napra kitűzött (eredetileg február 
28-ra sorsolt)1 bajnoki mérkőzésük 
május 26-ikára való halasztásá
ban egyeztek meg, majd este meg
jelentek a PLASz elnökségének 
ülése előtt és kérték az elhalasz
tás tudomásul vételét. Az elnök
ség megállapította, hogy az el
halasztás engedélyezése nem az ő, 
hanem az intézőbizottság hatás
körébe tartozik, beleegyezett azon
ban abba, hogy

mára, péntek este 6 órára 
rendkívüli intézőbizottsági 

ülést hívjanak össze.
Ha ez az ülés engedélyezi az el
halasztást, amire a hangulat alap
ján remény van, az elnökségnek 
nem lesz ellene kifogása és a Sa
baria levegőhöz juthat, hogy ne
héz helyzetéből megpróbáljon 
valahogy kievickélni.

A  Sabaria-ügy újabb fejlemé 
nyeit a következő nyilatkozatok 
teszik világosabbá:

Herzog Edvin, a Sabaria képvi
selője: A Budai „11”  baráti lépé
se időt enged a Sabariának a ki
bontakozásra. Hogy sikerülni fog-e 
a kibontakozás, azt még nem tu
dom, de a közvetlen veszély így 
kétségtelenül megszűnt, hiszen 
jövő csütörtökön bajnoki mérkő
zésünk van a Bocskaival Debre
cenben, majd május 1-en es 2-an 
Aradon játszunk két mérkőzést es 
ezeken a mérkőzéseken pénzhez 
jutunk, amivel adósságaink egy 
részét törlesztbetjük. Rendes idő
ben semmi kétségem sem volna 
abban, hogy az 1500 pengőre re
dukált havi költségvetés mellett a 
Sabaria jövője nem volna remény
telen. Sajnos, az OTT és a szö
vetség el van fogla lva  a sajat 
bajával. Mindenesetre ez a kis 
lélegzetvételi szünet módot nyújt 
rá most nekünk, hogy megpróbál
junk minden lehetőt a külföldön

Halasy, Boros es 
az újpesti sprintstafeta
győzött Lipcsében

Hild, N a g y  K ároly és a vegyes  
staféta vesztett, de mind jobbat 

úszott, mint valaha is itthon
Lipcse, április 21.

A Poseidon Leipzig rendezésé
ben zsúfolásig megtelt ház előtt 
zajlott le az UTE-úszók első rajtja. 
A  közönség ugyancsak ünnepelte a 
magyar úszókat, akik maguk is 
meglepődve látták, mint jelent a 
25 méteres uszoda és a verseny 
itthoni eredményeik megjavításá
ban.

A magyar úszók részvételével le
zajlott versenyek:

Íx50 ni gyorsstaféta: 1. UTE
(Boros, Nagy, Halasy, Szabados) 
1:54 mp, 2. Poseidon Leipzig 
1:55.8 mp. Boros úszta az UTE- 
isták legjobb idejét, 26.6 mp-et.

— baját tudósítónktól —

100 m mellúszás: 1. Koppén 
1:17.2 mp, 2. Hild UTE 1:17.6 mp. 
Koppén az 1930. évi német bajnok.

100 m hátúszás: 1. Schumann
1:13.1 mp, 2. Nagy Károly 1:13.4 
mp.

400 m : 1. Halasy 5:08.5 mp, 2. 
Eckstein 5:10 mp.

100 m gyorsúszás: 1. Boros 1:02 
mp, 2. Seidler 1:05.8 mp.

Vegyesstaféta  (100 hát, 200 
mell, 100 gy ors ): 1. Poseidon
Leipzig (Schumann 1:12.4, Kop
pén 2:52.2, Eckstein 1:03.2 mp) 
5:08.2 mp, 2. UTE (N agy 1:14.8, 
Hild 2:56.4, Szabados 1:00.4 mp) 
5:11.6 mp.

A  többi számból kiemelkedett á 
magdeburgi Lisa Rocké világ
rekordja a 200 méteres mellúszás
ban. Erre a távra 3:08.2 mp-et 
úszott, négytizeddel megjavítván 
Jacobsen friss világrekordját.

A  verseny végén nagy tiltako
zásom ellenére, de közkívánatra á 
fiúk pólóztak is. Két kombinált 
csapatot állítottak össze 2— 2 ú j
pestiből és 3— 3 lipcseiből. _  Az a 
csapat, amelyikben Halasy játszott 
9:4 arányban győzött, a gólok kö
zül Halasy hét gólt lőtt.

Holnap délelőtt utazunk át 
Annabergbe.

Tichy Henrik dr.

és belföldön annyi érdemet szer 
zett Sabaria érdekében, amelynek 
életét - néhány ezer pengő miatt 
végveszedelem fenyegeti. Sajnos, 
a Sabaria vezetősége már annyi 
áldozatot hozott a klubért, hogy 
tőle további áldozatokat elvárni 
nem lehet és ezért másfelé kell 
Keresnünk a segítséget.

Barna Sándor, a Budai „11” 
elnöke: A  Sabaria-mérközés két 
pontja nekünk is jól jönne, de mi 
a régi 33-as hagyományokat, őriz
zük és ezek azt diktálják, hogy a 
verseny realitását, a mezőny min
den tagjának részvételi lehetősé
gét feltétlenül biztosítani kell. 
Ezt parancsolja a bajtársi szel
lem is, hiszen, ha az egyik elbu
kik, akkor már kérdés, hogy meg 
lehet-e akadályozni a következő 
bukását.

Neuwelt Pál, a Vasas alelnöke:
Nekünk a Sabaria 1080 pengővel 
tartozik és ez nekünk a létünkhöz 
kell. Mi csak abban az esetben 
járulhattunk volna hozzá a Saba
ria vasárnapi játékához, ha meg
kapjuk a pénzünket. S a gazda
sági szempontok mellett azt sem 
lehet lekicsinyelni, hogy a Saba
ria kiválása esetén nem fenye
getne többé bennünket a kiesés 
veszélye.

Nincs segítség 
Szombathelyen...

—  Saját tudósítónktól —
A Sabaria vezetősége tegnap este meg

beszélést tartott a játékosokkal.. Helye
sebben: Kopl’ensteiner egyszerűen csak
azt közölte, hogy a játékosok legjobban 
teszik saját érdekükben, ha szerződés 
után néznek, mert a Sabaria nem tud 
rajtuk segíteni, de senkinek nem állja 
útját. ■ , ,

A  klubot sorsától csak a szövetség 
mentheti meg, mert. Szombathelyen se
gítség nincsen.' A közgyűlést vasárnap 
délelőtt tíz órára összehívták, de alig
hanem csak azt mondják ki, hogy a,„ 
közgyűlés határozatképtelen és — a jövő 
vasárnap végleg határoznak . . ,

Gelb Miklós 
újabb győzelme 

Amerikában
A newyorki Madison Square 

Garden április 8-án újabb ma
gyar győzelemnek volt a szín
helye. Gelb Miklós mérkőzött 
ezen a napon a filippi szigeti Li- 
berato Bulahannal. A  küzdelem
ből a magyar bajnok került ki 
győztesként. Az izgalmas mérkő
zésen Liberato Bulahan indította 
a támadásokat, de Gelb csodálatos 
ökölvívó művészettel teljesen ki
készítette ellenfelét. A  szakértők 
elragadtatással nyilatkoztak Gelb 
tudásáról.

A  Hun a csapat-

Tatabányának a pálya
rend

—  Saját tudósítónktól —>

l:l'-re végzett Barcelonában Kata- 
lonia és a spanyol Közép (Madrid) 
válogatott csapata. A z I. félidőben a 
madridiak .szerezték meg a vezetést, 
szünet után Samitier egyenlített.

Az MLSz a svájciaktól kér bírót a
Kadettok elleni firenzei mérkőzésére.

A  Kelet—Dél közt vasárnap Békéscsa
bán sorrakerülő serlegmórkőzósre az 
MLSz kiküldte Erdős szövetségi kapi
tányt.

Ligeti a tegnapi Újpest—TSC mér
kőzés utolsó percében megsérült, ösz- 
szefejelt az ellenfél jobbszélsőjével s 
szeme pillanatok alatt hatalmasan 
bedagadt. Remélhetőleg a keddi ed
zésen már résztvehet.

Berlin—Budapest válogatott mérkőzés
re hívta meg a brandenburgi kerület a 
PLASz-t. Az elnökség tegnap este fog
lalkozott a meghívással s azt későbbi 
terminusra el is fogadta.

Újpest játékosai a mai edzés után 
szabadságot kapnak keddig, mert a 
vezetőség eredeti edhatározásához hí
ven ezen a vasárnapon pihentetni 
akarja őket. Ez rá is fér a fiúkra, 
sok a beteg. Tegnap például sérülés 
miatt Huba, Köves, Sas, Borsányi, 
Avar és Sáros hiányzott a* edzésről 
(Kővágó szerdán készült a váloga
tottjelöltekkel),

A Budai „11“  könnyű edzést tartott
tegnap, miutár már biztos volt, hogy 
vasárnap nem lesz bajnoki játék. Mar a 
nagy Kárpáti állapota ia javulást mu
tat s az egyheti pihenő után bizonyara 
teljesen visszanyeri harcképességét. V i
szont Tárnok még mindig rajtamarad a 
beteglistán. Május 1 és 2-ikán a budaiak 
Temesvárra utaznak, ahol a TAC rende- 
zésében sorrakerülő tornán vesznek

N yugratm agyarország B) csapatát 
kéri május 5-óre a burgenlandi sző- 
vétség. ’E napon a nyugati nagy vá
logatott Győrben a stájer válogatot
tal mérkőzik. A Nyugati LASz a 
burgenlandiak meghívását elfogadta 
s elküldi B) csapatát Felsőőrre, 
ahol a  mérkőzés lezajlik.

A Hungária érdekes 
kísérletezése 
Tatabányán

A TSC Újpest felett aratott emlékezetes 
győzelme után a Hungáriával kerül szembe 
vasárnap, hogy a Magyar Kupáért mérkőz
zek a Hungária éppen az Ujpepst veresége 
miatt nagyon komolyan veszi a meccset, 
amely azonban nem a legjobbkor állítja 
szemne csapatát a bányászok együttesével. 
Szabó, Mándi, Nagy és Kocsis személyében 
az egész védelme hiányzik s a felsoroltakon 
kívül sem Kalmár, sem Cseh 11. nem vehet 
részt a tatabányai játékban.

Ezért kétféle megoldás vetődött fel a Hun- 
gáriában a védelem kialakítására vonatko- 
zóan Az egyik az, hogy a Barátky—Wéber 
bekkpár álljon fel Ujváry előtt. A másik 
megoldás pedig az lenne, hogy Weber és 
Senkeu bekkel Tatabányán. Ennek a meg
oldásnak az az előnye, hogy Byrdtky a csa
társorban foglalhatna helyet, ahol többet 
várhatnak tőle, mint a szükségcsatár Sebes
fő/.

Ezentúl is van pikantériája a vasárnapi 
Hungáriának. Az, hogy Titkost a vezetőség 
balszélre teszi s Híressel játszat összekötőt. 
Ezt a jövőben is így akarja a Hungária s 
éppen a TSC ellen kezdené meg ennek a 
megoldásnak a kipróbálását.

A Hungária csapata tehát a következőkép, 
pen áll fel minden valószínűség szerint:

Ujváry — Barátka, Wéber — Rebró, So: 
mogyi, Kompóti — lglóáy, Sebes, Sárvári. 
Híres, Titkos. Lehet azonban, ismételjük, 
hogy Senkey bekkel W éberrel, akkor Ba- 
rilky játszik jobbösszekötőt.

A csapat vasárnap reggel tiz órakor indul 
autóbuszon az MTK klubhelyisége elől s ter
mészetesen, még vasárnap este visszatér 
Budapestre.

Tatabánya a múlt alap
ján bízik a sikerben

Tatabánya, április 21.
A TSC csapata nagv 

kedvvel készülődött s 
Hungária ellen. A So 
mogy és az Újpest le 
győzése után a csapat 
önbizalma éppen olyan 
nagy volt, mint táborá. 
nak győzelembe vetett 
reménye. Ez a remény 
azonban kissé megin
gott. Kovács, a kitűnő 
jobbhalf ugyanis megsé-

biztosan játszik. Éovdcs helyét pedig Járd 
foglalja el. A csapat tehát a következő lesz: 

Mahos — Petrovics, Nagy — lárcz, Mente, 
Risóczky — Jánosi, Keleti, Székely, Urbán. 
Németh.

A tatabányai, de az egész nyugati kerületi 
sporttársadalom bízik abban, hogy a TSC 
most is megállja a helyét. Hiszen jól em
lékszik mindenki arra a két év előtti mér
kőzésre, amelyen a Hungária csak nagy* 
ne ezen vívta ki egygólos győzelmét.

Ez a szerencsegól is akkor esett, ami
kor a TSC már tíz emberrel játszott. Ezt 
a bizalmat növeli a Hungária tartalékos 
volta s általában az utóbbi időben mu
tatott gyengébb formája.

A  közönség érdeklődése különben 
Óriási. Az ülőhelyek jegyeit a múlt hé
ten szinte percek alatt szétkapkodták. 
Mivel pedig a szomszédos városokból, 
falvakból is igen sokan jönnek majd át 
a meccsre, négy-ötezer nézőre kell szá
mítani, annyinak jó  elhelyezéséről kel
lene gondoskodni a nézőtéren. A vezető
ség ideiglenes korzópáholyt épít, a pá
lyát körülvevő állóhelyet pedig salak
kal töltette fel, hogy mindenünnen jól 
lehessen látni. Ilyenformán nagy közön
ség és jól felkészült csapat várja a kék
fehéreket a bányavárosban.

rült s nem vehet részt a fontos mérkőzésen. 
Ma még az is hozzájárult ehhez, hogy Szé
kely a tréningben kisebb sérülést szenvedett. 
Az ő baja azonban nem. látszik komolynak a

Három vezetővel utazik holnap Bécsba 
a magyar válogatott csapat. Az MLSz 
elnöksége ugyanis a tegnap esti ülésén 
úgy döntött, hogy Kovács Mihály elnök
ségi tag, Mariássy szövetségi kapitány 
mellett mint menezser Nagy Marcell is a 
csapattal utazik. És természetesen el
megy még Kovács Fuxl is, az edző.

Molnár Ignác, a Hollandiában mű
ködő magyar edző megvált a Willem 
n-től és á rotterdami Xerxes-bez 
szerződött. Foglalóba szép ajándékot 
kapott a Xerxes elnökétől, aki el
vitte magával az angol kupadöntőre 
Londonba.

Vasárnapi mérkőzés: ZSE B)—
RMTE, öv-utca, fél 10. — Ifj. 8.

Siófok vasárnapi vendége a DVE má
sodik csapata lesz. Bíró; Keller.

A  II. liga a magyar—olasz mérkőzés 
előtt válogatott mérkőzést szeretett vol
na játszani később lekötendő ellenféllel. 
Az MLSz elnöksége tegnap úgy döntött, 
hogy a II. ligának az egyik őszi váloga
tott meccs előtt ad majd helyet.

M O D I A H O



* & * * * » ,  m
Im im2 Péntek, 1932 április 22,

A Ferencváros 
nem utazik 

Érsekújvárra
F —  Saját tudósítónktól —

A , zöld-fehérek vasárnapi pro
gramján az Érsekújvárt SE elleni 
barátságos mérkőzés szerepelt. 
Érsekújvárt nagy érdeklődés 
előzte meg a máris bajnokságot 
nyert csapatot s az ÉSE elleni 
mérkőzésre az egész vidék felvo
nult volna. Közbejött azonban a 
válogatás és a válogatással kap
csolatos körülmények. A Ferenc
városból ny-olc játékost visz' a 
szövetségi kapitány Becsbe, a töb
biek közül pedig Sárosi beteg
sége miatt nem mehetne el Ér
sekújvárra.

Az érsekujváriak elnöke, Ho- 
Iota dr. polgármester tegnap reg
gel telefonon lépett érintkezésbe 
a Ferencváros vezetőségével és

É rd e m es  v o lt

—  Hallottam, hogy nősülsz! 
Szerelem? Szerelem??

—  Áhh. Érdekházasság.
—  Igen? No és a hozomány??
—  Két tribűnülés a magyar 

— olaszra!

kérte, hogy álljon el a mérkőzés 
mostani lejátszásától. A Ferenc
város mérlegelte a helyzetet s 
maga is úgy találta, hogy kilenc 
embert pótolni nem tud. Négy-öt 
játékosának hiánya még pótol
ható lenne, de kilencet már nem 
tud. helyettesíteni megfelelően. 
Éppen ezért elfogadta az érsek- 
újváriak ajánlatát s a mérkőzést 
későbbi időre halasztotta.

A ferencvárosiak itthoni játé
kosai nem maradnak azonban tét
lenül vasárnap. Délelőtt 10 óra
kor a Turul csapatával játszanak 
az Üilői-úton.

A BSE együttesében csak egy helyen 
lesz változás az Elektromos ellen. Nagy 
ugyanis kiheverte lu URAK elleni mér
kőzésen szerzett lábsérülését és így Ju
hász helyett ő lesz a jobböszekötő. A va
sárnapi összeállítás a következő: Mar-
sovszky — Szűcs I., Soponyai — Ellbo- 
gen, Gyulai, Pázraándy — Bíró, Nagy, 
Szűcs II., Füstös, Kozma.

Nincs változás a III. kér, TVE össze
állításában. A  vívok a Törekvés ellen 
már jó l bevált együttessel veszik fel a 
küzdelmet az FTC-vei szemben is: Wie
ner' — Kaczka, Lackner — Hefkó I., 
Nagy, Moscheim — Lennert, Boskovitz, 
Gyurcsik, Dinnyés, Sugár.

Kalmárt, a ZAC csatárát tudvalévőén 
vakbélgyulladással operálták. Már el-, 
hagyta a kórházat. Florich felgyógyult 
sérüléséből e& megkezdte az edzést.

Mik já ts za n a k  színeinkben
A u s ztria  ellen

M it vá rh a tn ak  a timonogy fiútól 
E g y  k is  s ze m é ly  v izsg a

— Saját tudósítónktól —

4 műit és gélén alel- 
kexése

Az ősszel lesz harminc eszten
deje, hogy elsőízben jelent meg 
Becsben a magyar . címeres trikó
ban válogatott labdarúgócsapatunk. 
Harminc év távlatából tudjuk csak 
igazán értékelni annak az első 
mérkőzésnek jelentőségét, amely 
két ország futballsportját egymás
hoz fűzte s annak életében döntő 
szerepet vitt. Az első tizenegy, 
amely megjelent a bécsi gyepen s 
elszenvedte a súlyos, 5 :0-ás vere
séget, a következő volt:

Bádonyi BTC  —  Berán FTC, 
Gabrovitz Postás —  Koltai FTC, 
Pozsonyi MIJE, Bayer MAC — 
Buda BTC, Steiner „S S ” , Pokorny 
FTC, Hajós BTC, Oláh BSC.

A vereség nyomán nem fakadt 
keserűség, hanem kivirágzott a 
nagy magyar futball, amely ma is 
hálával és tisztelettel gondolhat az 
úttörőkre. Hálával tartozik az út-

Vasárnap este az egész világ 
megemlékezik a bécsi mérkőzésről. 
Az egész világon emlegetik annak a 
tizenegy magyar fiúnak a nevét, 
aki Magyarországot képviselte. De 
sem a világ, talán még az ország 
sem igen tudja, kik ezek, honnan 
jöttek, miképpen kerültek a világ 
érdeklődésének középpontjába. Ho
gyan lettek futballisták s milyen 
játékosok.

Erről mondunk el egyet-mást.

S x e l b ő  A n t a l
Akkor ismerte meg a nevét elő

ször a futball világa, amikor a 
Hungária szerződtette. Addig csak 
Soroksárt tudták róla, hogy kitűnő 
tehetség. Mert a SAC játékosa 
volt, ott tanulta meg a futballt. A 
szerződtetés azonban nem jelentett 
sokat az elmúlt télig, amikor az 
Egyiptomban kalandozó Ujváry he
lyét elfoglalta a 21 éves fiú. S a 
prágai nagy diadalban már tevé
keny része volt, mert ő védte a ma
gyar kaput. Igazi kapustehetség.

törőknek az egész sporttársadalom, 
tisztelettel kell adóznia a mai já- 
tékosgárdánaík, amely a régi szere
pet újra eljátsza vasárnap Becs
ben. Hisszük, hogy jobban, sike
resebben, örömet keltő eredmény
nyel.

Nézzük, kik azok, akik magukra 
húzzák a címeres inget s kik azok, 
akikkel szemben tudásukat ér
vényre kell juttatniuk. A magyar 
csapat következőképpen lép pályá
ra a Hohe Warten:

Szabó Hungária —  Takács I. 
Ferencváros, Mándi Hungária — 
Laky Ferencváros, Kalmár Hungá
ria, Lázár Ferencváros —  Zavad- 
szky MÁVAG, Cseh II. Hungária, 
Turay Ferencváros, Toldi Ferenc
város, Kohut Ferencváros.

Vegyük sorra a tizenegy já
tékost, nézzünk egy pillanatra a 
címeres trikó mögé, mit takar, kit 
díszít a magyar sportember leg
szebb díszével! ?

I Igazi futballistakedélyű játékos. 
| Mókás és vidám, mint általában az 

igazi és fiatal játékosok. A  pályán 
bátor, határozott. Jól lát, jól fogja 
a labdát. A termete azonban nem' 
Zsáké, hanem Fischeré. S ez azt 
jelenti, hogy a maga’sT félmagas 
labdák védésében némi nehézséggel 
küzd néha. Mert a helyezkedési ér
zéke még nem tökéletes. Az osztrák 
csatárok ellen pedig erre is nagy 
■szükség lesz. A GschweidI-féle tak
tikusok, a Schall-szerű góllövők a 
kapus minden mozdulatát látják és 
kihasználják.

Takács I, Géza
A Ferencváros Mari nénijét 

már egészen el akarták temetni. 
Rámondták, hogy öreg, kivénült, 
pedig csak 32 éves. Azt mondták, 
elhízott, lassú. Hát igaz, hogy nem 
zörög a csontja s nem futna ver
senyt Wykoffal, de . . .  De ezzel 
szemben áll az, hogy olyan futbal
lista szíve van, amilyen kevés fia
talban dobog. S olyan rutinja,

amellyel talán csak Mándi verse
nyezhet.

Igazi, országok közötti váloga
tottban 1925-ben vett részt utol
jára az osztrákok ellen, mikor Zsák 
és Hungler alkotta vele a védelmi 
triót. 1928-ban játszott ugyan a 
jugoszlávok ellen s ezenkívül csak 
egyszer, tehát összesen háromszor 
volt válogatott. Pedig hosszú évek 
óta futballozik. A Vasas neveltje s 
egy időben Zatykával félelmetes 
hátvédpárt alkotott. Azóta kijárta 
a ferencvárosi iskolát, megokoso
dott s lábtörése megtanította, hogy 
többet ésszel, mint erővel. Bár ma 
sem „szívbajos” és meg tudja sze
rezni a tekintélyt. Szükség is lesz 
erre Becsben, hiszen az osztrák 
balszárny félelmetes. Vogel nagyon 
jól vezeti a labdát, gyors is, Schall 
pedig hamarosan lövő helyzetbe 
hozza magát.

MántU Gyula
A  Hungária bekkje is rokkant 

sorban szerepelt nem egyszer. De 
újra, meg újra talpra állott s ki
vívta ‘helyét a válogatottban. A csa
pat legöregebb tagja: 33 éves. 
Ilyenformán a bekkpárunk egészen 
békebeli. A minősége is! Mándi az 
FTC ifjúsági csapatából került az 
MTK-ba s már eddig 28-szor húzta 
magára a válogatottak trikóját. 
Van olyan ravasz, mint GschweidI, 
van olyan finom művészetű, mint 
Sindelar. Az olyan rohanó ember 
azonban, mint Zischek, nem az ese
te. ö  helyezkedik, taktikával él * 
mindig meglátja azt a pillanatot, 
amikor a játékba kell és lehet avat
koznia. Ilyenkor aztán nem válo
gatós, Hazaad, taccsra rúg, mert 
azt tartja, hogy az első feladat a 
támdás megakasztása. A labda 
hasznosítás csak azután követke
zik, ha már a támadás megakadt. 
Mert elég az, ha Sindelar passzát 
Szabó kezébe gurítja, vagy 
GschweidI cselezésébe belelép. Ami
kor azonban alkalom nyílik rá, 
tudja, miképpen kell a saját csapat 
támadásának javára lenni.

A két bekk észszerűsége tökéle
tes lesz. Mándi esze, áttekintése, 
Takács I. taktikázása, lesre állí
tása fényesen érvényesülhet. Egész

ben véve kissé öreg azonban ez a 
pár! Dehát GschweidI, Sindelar, 
sem mai gyerek !. . .

Laky Antal
A ferencvárosi, nagyhírű half- 

sor egyetlen tagja, aki Borsányi- 
bán olyan vetélytársat kapott, aki 
nem engedi a válogatottba, ha fit. 
Tavaly, a svédek ellen játszott 
utoljára Laky, ez a 24 éves fiú s 
eddig összesen nyolcszor volt válo
gatott. Nagyszerűen ismeri poszt
ját. Látja mindig, hogy mi a teen
dői e a védelemben s remekül tudja 
a támadást segíteni. Kedve is van 
hozzá, ereje is. Nem látszik,gyors
nak, de jó  helyzetérzéke mindig 
oda viszi, ahol szükség van rá. 
Nem kalandozik, de nem is hagy 
ki, tehát igen megbízható. Takács
I-el tökéletes megértésiben tud ját
szani, ami nagy hasznára lehet a 
csapatnak. Igazi Fradi-nevelés.

kalmár Jenő
Abból a sorból való, amely

ben Schlosser, Bodnár, Károly, 
Hlavay, Orth jelzi tálán az 
idők változását. Futballra szü
letett. A  Ferencvárosban, tehát 
az FTC-ben kezdte meg pá
lyafutását a tehetséges fiatalok 
között. Onnan került a Pesterzsé
bethez, mellyel megjárta Görög
országot, majd a Hungáriához, 
mikor azt az örökké emlékezetes 
centerhalf játékot produkálta az 
Arsenal ellen. 23 éves csak s 
10-sier volt , válogatott. Azért 
oiyan kevésszer, mert az Angyallal 
történt összefutása következtében 
eltörött a lába s közel két évig 
nem tudta visszanyerni igazi képes
segeit. Pedig ezek a képességek hi
hetetlen nagyok. Ahol meglátták 
külföldön játszani, nem felejtették 
el. A görögök, az egyiptomiak úgy 
emlegetik, mint a legnagyobb fut
ballistát, akit valaha láttak.

Hatásos és. roppant élvezetes já
tékra képes. Az utóbbi időkben 
azonban a munkabírás terén kissé 
visszaesett. Lehet, hogy azért, mert 
nem játszott állandóan igazi he
lyén, a centerhalfban. Lehet, hogy 
azért is, mert nem voltak meg a 
kellő társai. A télen, Egyiptomban 
újjáéledt minden jó  tulajdonsága s 
a válogatott halfok között kitünően 
érvényesülték is azok. Hogy aj 
osztrák' csatárok a közelharcban 
csak akkor boldogulnak vele szem
ben, ha már megszerezték előbb a 
labdát, az bizonyos. Hogy H off- 
mann szorgalmas játékát felül tud
ja múlni, az sem lehet vitás. Hogy 
azonban hasznosabb legyen azok
nál, ahhoz igazi formájára, jó  nap
ra kell virradhia!

A z  e m b a r és játékom, a ismék 
uewe k ö zszá jo n  fo ro g
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ÖRECtKAZÉÍEM
Tatár István,

az all rourtd sportvezér
<K orra  ő 

sem na
gyon  tar
tozik az 
öreg ek  kö
zé, m ert 
hiszen m ég  
jó  két év  

választja  
el a n eg y 
ventől. — 

Azonban  
éppen  

e lég g é  az
élen  van és tek in télyes szakálla az 
öreg ség  látszatát is m egadja.

A  sporttal m ég Léván ism erkedett 
össze gim nazista korában. M ikor B u
dapestre került az egyetem re, , már 
je len tős  futballm uH állt háta m ö
g ö tt. I tt  az 1912 táján nagyobbára  
főiskolásokból álló Józsefvárosi AC  
já ték osa  lett, és a kem ény, gyors  és  
sú lyra  is tek in télyes balbekket az 
ellen fél- já tékosa i m indig erősen  res
pektá lták. M ikor azonban eg y  m ér
kőzésen- véletlenü l eltörte  valakinek  
a lábát, búcsúi m ondott a fu tball- 
nak.

J ó it a háború, majd ötesztendős  
orosz fogság, utána egy -k ét ak tív  a-t- 
létizátás és torna a BBTE-ben. A  há
ború  utáni éveknek eg y ik  jóképes
ség ű  sprin tere volt Tatár és a BBTE  
akkor alakuló atlétikai szakosztályá
n a k  egyik, leg jobb  versen yzője . 11.Í 
m p-es 100 m éteres ideje az akkori v i
szon yok  között szám ottevő eredm ény  
v o lt,

1923 óta azután csak m int v ezető  
fog la lkozik  a sporttal. E fföl az idő
p on ttó l kezdve a BBTE főtitkára  és

jog ga l büszkék a budai egyesü letben  
arra a szerencsés fogásra , am it Ta
tár m egválasztásával csináltak. É vek  
óta tagja  a M ASz tanácsának, szere
p e t visz a korcsolyázó  szövetségben , 
a g yep h okk i szövetség b en  hosszú időn  
át a fegyelm i b izo ttsá g  elnöke volt, 
m ost pedig a közel jövőb en  a siszö- 
vétség  készül m egvá lasztani ü g y v e 
zető elnöknek. É p p en  elég  elfog la lt
ság az olyan em ber  számára, aki az 
íróasztal m elletti m unkát kevésbé  
kívánja  és akkor boldog, am ikor kinn  
a. pályán irá n y íth a tja  a versen yeket. 
M int v ersen yren d ező  és m int starter  
az első tek in tély  M agyarországon.

Civilben már tíz  eszten deje  a m ár
ványutca i felső  kereskedelm i iskola  
kön yvv itel- és kereskedelm i levelezés  
tanára.)

A  BBTE titkári hivatalában 
minden délután meg lehet találni 
—  ha véletlenül nincsen ülés vala
melyik szövetségben. Ott kerestük 
fel mi is és nekitámadtunk kérdé
seinkkel. Szokása szerint szerény
kedett:

—  Nem voltam én klasszis soha, 
semmiben sem. Igyekeztem min
dent csinálni és szeretek minden 
sportot s a jó  közepesig el is ju
tottam mindenütt, de tovább nem 
vittem. Futballoztam elég jól és 
most is hálás vagyok a futballnak, 
mert annak köszönhetem, hogy ép 
és egészséges ember vált belőlem. 
Futottam itthon néhány versenyen, 
tornásztam is és tagja voltam a 
BBTE „majdnem Told/i-díjat 
nyert”  csapatának, ami azon bu
kott meg, hogy Dobokay elejtette a 
buzogányt. Gyephokkiban és jég- 
hokkiban is vittem valamire, leg
kedvesebb sportom azonban a sí 
maradt.

— 1915-ben, orosz fogságban is
merkedtem meg a sível, egyelőre

egészen primitív formában. Azt a 
svéd parasztok által használt 
„iizsi”  néven ismert, fókabőrrel be 
vont sít csatoltam fel először. Ez 
rövidebb és szélesebb a rendes si
nél, felfelé igen jól lehetett menni 
vele és le is meglehetősen. Ott 
Cherdinben, az Ural nyúlványain 
ahol fiatalságom néhány szép évét 
töltöttem, ez volt egyetlen szórako
zásom. A tiszti táborban mind
össze 25-en voltunk, körülöttünk 
hosszú mérföldekre nem volt élő 
lény, a legközelebbi, nagyobb lakott 
helytől pedig 300 kilométer válasz
tott el. A lankás domboldalakon 
tanultam meg bánni a sível és a 
szeptember elejétől május végéig 
tartó télben volt alkalmam gyako
rolni. A következő évben már ren
des sít hozattunk, sőt magunk is 
csináltunk magunknak Némedy 
János mérnök fogolytársamma I 
együtt. Engem úgyis „sztari plot- 
nyiknak”  hívtak, mert akkor is 
szakállt hordtam és vígan csinál
tam nyáron a környékből odajövő 
asszonyoknak teknőt, vedret és más 
háziszerszámot. Büszke vagyok rá, 
hogy Némedy barátommal együtt 
mi készítettük Oherdin részére az 
első káposztagyalút, ami az asszo
nyok körében igen nagy örömet 
keltett.

—  A sí iránti szeretetem azután 
itthon is megmaradt. Indultam itt
hon is néhány versenyen és ha jól 
emlékszem, elég rendes eredménye
ket értem el.

—  Hiába, én a sportot sohasem 
tudtam versenyzés nélkül elkép
zelni, aminthogy szerintem ennek a 
szónak fogalmához a versengés fel
tétlenél hozzá is tartozik. Ebben a 
tárgyban élénk vitákat szoktunk 
rendezni Prém  Lórival, aki a spor

tok királyának a turisztikát tartja. 
Én is elismerem, hogy nagyon hasz
nos és egészséges testmozgás, de 
nem sport.

—  A verseny az én szenvedé
lyem, olyan, mint másnak a kártya, 
alkohol, vagy kávéház. Ezért szere
tek startoltatni is. Itt még az is 
fokozza az élvezetet, hogy mint pe
dagógus és pszichológus is folytat
hatok tanulmányokat. Érdekel 
hogy az emberek hogyan tudják 
fegyelmezni önmagukat és én ho
gyan fegyelmezem őket. Ez a star- 
toltatás nem olyan egyszerű dolog. 
Vannak napjai az embernek, ami 
kor idegileg fit, amikor a nyugodt
ságát szinte beleszuggerálja a ver
senyzőkbe és akkor simán megy 
minden. Vannak viszont esetek, 
amikor bármit csináljak is, nem 
sikerül. Én elismerem, hogy ilyen 
kor bennem van a hiba vagy hiá
nyosság. Nem szabad például túl
ságos engedékenynek lenni, mert 
akkor senki sem tudja megfékezni 
a kiugrásokat. De nem szabad túl
ságos erélyesnek lenni sem, mert az 
meg a versenyzőket idegésíti, bosz- 
szantja, vagy megfélemlíti. Valami 
középhangot kell eltalálni, ami eré
lyes, de egyszersmind barátságos 
is és megnyugtatja a versenyzőt, 
hogy a starterben jóakarata barát
ra talált.

-  Ezen a téren egy derűs, de 
azért fájó emlékem van. Tavaly a 
magyar— olasz viadalon valahogy 
nem ment a dolog. Nem bírtam a 
két olasz sprinterrel. Láttam, hogy 
nem bírom őket fegyelmezni, nem 
akartam túlságosan fárasztani a 
mieinket _■—  hát gondoltam, lesz, 
ami lesz. Indítottam} lőttem. Tu
dom, hogy Maregattí nagyon bele- 
száUt a lövésbe, de már akkor nem

lehetett csinálni semmit. A  két 
olasz megelőzte Gerőt.

—  Másnap egy levelezőlapot ta
láltam az asztalonom. Olasz bélyeg 
volt rajta és ezért némi gyanúval 
vettem kézbe. Nekem volt címezve 
és ez állott benne:

„Grazia tanta buono starto, Ma- 
■regatti.”

—  Később kiderült, hogy a leve
lezőlapot Brausz Karcsi írta Mol- 
doványi dr.-nak Olaszországból és 
ő „áldozta fel”  a szent célra.

—■ Szeretem a versenyrendezést 
is. Ha ml Moldoványi dr.-ral ver
senyt rendezünk, reggel 8 órakor 
már kinn vagyunk a pályán, Min
dent magunk akarunk felmérni, 
ellenőrizni, mert csak így biztos. 
Emlékszem, egyszer a szigeten volt 
versenyünk. Akkor az egyszer nem 
magam mértem fel a 10x100 méte
res staféta pályaelőnyeit, akkor is 
baj volt. Azóta sohasem vagyok 
kényelmes.

— Az iskolámból sok jó  verseny
ző került ki és büszke vagyok rá, 
hogy néhánynak a karrierjét én is 
elősegítettem. A kezem alá járt 
Udvardi, Villányi, a két Csányi, 
Ghülányi, Verböci, Klein  és akit 
először kellett volna említeni: 
Barsi László. Közöltem vele annak 
idején, hogy az az érzésem, hogy 
ha nem jár ki szorgalmasan a pá
lyára, meg fog bukni. Nem mon
dom, hogy ezért lett a Laciból ilyen 
jó atléta, de talán első serkentőnek 
ez sem ártott. Mindenesetre jobb 
volt, mintha eltiltottam volna.

—  Szívesen dolgozom az egyes 
szövetségekben is, de természetesen 
legnagyobb lelkesedéssel a BBTE- 
ben. Demény Károly elnökünk sza
vait tekintem célnak: testben erős, 
lélekben nemes férfiakat kell ne* 
vélnünk.
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Lázár Gyula
Méltán kapta örökségül Obitz 

helyét. A  20 éves gyerekben, _ aki 
alig nőtt ki az iskola padjaiból, 
annyi ész és rátermettség van, 
mint az öreg Obitzban volt. Tech
nikája zsonglörszerű, játékkész
sége nem kisebb, miint bárki másé. 
A polgári iskolában kezdett futbal
lozni, majd a KAOE jobbszélsője 
volt. A Ferencvárosban láttákba 
tehetségét, de nem volt posztja 
agy ideig, miig a foalhalf helyén fé
nyes tudásával meg nem állapodott 
olyan riválissal szemben is, ami
lyen Berkessy volt.

Hatszor játszott már válogatott 
mérkőzésen, olyan vizsga előtt 
azonban még nem állott, amilyet 
Becsben tesz le vasárnap. Fleg
mája és fölényessége itt könnyen 
bajt okozhat, de éppen úgy diadal
maskodhat is játékkészsége, amely
hez hasonlót szinte még nem is lát
tunk!

Zavadsxky István
A  nagy jobbszélsőszükség hozta 

felszínre. A  tehetségét már az is
kolában kimutatta, amikor az al
sósok válogatottjába, majd a Mes
ter-utca csapatába került. Az isko
láscsapatok után a MÁVAG _ első 
csapata következett s most is ott 
játszik. A futballranglétra legalsó 
fokán áll tehát társai között a 21 
éves fiú, aki azonban Prágában 
megmutatta, hogy játéktudás sze
rint már megilleti a válogatottak 
rangja is. Ahogy Planicska kapu
jába gólt tudott rúgni, úgy az 
osztrákok ellen is érvényesülhet. 
Hiszen Nausch, Blum vagy Janda 
éppen nem komolyabb ellenfél, 
mint a csehszlovák védelem volt.

Cs&h II. László
Szintén Prágában esett át a 

tűzkeresztségen. Éppen olyan fia
tal, mint Zavadszky, mert ugyan
csak 21 éves. Óbudán nevelődött 
futballistává s a BSE-ben fejlő
dött ki. Onnan került tavaly a 
Hungáriába s vált a profik egyik 
legeredményesebb csatárává. A 
kapu előtt igen nagy csatár. De a 
földön levő labda fölött is tökéle
tes úr. A  levegő nem annyira ele 
me. Dehát Bécsben a földön ját
szanak futballt s ezen a téren sem 
Nausch, sem Hoffmann nem olyan 
ellenfél, akivel Cseh tudása meg 
ne tudna birkózni. Ha több lendü
letet, erőt visz a játékába, mint 
amennyit általában szokott.

Turay József
Úgy emlegetik Bécsben, Prágá

ban egyaránt, mint a legfélelmete
sebb magyar csatárok egyikét 
Pedig nem Schlosser eredményes
sége, nem Schaffer lövőkészsége, 
nem is Konrád irányító ereje vagy 
Orth bámulatos univerzalitása jár 
vele a pályán. Turay másként ne
velkedett, mint nagy elődei. Az 
angyalföldi szeneslegénynek nem 
volt ideje iskolába járni s nem 
volt pénze sportot űzni másként, 
csak a grundokon, az angyalföldi 
kis csapatokban. Hogy mégis 
Potya iskolájába került s abban 
tüneményes gyorsasággal kifejlő
dött, őstehetségének legnagyobb 
bizonyítéka. 25 éves, alig öt-hat 
éve tűni; fel s már 19-szer volt vá 
lógatott. S amiért válogatott játé 
kait emlegetik, az fényes munka
bírása, önfeláldozó küzdőképessége. 
Ösztönösen futballozik, nem spe
kulál. És nemcsak játszik, hanem 
küzd, harcol is. Ezért egész fut
ballista. Inkább, mint a művész 
Gschweidl vagy a fényesebb irá
nyító Sindelar. Bár technikája 
neki is kifogástalan s irányító 
ereje egyik-másik mérkőzésen im
ponálóan jelentkezik. Az utóbbi 
időkben még nagy eredményessé
gével toldotta meg eddigi tulajdon
ságait. Abba a hibába szokott 
azonban esni —  amint a Bocskai 
elleni játékban is tette hogy 
sokat fut, harcol feleslegesen. 
Munkabírása, játékkedve felesle
ges vállalkozásokba is kergeti s 
ilyenkor megzavarja a csatársor 
rendjét, többet foglalkozik a lab
dával, mint amennyire az szüksé
ges. De éppen az ellenfelek tisz
telete jelzi, hogy ezek a hibák el 
törpülnek az erényei melett.

Toldi Géza
Az idei tavasz legfényesebb csa

tárának lehet mondani. Egyiptom

ból jövet olyan robbanó teltségű 
kondícióval lépett pályára, ami
lyenben még eddig sohasem volt. 
Pedig már hétszer szerepelt a vá
logatottban is s akkor kezdte bon
togatni tudása szárnyait, amikor 
még középiskolás volt a most 23 
éves fiú. Az iskolából került a 
Ferencvárosba s egy ideig hul
lámzó formája nem tudott helyet 
szerezni neki a csapatban. Most 
azonban nemcsak a zöld-fehérek
nél, de a válogatottban is vetély- 
társ nélkül áll a balösszekötő 
posztján.

Játékát az erő, lendület és ke
ménység jellemzi. Nemcsak a ma
gyar bekkek, kapusok tapasztalják 
ezt, de erről tanúskodik az alexand
riai Hamdy vagy a prágai Burger 
egyaránt. Hosszú lábaival min
denbe belenyúl s nagy lendületű 
lövései igen eredményesek. De ma
gas alakja a levegőben is úrrá 
teszi s kapu előtt félelmetes fejelő, 
bár stílusa ezen a téren messze 
van Kalmárétól. Nem a finom, 
pontos passzok embere azonban. 
Neki a nagy terület, nagy távolság 
az eleme. Kicsiny területen csak 
közelharcait vívja, de azokat be
csületes szívóssággal és félelmetes 
keménységgel. Ezért nagyon jó 
összekötő, hiszen a mezőnyjáték
ban bőségesen kiveszi részét min
denkor. Lázár tehát nem marad 
magára a félelmetes osztrák jobb
szárnnyal szemben.

Kohut Vilmos
Már-már el akarták feledni. 

Térdsérülése nagyon visszavetette 
s az utóbbi években csak a tavalyi 
belgrádi válogatott mérkőzésen 
szerepelt. Azt mondták, elpuhult, 
elöregedett. Pedig csak 26 éves. 
1924-ben lépett az FTC-be a Szent
lőrinci AC csapatából s utána dé
delgetett kedvence lett a nagy- 
közönségnek. Félelmetes góllövő, 
aki a leglehetetlenebb szögekből 

[ lőtte a Kohut-gólokat, köztük nem 
egyet az osztrákok, csehszlovákok 
kapujába. Az idén egyre jobban 
játszik. A  mezőnyben már oko
sabb, a kapu előtt pedig most is 
félelmetes. Ha nem is olyan mér
tékben, mint évekkel ezelőtt volt. 

*
A csapat tehát, amely vasárnap 

a Hohe Warte zöld gyepére lép, az 
első osztrák-magyar óta eltelt har
minc esztendő minden tapasztala
tát, a futball fejlődésének minden 
leszűrt eredményét magával viszi. 
Ez a tudás pedig —  tudjuk, hisz- 
szűk —  most is olyan magyar já 
tékosokkal áll ki a nagy mérkő
zésre, akiknek trikója alatt éppen 
olyan lelkesen ver a szív a győze
lemért, mint az első, kezdetleges 
tudású csapaté vert annak idején.

De a tudást, akaratot, győzelmi 
vágyat most is kíséri a futball 
örök szeszélye, amely annyiszor 
megtréfált bennünket. Nem utolsó
sorban azért, mert az ellenfél min
dig nagy volt, mindig olyan tu
dású, amelyhez méltónak lenni 
nagy feladat. S most is nagy az 
osztrák csapat tudása, felkészült
sége. Olyan, amelyet legyőzni vi
lágraszóló feladat, amelytől vere
séget szenvedni nem szégyen!

A  válogatóit txiálon megsé
rült Lázár remélhetőleg tud 
játszani az osztrákok ellen

— Saját tudósítónktól —

sssa

A szerdai válogatott edzésen 
Kalmár orrvérzése miatt néhány 
percre lement a pályáról és Lázár 
ment be ékkor a fedezetsor köze
pére. Ekkor történt, hogy egy kö
zépre adott labdára egyszerre fu
tott rá Lázár és Horváth, a Turul 
balösszekötője. Az összeütközés 
miatt Schlosser bíró szabadrúgást 
is ítélt, akkor azonban senki sem 
vette még észre, hogy Horváth 
csípőcsontja kellemetlen zúzódást 
idézett elő Lázár altestén. Lázár 
eleinte nem is vetett ügyet a sérü
lésre, csütörtökön délután azonban 
némi daganat és fájdalom jelentke
zett, mire a szövetségi kapitány 
Lázárt azonnal bevitette szanató

riumiba. Ott beható orvosi vizsgálat 
alá vették a kiváló válogatott fede
zetet, Kreisz dr. pihenést és boro
gatást rendelt neki és éjszakara 
bent is maradt a szanatóriumban. 
Megkérdeztük Mariássy dr. szövet
ségi kapitányt Lázár állapotára vo
natkozóan s ő a következőket mon
dotta munkatársunknak:

—  Az orvosok megnyugtattak, 
hogy Lázár sérülése nem komoly. 
Minden remény megvan arra, hogy 
Lázár szombatig teljesen rendbe
jön. Pénteken délelőtt újabb vizs
gálat lesz s ennek eredményétől te
szem függővé, hogy intézkedem-e 
Lázár esetleges helyettesítése dol
gában.

Sárosi 
ma hagyja el

az uzsokiutcai kórházat, ahol 
hétfő óta ápolják. A kitűnő já
tékost a legnagyobb figyelemmel 
kezelték orvosai, akik büszke öröm
mel végezték dolgukat, mert tud
ták, hogy a magyar futball segít
ségére vannak, amikor betegüket 
gyógyítják.

Sárosit különben rengeteg láto
gató kereste fel s óriási érdeklődés 
nyilvánult meg iránta. Tegnap já
tékostársai keresték fel testületileg 
s örvendve látták, hogy Gyuri ha
marosan ismét köztük lehet. Az or
vosok véleménye szerint ugyanis 
ma már feltétlenül elhagyhatja a 
beteg a kórházat s ha javulása to
vábbra is egyenletes lesz, akkor a 
jövő hét végén már akár a trénin
geket is elkezdheti.
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— Telefonjelentésünk —

Bécs, április 21.
A  mára tervezett válogatott ed

zésből csak annyi vált valóra, hogy 
Blum játszott egy félidőt a Vienna 
két csapatának 2x30 perces gya
korló játékán, Amire Meisl egye
dül volt kíváncsi, hogy Blum játsz- 
hatik-e vasárnap, nem kapott vá
laszt. Csak a holnapi, esetleg hol
naputáni vizsgálat dönti el Blum 
játékra való képességét. Jelenleg 
az a helyzet, hogy mégis csak 
Janda lesz a balhátvéd. Az edzésen 
egyébként

Gschweidl mesés formát árult 
el,

Hoffmann  csak félgőzzel játszott.
A Hohe Warten hamarjában még 

nagyításokat eszközöltek, ami 
újabb 200 ülő- és 100 állóhelyet 
eredményezett. Vasárnap

61.800 ember számára 
hely,

lesz

ebből 17.000 ülőhely. Rendbehoz
ták a gyepet és a bejáratokat is. _ 

A  szövetség irodája ellen indí
tott jegy ostrom egészen fantasz

tikus méreteket öltött. Az új jegye
ket pillanatok alatt szétkapkodták.

Mikor Meisl megtudta a magyar 
csapat összeállítását, így nyilatko
zott:

—  Nem jelent számomra megle
petést a csapat. Mariássy dr. nem 
is állíthatta össze azt másként.

Meisl különben elmenekült ma 
délután a szövetségből a Tanítók 
Sporttelepére, ahol a főiskolai vá
logatottak edzőmérkőzését vezette. 
Az osztrák főiskolások tudvalevő
leg május 5-én Bolognában játsza
nak olasz kartársaik ellen.

Fickeis dr., a bécsi futballszö- 
vetség elnöke, a következőket mon
dotta a vasárnapi mérkőzésről:

—  Az egész esztendő egyedülálló 
eseménye lesz ez a meccs, mert a 
két legtechnikásabb együttest állít
ja egymással szembe. Takács és 
Mándi beállítását vállvonogatva 
vették tudomásul Bécsben. Zavad
szky kivételével a csapat minden 
tagját jól ismerem, mondhatom, 
hogy szerencsés kézzel van össze
állítva a magyar csapat.

Howorka Ottó.

A MOVE bajnokság 
vasárnapi műsora

I. osztály: OTE—ESC, Vörosvári-út, 1. 
(Balázs). USzSE—FK3C, Népsziget, 5. 
(Weininger). — Szt. LÉC—T. Előre, 
Gyáli-út, 1. (Debreceni). — V. kér. FC— 
CsKAC, Szőnyi-út, 3. (Fabók). — II. osz
tály: III. kér. SC—KIT, Bodor-u., 3.
(Bállá). — N. Kemény—Fér. Törekvés, 
Károlyi-telep, fél 5. (Barabás). — PÉK 
BAC, Gubaesi-út, fél 12. (Horváth III.). 
Gránit—BEAC, Nefelejts-utca, 5. (Bor
sos). — III. osztály: MAFC—B. ,U3“  EC, 
Bertalan-u., 3. (Komik) SFC—CTK, 
Lenke-út, 3. (Horváth III.). -  V. kér. 
SzAK-ETSC, Hidegkuti-ut, fel 1. (Wei
ninger). I. kér. S C -III . bér. TK, Buda- 
foki-út, 11. (Fabók). Ujp. Jóbarát-P . 
Juta, Attila-utca, fél 3. (Nagy 8.). r  
Ligadíjmérkűzés: FKSC-USzSE, Népszi
get, 3. (Keiter).

A  Köb. AC—Menekültek mérkőzés 
nem a kereszturiúti pályán, hanem a 
kőbányaiak új otthonában, a Maglódi- 
úton (4. szám alatt) kerül lebonyolítás^ 
ra 5 órakor. Ezt megelőzőleg az ifjúsági 
és második csapatok játékára kerül sor. 
A  Köb. AC új pályáját egyébként már 

1 a szerdai napon hitelesítették.
Nem kap a WSC már potyagólt, mert 

kétheti szünet után újra Pősza védi a 
wekerletelepi kaput.

H Y P E R O L
ílis száj- és torokfertötlenítő

Táncos, a ZSE balszélsője bokasérülé- 
I se miatt pihen. Hauszknecht Il.-nek a 
legutóbbi meccsen kiújult térdsérülése 
és a Vasas elleni játéka bizonytalan.

ö t  Bohn-gyári, három  
KEAC-ista, két GyAC-ista  

és e g y  CsAK-ista játékos 
alkotja

Délmagyarország 
válogatott 

csapatát
—  Telefonjelentésünk —

Szeged, április 21.
A  déli alszövetség szövetségi 

kapitánya, Martonossy szerdán 
délután Békéscsabán a csabai és 
a gyulai játékosok részére próba
mérkőzést tartott. Tapasztalatai
ról ma este számolt be a válo
gató bizottságnak, amely javas
lata alapján hosszú vita után ki
jelölte azt a csapatot, mely vasár
nap Békéscsabán a Kelet elleni 
Dréhr-serlegmérkőzésre kiáll.

A  csapat ez:
Marék GyAC —  Forschner 
CsAK, Lehotzky GyAC —  Kli- 
ment BSC, Herczeg KEAC, 
K m ács BSC —  Szigeti BSC, 
Solti IV. KEAC, Szaniszló, 
Engelhardt BSC, Bukoveczky 

KEAC.
Tartalék: Tóth III. KEAC.

A csapatba tehát két gyulai, 
egy CsAK-ista, három KEAC-ista 
és öt Bohn-gyári játékos került.

Az összeállítás érdekessége, 
hogy a csapat tengelyébe Herczeg 
került. Herczeg mindössze két
szer játszott eddig csapatában 
centerhalfot, mégpedig szükség
ből, mert Karácsonyi, később pe
dig Ágoston is megsérült.

A  Bzegedi játékosok (a  négy 
KEAC-ista) az alszövetség vezér
karával vasárnap reggel utaznak 
át Békéscsabára.

A tegnapra tervezett U R A K —Tungs
ram barátságos mérkőzés elmaradt.

A  sátoraljaújhelyi Dankay állapotában 
örvendetes javulás állott be. Dankay — 
mint megírtuk — az ÖVTK—SAC mér
kőzésen lábtörést szenvedett. Már isko
lába Is jár s reggelenkint a szurkol ok 
tömege kíséri el az iskolába. Szinte ki
tüntetésszámba megy, ha valaki támo
gatni tudja a szimpatikus fiata l bekket.

A  Gyulai AC a Testvériség meghívá
sára pünkösd másodnapján Nagyvara-

d°nACegléireMOVÉ SE vezetősége 12 
darab ezüstözött érmet ajánlott fel 
csapata tagjainak, ha vasárnap le
győzik a Szolnoki MÁV-ot. A  feladat 
nagy, de nőm megoldhatatlan s a 
játékosok közt él is a bizakodás, 
hogy sikerülni fog az érmeket meg
szerezni. A MÁV ellen ez a 11 ját
szik: Vasas — Babusik. Maver —
Szabó, Cinege, Viiner — Bujáki II., 
Kovács, Bujáki I., Bimóezy, Juhász.

fl sportsegélyeket május 
15-én kiiizeti a főváros

A  városatyák sportbizott
ságának tegnapi ülése

— Saját tudósítónktól —
A városházi Sportbizottság 

tegnap délelőtt Homonnay Tiva
dar elnöklésével ülést tartott, 
amelynek tárgysorozatán csupa 
hasznos és sürgős kérdés szere
pelt. A Sportbizottság gyors 
tempóban és élénk vita után a 
következő ügyekben határozott:

1. A Statisztikai Hivatal Sport- 
j egyesülete teniszpályákat kért a
Városmajorban. Ezt a kérést a 
bizottság pártolólag javasolja és 
csak azt köti ki, hogy a négy 
teniszpályából egyet az ottani 
lakosok kapjanak.

2. A Magyar Hokki Club pá
lyakérelme ügyében a bizottság 
pártolólag javasolja, hogy_ az 
MHC megkapja pálya céljaira 
azt a területet a Postás-pálya 
mellett, amelyen jelenleg is edző
gyakorlatait tartja.

3. Az MTE pályakérelmének is 
helyt adtak azzal a kikötéssel,: 
hogy az MTE hetenkint kétszer 
köteles a pályáját a VI. kér. Fű 
nek használatra átengedni.

4. A  BTC pályája ügyében el
intézték, hogy a BTC is urijogon 
fogja  bérelni a pályája területét.

5. A  Magyar Városok Kon
gresszusa átiratát a polgármes
ter véleményezés végett átküldte 
a Sportbizottságnak. Az átirat
ban a kongresszus határozata 
szerepel, amelyen a sportvigalmi 
adók törlését javasolják. A  Sport- 
bizottság természetesen pártoló
lag küldte vissza a polgármes
terhez ezt a javaslatot és java
solja benne a vigalmi adók teljes 
törlését.

6. A sportsegélyek ügyében a 
bizottság úgy határozott, hogy 
azok május 15-én okvetlen kiosz
tásra kerüljenek.

A továbbiakban Komjádi Béla 
két indítványa szerepelt. Az első
ben javasolja Komjádi, hogy a 
sportsegélyekből 5%-ot vonjanak 
le az olimpiai alap javára. E fe
lett nagy vita támadt és végül is 
az elnök szavazásra tptte fel a 
kérdést. Szótöbbséggel elfogad
ták az indítványt. Ez az olimpiai 
alapnak a májusi segélyeknél 
már 2000 pengőt jelent, tehát 
egy embernek a kiküldetését.

Komjádi Béla második indítvá
nya: A  polgármester írjon át a 
Hirdetési Vállalatnak, hogy a 
sportegyletek és szövetségek a 
tarifális díjakból 50% enged
ményt kapjanak a hirdetéseiknél. 
Ezt az indítványt megtoldotta 
még Szepessy Albert bizottsági 
tag azzal, hogy a sportegyletek 
és szövetségek a házak falaira a 
saját rezsijükben kiragaszthas
sák a plakátjaikat. A bizottság 
úgy határozott, hogy ezzel a ké
réssel megkeresik a polgármes
tert.
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Csehszlovákia zürichi 
kudarca prágai m eg

világításban
A  csehszlovák labdarúgás súlyos 

krízisen megy át. A  Prágában tő
lünk és Zürichben a svájciaktól 
elszenvedett vereség csak betetőzte 
azt a vereségsorozatot, ami egy 
évre visszamenőleg a következő
képpen fest:

Jugoszlávia— Csehszlovákia 2 : 1 .
Magyarország —  Csehszlovákia 

3 :0  és 3:1.
Ausztria— Csehszlovákia 2:1  és

1:0.
Svájc— Csehszlovákia 5:1
Egészen pontosan meg lehet 

állapítani, hogy az eredménytelen
ség sivár esztendeje akkor kezdő
dött, amikor a kiöregedett Kada 
és Kolenaty pótlására nem talál
ták meg a megfelelő klasszisú já 
tékosokat a fedezetsorban. És hogy 
Zürichben is mennyire beteg voít 
ez a halfsor, fényesen bizonyítja 
az egyik tudósítás, amiben több
ször is előfordul ez mondot: 
„Moudry centerhalfnál van a lab
da, aki mindig az ellenfélhez pasz- 
szol, tehát minden mozdulatából 
baj leh et”  Nem kell különöskép- 
pen magyarázni tehát a csehszlo
vák csapatkapitány rendelkezését, 
amellyel a 20. percben Moudryt 
kitette a csapat tengelyéből és Ma- 
delont vonta be, aki a Spartában 
is csak szükségből centerhalf. Ha 
ehhez hozzászámítjuk, hogy a fe
dezetsor harmadik tagja, az apró
termetű és csak védekező stílusú 
Tyrpekl, a Bohemians halija volt, 
akkor tisztán áll előttünk a zürichi 
debakl oka.

Nem lehet csodálkozni Synek 
dr.-nak, a Cseszke Szlovo munka
társának tudósításán, amiben a 
következő kritika olvasható 
Moudryról: „ nem volt a pályán 
és az alatt a húsz perc alatt, amíg 
a fedezetsor közepén működött, 
műkedvelő futballista benyomását 
keltette.”

Érdekes egyébként elolvasni a 
Cöeszke Szlovo beszámolójának cí
mert: „A  legkínosabb vereség a 
csehszlovák futball történetében.
A  kontinens legfélelmetesebb 
együttese vereséget szenved egy 
autszájdertöl. Fedezetsorunk lehe
tetlen játéka. Planicska gyenge 
teljesítménye. A csehszlovák köz
vélemény elvárja, hogy a nemzeti 
csapat „műépítészei”  mondjanak 
le azonnal.”

Egyetlen ember van Prágában, 
aki hideg nyugalommal fogadta a 
zürichi vereség hírét: Fanta, a
beteg szövetségi kapitány, akinek 
teendőit ezúttal Petru  főtitkár 
látta el a Zürichbe szintén feluta
zott Pelikán elnök, Tschackert dr 
alelnök és Gürtler .pénztáros se
gédletével. Úgy látszik, hogy sok 
bába közt Csehszlovákiában is el 
vész a gyerek.

Az első Angol Kupát 
ellopták, a másodikat 
elajándékozták, a har
madikért holnap vívják 

az ezévi döntőt
Hatvanéves az Angol Kupa. 

1871— 72-ben játszottak először 
érte. A mostani kupa azonban már 
nem az, amit 1872-ben vásároltak 
huszonöt font sterlingért. Ezt a ku
pát ellopták 1895-ben, amikor az 
Aston Villa nyerte meg és kiállí
totta közszemlére egy üzleti kira
katban. A második kupa is kikerült 
a forgalomból, amikor 1911-ben 
odaadták ajándékképpen Kinnaird 
lordnak, &z angol szövetség elnöké
nek. A harmadik kupa személyesíti 
meg tehát most már a világ egyik 
leghíresebb trófeáját.

Hatszoros kupagyőztes csak 
kettő akadt eddig: az Aston Villa 
és a Preston North End. Ez a két 
csapat tudta egy-egy alkalommal 
megcsinálni a nagy húzást, a baj
nokság és a kupa megnyerését 
ugyanabban az esztendőben. Ami
óta ez utoljára sikerült, 35 eszten
dő múlt el.

Ezúttal a londoni Arsenal és az

északi Newcastle United ütközik 
meg a nagy díjért. Az Arsenal so
káig mint favorit szerepelt, de 
mióta Alec James, nagyhírű csa
tára olyan súlyosan sérült, hogy 
csapatának öt legutolsó mérkőzésén 
nem is vehetett részt, sőt a leg
utolsó szombaton Hulme jobbszélső 
is a sérültek listájára került, An
gliában teljesen nyíltnak látják a 
szombati mérkőzést.

A Newcastle United hétszer volt 
eddig a döntőben, 1910-ben a 
Barnsley, 1924-ben az Aston Villa 
ellen sikerült győznie. Az Arsenal 
az utolsó hat év alatt háromszor 
verekedte fel magát a döntőig, de 
csak egyszer sikerült győznie: |

1930-ban a Huddersfield Town
ellen.

Franciaországban 
is kupadöntő!

Franciaországban vasárnap lesz 
a kupadöntő a RC Roubaix és az 
AS Cannes csapatai között. 1918 
óta játszanak Franciaországban a 
Kupáért és ez a két csapat még so
hasem jutott el a döntőig. Eddig
3— 3 győzelemmel dicsekedhetik a 
párisi Red Star és a marseille-i 
Oly-mpique, 2 győzelemmel a párisi 
CASG, 1— 1 győzelemmel a párisi 
Olimpique, Red Star Olimpique, 
CA Paris, Club Francais, SO 
Montpellier és FC Séte.

WkS*

Hosszú és fáradságos utazás 
vitte el Csikóinkat 

Sztambulba,vasárnapi 
győzelmük színhelyére
A belgrádiak nem tehetnek eleget 
Somogy pünkösdi meghívásának
F a r a g ó  S á n d o r  ú t i le v e l e

A főiskolások mérkőzése 
a Gillemet vándordíjért
Testnevelési FSC—MAFC 3:1 (3:9).

Bertalan-utca.
TFSC: Weisenbeck — Boros, Hor

váth — Zvolopoulos, Wennes, Kocs
mái — Sás, Mester, Dragolovits, Ku- 
litzy, Farkas.

MAFC: Vésey — Czári, Fehér —
Jaczó, Pély, Bolacsek — Fort, Jn- 

| hász, Bitó, Szűcs, Ozakó.
Két hét előtt döntetlenül játszott 

a két csapat, bár akkor is a TFSC 
mutatkozott jobbnak. A tegnapi mér
kőzésen már az eredményben is je
lentkezett ez a körülmény. Az első 
félidőt nagy fölényben játszotta vé
gig a TF csapata s Mester szerezte 
meg az első gólt ballal rúgott, re
mek kapáslövéssel. A második gól is 
Mester lábáról került a hálóba, 
majd Dragolovits szaporította az 
eredményt. Szünet után a TF nem 
bírja úgy az iramot, mint a MAFC. 
A műegyetemisták ekkor elég sokat 
támadtak s Bitó szép lövéssel a fél
idő egyetlen gólját is megszerezte.

A győztes csapatban különösen ki
tűnt az első félidőben a csatársor, 
melyet Dragolovits jól irányított. — 
A halfsorban Wennes és Kocsmdr 
játszott dicséretesen, a védelemben 
legjobb volt Boross. A műegyetemis
ták legjobb embere Bitó volt, de kö
rötte eléggé sívár volt a mezőny. 
Vésey kapus érdemel még említést.

Sziámiiul, április 16.
A túralevél már ki

alakult műfaj, amelynek 
éppúgy megvannak 
maga szabályai, mint a 
klasszikus drámának, 
vagy az éposznak és 
akt ezeket a szabályokat 
át akarná hágni, olyan 
tehetségnek kell lennie, 
— amilyen én nem va
gyok. Inkább arról sze 
retnék tehát csak írni. 
milyen impressziókat 
keltenek a dolgok és 

az események bennünk.
Amint az utolsó integeti zsebkendőt is el

nyelte a Keleti nagy csarnokának a homá
lya, nagy komolyság lett úrrá a fiúkon. Az 
otthontól való elszakadás, a nagy feladat 
érzete és nem utolsó sorban a vigasztalanul 
hulló tavaszi eső alaposan rányomta a bé
lyegét a hangúlatra. Lassacskán feloldódott 
ez a rosszkedv, hozzáláttak a fiúk az elhe
lyezkedéshez a fülkékben, amelyek két na
pig adtak nem túlságosan kényelmes szál
lást nekünk. Kialakutlak a kártyapartik, 
amik némi félbeszakítással és itt-ott változó 
párosítással majd -18 óráig folytak. Folytak, 
mint az eső, amely viszont megszakítás né! 
kül fisért bennünket a görög határig.

Este 10-kor érkeztünk Belgrádba és t. 
másfélórás várakozást egy kis sétával tet
tük elviselhetővé. Én Andrejevics dr.-ral, a 
BSK elnökével tárgyaltam és sajnálattal 
kellett tudomásul vennem, hogy

a. Somogy pünkösdre szélé meghívá
sát egyik belgrádi csapat sem fo

gadhatja el,
mert bajnoki fordulójuk van azon a héten.
A bajnoki meccsek pedig a nyári balkáni 
futballtorna miatt nem tólhatók el. Szófiá
ban kellemes meglepetésünkre a bulgár szö
vetség egyik vezetője, Sivaroff György ma
gyarul üdvözölt és a kíséretében levő Klein 
nevű magyar úrral együtt velünk töltötte a 
várakozás idejét. Közben a fotóriporterek a 
szófiai lapok részére fotograíáltak bennün
ket. Általában azt a benyomást nyertük, 
hogy nagyon nagy fontosságot tulajdoníta
nak ottani szereplésünknek, különösen 
miután a közelmúltban lezajlott balkániád 
íntballtornáját a törökök és jugoszlávok fe
lett aratott győzelmükkel ők nyerték meg. 
Búcsúzásnál nem győzték eleget Ismételni, 
milyen türelmetlenül várják visszaérkezésünk 
tdejét.

Szófia után kezdett változatosabbá válni 
útunk. Az ebéd nagyon jó kedvre hangolta 
a fiúkat, a nekik szokatlan étkezés, az elő- 
asztal változatos ételei nagy derültség elő
idézőivé váltak. Gergely, az újonc volt az 
első áldozat. Az olajbogyóról azt hitte, hogy 
jóféle balkáni szilva. Látni kellett volna azt 
a fanyar ábrázatot, amit az első szem le
nyelése után vágott. Ezzel aztán kész lett 
a tréfa. Fenyvesi feláll az asztaltól és Wigh 
alezredes és az én asztalom felé hangosan 
„egészségünkre" kívánt. Gergely ijedtsége 
nem ismert határt, hogy mást nem kan
enni. Persze, égzengető hahota tört ki, ami
kor a pincér megáll előtte az előételes tál
lal, a jóféle rizses bulgár tokánnyal.

Innen már a táj ia változatosabb, gyönyö
rű vörös sziklák szorítják szűkre a Maritza- 
völgyet. Az úton mindenfelé szálas, marco
na, barnabörű férfiak, feketehajú nők és 
sok-sok gyerek. Bulgária jövője hosszú idő
re biztosítva van!

Nem ritkaság a karabéllyal felsze
relt szántó-vető macedón.

Alkonyaikor kezdtek szakadozni a felhők és 
a nyugvó nap csodás színeket festett az ég
re. Az étkezőkocsiban búcsúztunk a bulgár 
földtől és készültünk a második, könnyebb
nek vélt éjszakára. Hogyne, mikor másod- 
osztályú jegy birtokában voltunk. Hangsú
lyozom, hogy csak jegy, mert mikor Svilen- 
grádnál átmentünk a másodosztályra, ijed
ten konstatáltuk, hogy összesen két fülke 
áll rendelkezésünkre. Akit lehetett, kényel
mesen elhelyeztünk ott, míg a többiekkel 
visszamaradtunk a III. osztályon. Fekvőhely 
Így mindenkinek jutott, csak a két vezető 
nyugodott bele kénytelen-kelletlen abba, hogy 
nekik ülve kell eltölteniök az éjszakát. Le 
sem hunytuk a szemünket. Sajnos, a görög 
korridor elhagyása után a fiúk Is- a mi 
sorsunkra jnfoftak, mert az első tőrök állo
máson elözőnlötték az utasok a vonatot és 
a fiúk kénytelenek voltak kényelmes fekvő
helyükről lemondani. A török határon már 
egyórás késésünk volt, ami Sztámbulig 3 órá
ra növekedett. Szomorú, kopár vidéken tet- 
i * ,meF *z út utolsó szakaszát és mikor 
közeledtünk Sztambulhoz, mindenki az ab
lakhoz tódult, hogy elsőnek lássa meg a 
tengert. Majd Sztambul csodás körvonalait, 
az A ja Szófiát, az ősi Bizánc falait, a tisz
tán keleti stílusú házakat.

A vonat lassúdó gőrdüléssel beáll a sztam- 
buli pályaudvarra. Ami ezután következik, 
az szinte leírhatatlan, a fogadtatás nagy

szerű élményei őrökké felejthetetlenek lesz
nek mindnyájunk számára. Erről azonban 
érdemes egy egész teljes külön levélben be
számolni.

Faragó Sándor.

CORINTHIAN-DIJ
Postás— BRSC 3:1 (2 :0 ).
Lóversenytér. B író: Ganz.

Postás: Kristóf —  Jelen, Bog
nár i— Kalmár, Gombos, Bokor —  
Kása, Kertész, Hollósi, Mátéffy, 
Horgos. —  BRSC: Bihari —  Sza
bó I., Brunner —  Suga III., Csiz- 
linsaky, Stefkó —  Klötzl V., Suga
IV., Steinhoffer, Hochstein II., 
Szabó II.

A  Postásban Feihérváry és Bod
rogi hiányzott, a BRSC legjobb 
összeállításban állt ki tegnap dél
után, szép időben a mérkőzésre. Az 
első percekben a BRSG támad len
dületesebben, Szabó II. lövését 
Kristóf kiejti, de a belsők elügyet
lenkedik a helyzetet. Lassan a Pos
tás is felnyomul, de egyelőre lövés 
nem megy kapura. Elsőnek Má
téffy  ereszt meg egy nagy bombát, 
ám a labda Hollósi hátát találja. A  
28. percben Jelen szabadrúgást 
rúg, a rákosfalvi védők hibáznak 
és M átéffy labdája a badarokban 
köt ki. 1:0. A Postás második gólja 
nem várat sokat magára, Kertész 
Mátéffynak tolja a labdát, aki visz- 
szajátszik az összekötőnek s máris 
2:0.

Fordulás után az első percben 
Mátéffy hatalmas kapufát rúg. 
Majd Hollósi bombája foglalkoz
tatja Biharit. A 15. percben Má
téffy lövése újra a kapufát éri, ám 
most Hollósi éppen jókor érkezik 
és labdája védhetetlen. 3:0. Ezután 
a feleselő Suga IV-et a bíró ki
állítja. A BRSC-t felrázza az újabb 
sekapott gól, ellentámadásba indul. 
Szabó II. átverekszi magát a Pos
tás védelmén és szép lapos lövését 
Kristóf nem tudja ' fogni. 3:1. 
Majd ismét Szabó II. ad két ízben 
nagy munkát a Postás-kapusnak.
A játék az utolsó percekben már 
erősen veszít szépségéből, szabad
rúgást szabadrúgás követ. Horgos 
űtána rúg Szabó I-nek, mire a bíró 
lekiildi a pályáról.

A Postás nem igen erőltette a 
játékot s különösen a II. félidőben 
sokszor szóhoz engedte a lelkes rá
kosfalvi együttest. A védelmében 
Bognár jeleskedett leginkább. A  
halfsorban az ifjúsági Gombos tel
jesen bevált. Kása formája most 
sem volt megnyugtató, a belsők kö
zül még Kertész volt a légagilisabb.
A BRSG elég jól tartotta magát s 
főleg fedezetsora és védelme tűnt 
ki. A csatársornak legnagyobb ér
téke Szabó II.

A közgazdászok utaznak Debre- 
I cenbe a pünkösdi bajnokságra

KöEAC—BEAC 1:0 (1:0).
Bertalan-utca. Bíró: Barcsay.

- KöEAC: Godawsky — Tocsik, Be 
nard — Buday, Kóti, Vizy — Eik, 
Lunczer, Füstér, Nákovits, Borne
missza.

BEAC: Nagy — Tóth, Szántó —
Balogh, Koncieky, Németh — Len
gyel, Ivány, Wigh, Ghymessy, Zudla.

A harmadik percben esik a mérkő
zés egyetlen gólja. Kik elfut, beadott 
labdáját Füstér azonnal kapura to
vábbítja. Nagy könnyelműen lábbal 
nyúl a labdáért, az megugrik lábán 
s kapufáról a hálóba jut. A BEAC 
nagy ostromba kezd s jóformán ál
landóan támad, de csatársora igen 
lanyha a kapu közelében. A halfsor, 
Koncieky Irányítása mellett tömi 
labdával, de a két szélső egészen 
gyenge, a belsők pedig nem tudnak 
igazán jó helyzetbe jutni. Szünet 
után változatosabb a játék, de ekkor 
is érezhető a BEAC fölénye. Szántó a 
mezőny fölé emelkedik kitűnő bekk- 
játékával, Koncieky most is kitűnő 
labdákat ad, de Lengyel és főleg 

[Zudla mindent ront, a belsők között 
pedig csak Ivány játszik lelkesen, 
gólratörően. Az egyenlítés az utolsó 
pillanatig a levegőben lóg, de nem 
következik be.

Kétségtelen, hogy a jobbik csapat 
szenvedett vereséget, de a lelkesen és 
szívósan küzdő ellenfele rászolgált a 

| győzelemre. Különösen a védelme 
játszott okosan, míg a halfsorban 
Kóti tűnt ki.

A mérkőzés egyben a pünkösdi, 
debreceni főiskolai bajnokság selejte
zője is volt s az eredmény alapján a 
közgazdászok képviselik a budapesti 
főiskolai futballt a bajnoki mérkőző 
seken:

A Gillemot-díj állása a következő
1. TFSC 4 2 2 — 8:5 6
2. KöEAC 4 2 1 1 4:3 5
3. BEAC 3 — 2 1 3:4 2
4. MAFC 3 — 1 2 4:7 1

Vidéki bajnokságok 
állása

Csabai alosztály

1. Bobn SC
2. Előre
3. GyAC
4. OMTK
5. Cs. MÁV
6. CsAK
7. MTE
8. OTK
9. MAFC

10. TTC
11. BTE
12. OFC
13. GyTE
14. Sz. Turul

I. osztály
18 15 1 2 61:19 31
19 13 8 3 66:25 29
15 11 — 4 32:14 22
17 10 1 6 57:48 21
16 9 2 5 37:30 20
18 9 1 8 40:35 19
17 7 3 7 40:52 17
17 7 2 9 18:37 16
17 6 2 9 30:38 14
17 6 —11 39:60 12
15 4 1 10 23:48 9
16 4 1 11 17:44 9
14 3 2 9 29:34 8
17 3 1 13 14:39 7

A CLL szombat—vasárnapi műsora.
Szombat: PhVSC—LDSC, Tó-utca, lél 5. Bí
ró: Pollák. (Hb. Berger.) GSE—PTSE, Bu- 
dafoki-út, 5. Bíró: Bartos. (Hb. Székelv, 
Lengyel.) EGF-GSE H„ Váci-út, lél 5. Bf. 
ró: Merka. — Vasárnap: PFC—Taxi, Baross- 
otca, 10. Bíró: Holczer. (Hb. Csanádi.) M. 
Acél—BÁRT, Váci-út, Í0. Bíró: Székely.
(Hb. Kövesí.) SSC—Hangya, Cegíédi-út, 10. 
Bíró: Pollák.

A  Kereskedelemügyi Minisztérium 
, TSE hétfőn tartotta meg közgyűlését 
követő első választmányi ülését Barna Sző- 

I gyén Bertalan elnőklésével. Az elnök meleg 
szavakkal emlékezett meg a választmánv 
váratlanul elhúnyt tagjáról, Dórits István 
dr.-ról, akinek emlékét jegyzőkönyvileg 
örökítették meg. Utána a tisztikart egészí
tették ki a következőképpen: Titkár: vitéz
Bánky Antal, sportintéző: Császár István, 
pénztárnok: Héreghy Géza, ellenőr: Bíró
Miklós, főjegyző: Bulath Gyula, sportkapl- 
tány: Kogler Károly dr.

A  BSC ifj. csapata vasárnap az Elek
tromos ifjúságival mérkőzik a III. osztályú 
ifjúsági bajnokságért a latorcautcai pályán, 
délelőtt fél 11 órai kezdettel. Előzőleg a két 
egyesület vegyes csapatai mérkőznek.

K i s - K a l k u s z  s i k e r ü l t  

b e m u t a t k o z á s a ,  

J a k u b e  p o m p á s  

f o r m á j a  é s  —  8  g ó l  

Ú j p e s t e n
—  Saját tudósítónktól —

Újpest tegnapi edzése érdekes
nek ígérkezett (Kalkusz!), így 
nem lehet csodálni, hogy a hétköz
nap délutánján körülbelül 600 
főnyi nézősereg gyűlt össze a Me
gyeri-útón. Az edzésmérkőzés igen 
érdekes volt, a közönség még akár 
félóráig szívesen nézte volna.

Újpest— TSC 8 :1  (2 :1 ) .
B író: Bányai.

Újpest: Elke II. TSC —  Ligeti, 
Fogoly III. —  Volentik, Kis-Kal
kusz, Szalay -— Török, Budai (pró
bajátékos), Jakube, Vörös, P. 
Szabó,

TSC: Aknai (Újpest) —  Haj- 
csák, Skaliczer —  Elek I., Schiller- 
wein, Vitek —  Galasek, Czanik, 
Funyik, Szakács, Kalkusz I.

Az első esemény Fogoly hetven- 
méteres lövése, melyet Aknai kiejt 
s majdnem gól lesz belőle. A  ka
pusnak azonban a következőkben 
van alkalma kijavítani hibáját —• 
szédületes, biztos gólnak látszó lö
véseket ment. Török, Jakube, majd 
Vörös lövése az övé.

Az első gólt az amatőrök 
érik el.

Ligeti egy eltévedt beadást kényel
mesen akar visszarúgni, de Czanik 
villámgyorsan a hálóba talpalja a 
labdát. 0:1. Érdekes jelenet volt. 
Kis pompásan játszik, ő indítja el 
a kiegyenlítő akciót is. Jakube Vö
rösnek adja a labdát. Kis dribli, 
gól. 1:1. Pár perc múlva Jakube lö
vését röviden üt| ki Aknai, a pró
bajátékos tisztán áll. 2:1.

A második félidőben Elek vissza
megy az amatőrökhöz, Újpest pe
dig így alakítja ki védelmét és 
halfsorát: Siflis —  Ligeti, Fogoly
III. —  Szalay, Kis, Vig. Most már

gyorsabban, esnek
a gólok. P. Szabó 11-esiből lő (ez
úttal a jobbsarofcba). A  további 
sorrend Jakube, azután az ő pasz- 
szából P. Szabó, Jakube (25 mé
terről bomba), Jakube (kapusról 
lepattanó labdát újra lő), végül 
Török— Jakube— Vörös támadásból 
utóbbi.

Az Újpestben
Jakube javulására kellett felfi
gyelni. Kis a csapat jövendő erős
ségének látszik, Vörös nagy kedv
vel jól játszott. P. Szabó a második 
félidőben jött bele a játékba, akkor 
kiváló volt.

Az airíatőrök közül Sch illemein, 
Vitek és Funyik elsőrangú játékos.

Krátky István dr., Nagykanizsa város 
sportszerető polgármestere, az NTE el
nöke felépült súlyos betegségéből s már 
újra tevékeny részt vesz az NTE veze
téseben.

Csak Vig V. játéka kétes az DTE osa-
patában. A gárdát egyébként a tegnapi tré
ning után a vezetőség a következőképpen 
állította össze a Törekvés ellen: AIscher — 
Futó, Orosz — Balló, Gyárfás, Kolozsvári 
Unger, Vhg V. (Aranyosi), Holch, Klauber, Sándor.

Pers, a soproni Sotex jeles centere 
a GyAC elleni mérkőzésen bordare
pedést szenvedett. Pers súlyos sérü
lésével a mérkőzést végig játszotta.

Kari István, a soproni Sotex bal- 
halfja különböző nézeteltérések miatt 
megvált egyesületétől. Ügye aligha
nem a fegyelmi bizottság elé kerül.

A Dorogi AC vasárnap Dorogon az 
FTC-t verő CTK-val Corlnthián-díj 
mérkőzést játszik. A  dorogiak Szüle 
II. nélkül, aki tanulmányai miatt 
ebben a szezőnban nem játszik, az 
alábbi összeállításban játszanak 
Glatzner — Bárdos, Lichtner — Ne- 
rolda, Céh, Bán — Szloboda, Proliász- 
ka, Berényi, Pechlov, Szedlaesek.

Két veretlen csapat egymás ellen. 
Az északi alszövetség mátravidéki II. 
osztályában. még két csapat dicse
kedhet azzal, hogy veretlen, a Move 
Egri SE és a Jászberényi Lehel. — 
S ez a két csapat vasárnap egymás
sal kerül szembe. A  mérkőzés szín
helye Jászberény, hol igen nagy 
érdeklődés nyilvánul meg a talál
kozó iránt. De nagy kíváncsisággal 
várják az eredményt a esoport többi 
csapatai is. ősszel Egerben 2:2 volt 
az eredmény.

Vándordíj a CLL II. osztályú csapatat 
részére. Kovács J „ a Ph. VSC elnöke, 
?*? rendkívüli közgyűlése tisztelet-
Srh.flaoWnek váUszt meg, egy Kisfaludy 

i i S1f mo?d áItal mintázott, futballistát 
ábrázoló hatalmas bronzszobrot adományo- 

CLL-nek, azzal, hogy ezért a II. osz
tályban szereplő csapatok játszhatnak. A 
vándordíj végleges elnyerése kétszer egv-

vagy í\fron,szori *orrendnélköli győzelemhez van kötve.



Péntek, 1932 április 22. S S ő lif
Az amatőrök seregszemléjén

még nem alakult ki 
teljesen
a „firenzei csapat"
Felmerült a terv, hogy

Sáros! játsszon a B) vá
logatotttengelyében,
ha esetleg a nagy válogatottban még nem 
vállalhatná a játékot

—  Saját tudósítónktól —

Tegnap délután a budapesti ama
tőrök seregszemlét tartottak a Mil
lenárison. Két válogatott mérkő
zésre keresett játékosokat Juhász 
Rezső szövetségi kapitány: az olasz 
Kadettok ellen a firenzei mérkő
zésre és az északmagyarországi vá
logatott ellen Egerben sorra kerülő 
meccsre.

A  házigazda BSE-gárdája jóval 
a seregszemle előtt megkezdte az 
edzését. Az egyik kapuiban szürke 
felöltőjében felfedezzük Cseh Il-t. 
Ő csak vissza-vissza jár a régi „ha
verokhoz” . Közben lent az öltöző
ben készülődnek a válogatott jelöl-

(BERETVflS) BERIHGER, Jázsef-körút 44
A legjobb saját készítményű

F U T B A L L ^
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tek. Nincsenek együtt teljes szám
ban. A  Postás játékosai (Kristóf, 
Bodrogi, Mátéffy, Horgos) a Co- 
rinthián-díj mérkőzés miatt fel
mentést kaptak. Lévai az Elektro
mosból kijött ugyan, de nem játsz
hatott, mert sérült. A  Törekvésben 
Nemes viszont nem tudott elszaba
dulni munkahelyéről s ezért kapott 
felmentést. De nem kell játszania 
Keménynek sem, miután ő szerdán 
is triálon vett részt s a héten még 
kétszer is játszik. Ezzel szemben 
itt van egy új, utólag meghívott 
ember: Gilice az FSE-ből. Jobb
szélső. Közben kitűnik, hogy az 
FTC felmentést kért Schubert és 
Gervai részére, a két játékos azon
ban ennek ellenére kijött. Játszani 
akarnak . . .

. S mialatt a játékosok készülőd
nek, Lénárt főtitkár újságolja a 
legfrissebb híreket:

hogy Zágráb meghívta a Fi
renzébe utazó amatőr váloga
tottat május 5-re. Kitűnőek a 
feltételek, de nem lehet elfo
gadni, mert nem szabad négy 
nap alatt két külföldi mérkő
zést játszatni a fiatal amatőr 

csapattal;
h og y  Észak három hírót ajánlott a 
D réhr-serleg m érkőzésre, Glücköt 
a Középből, Szabót K eletről és 
Stern  T ibort Budapestről. A  
B L A S z  Stern  Tibort választotta s 
íg y  ő vezeti a D réh r-serleg  m écs
e sé t ;

hogy Wilhelm, az FTC volt 
játékosa Speziából levelet írt 
S felajánlotta szolgálatait, 
úgy is mint masszőr, úgy is 
mint tolmács a firenzei mér

kőzés alkalmából.
—  Azonkívül —  mondja Lénárt 

—. elkértük M arvXssytól a firen zei 
m érkőzésre S á r o sit . . .

(—  Naná. . . )
—  Igen . A z t m ondtuk, hogy ha 

Sárosi nem  jön  an n yira  rendbe, 
hogy játszhasson az olasz nagy vá
logatott ellen, akkor adja „kölcsön”  
a K adettok ellen. E z  term észetesen  
m ég kérdés, de az m ár csaknem  bi
zonyos, hogy ha Háda n em  véd az 
olasz nagy válogatott ellen, akkor 
velünk jön  Firenzébe.

Közben már megkezdődött a 
seregszemle.

Piros és fehér mezben játszik a 
két csapat. Ébner, a M ÁV centere 
jeleskedik s gólt lő a fehéreknek. A 
játékosok általában nagyon kímélik

egymást, ami fel is tűnik s több
ször tréfás bemondásokra ad okot:

—  Miért nem megy ez az UTE 
Futója egyenesen a játékosra, 
miért fut ferdén.

—  Hát még azt sem tudja —  
szól Mandik — , hogy a „fu tó” csak 
oldalt és a saját színén mehet.

A  fehérek csapatában ügyesen 
mozog a Testvériség Saücsje. Cen- 
terhalfot játszik. Valaki azt mono
ja, hogy profi akar lenni.

—  No ahhoz még fiatal —  veti 
ellen a szövetségi kapitány.

Magára vonja a figyelmet Léná
val is, a másik centerhalf. A  szö
vetségi kapitányról már szinte lát
ni, hogy benne

megtalálta a centerhalfját.
A pályán berepül a fehérek hálójá
ba a második gól is. Kozma lőtte, 
úgy látszik csak azért, hogy a 
BSE-isták megállapítsák:

—  Vasárnap ezt nem tudta meg■ 
csinálni. Hej, akkor de rossz volt!

—  Azért még mindig a „legna
gyobb”  magyar bálszélső —  hallani 
—, nincs még egy ilyen „nagy”  . . .  
(A  szó szorosabbik értelmében ...)

Közben eltelt 25 perc. Szünet kö
vetkezik s most

a válogatott jelöltek a BSE 
kombinált csapata ellen

állnak fel. A  szövetségi kapitány 
Ébnert, a centert és Szűcs Il-t 
egymás mellett próbálja ki, de így 
nem mennek semmire. Szűcs II. 
nem jól mozog összekötőben. Ébner 
ugyan kevés labdát ad szélekre, de 
a gólját újra belövi. Több gól nem 
esik, ellenben kitűnik, hogy Déri 
nem szélső s máris kész a szövet
ségi kapitány csatársora:

Nemes, Regős II., Ébner, Déri, 
Kemény.

Regős II. beválogatására azonban 
még alszik egyet Juhász Rezső.

(—  Mi lesz a fedezetsorrál •— 
kérdjük a seregszemle végén:)

—  Lendvai a csapatban van, 
ellenben nincsenek szélsőfedeze
teim, Különösen a jobb oldalon 
nagyon nagy a kérdőjel. Havas 
nagyon hiányzik... Vasárnap még 
megnézem majd Izákot a BEAC- 
ból, Királyt a BSzKRT-ból s Bod
rogit a Postásból s alkalmasint 
közülök választok ki kettőt.

(—  A közvetlen védelem? . . . )
—  Ma délután mint hátvéd 

Futó és Gergely mutatta a leg
jobb játékot s eddig is bennük 
bíztam a legjobban. Kapus lehet 
Kristóf a Postásból, vagy Raffai 
a „33” FC-ből.

(—  É s  mi van a profijátékosok
kal?)

—  Ha egyáltalában szóba kerül
nek, csakis fiatal játékosokról lehet 
szó. Mondjuk

Hadáról, vagy a III. kér. FC
Bírójáról, esetleg Cseh Laci

ról,
ha addig Avar, vagy Takács II. 
rendbejön, illetve jobb lesz. . .  Sok
kal könnyebb összeállítani az Eger
be utazó csapatot. Ezt az együttest 
jelenleg úgy képzelem el, hogy Sánc 
lesz a kapus, hátvédet a két 
BSzKRT-hátvéd játszik, a fedezet
sor:

Illyés (Postás), Lévai (Elektro
mos), Schubert (FTC ), a csatársor 
pedig Béky (BSE), Kertész (Pos
tás), vagy Gervai (FTC ), Pusztai 
(Törekvés), Mátéffy, Horgos (Pos
tás} leheti de erre is alszom még

egyet. A  csapatokat csak hétfőhöz  
egy hétre állítom össze.

Közben Lénárt. a BLASz főtit
kára fényképeket kér, niert az ola
szok szeretnék látni a válogatott 
jelölteket s így azok, akiktől_ képet 
kér, már sejtik, hogy eljutnak 
Olaszországba.

—  R ossz m ost a Szűcs II . —  
jegyzi meg valaki elmenőben.

Cseh II. felfigyel s rávág:
—  A zért a Hungáriába íg y  is el

fogadnám . balösszekötőnek . . .

A nyíregyházi játékosok a háromnapos útra 
nem tudtak szabadságot szerezni s ezért

jelentősen megváltozott 
Kelet válogatott csapata

A tegnapi próbamérkőzésen a keleti amatőrök 
6 :0 -ra  verték a Bocskait

—  Telefonjelentésűnk —

Somogyországban egy 
a gond:

a május l - i  mérkőzés 
a bajnokcsapat ellen

—  Saját tudósítónktól —

A  belügyminisztériumba 
került a Somogy kérelme

Kaposvár, (április 21.
A Somogy csapata és egész Somogyor 

szág lázas érdeklődéssel fordul a Fe 
renevárosnak május elsején esedékes ka
posvári látogatása felé. Mivel a mérkő
zés napja kivételesen kezelt nap, a So
mogy vezetősége már most utána akart 
járni a mérkőzés engedélyezésének. Be
nyújtotta az engedély iránti kérését a 
kaposvári rendőrkapitánysághoz, mely 
azonban még nem döntött a kérdésben,

Sőt nem is dönt. A  rendőrkapitányság 
a belügyminisztérium utasítását várja. 
Éppen ezért Szapáry gróf főispán maga 
vitte fel Budapestre a Somogy engedély- 
kérését. Mára vártak választ az illeté
kesek. A  végleges válasz azonban nem 
érkezett meg. Az történt ugyanis, hogy 
a belügyminisztériumban még nem dön
töttek a május elsejei engedélyek ügyé
ben s a Somogy kérését a többi, Buda
pesten és másutt, benyújtandó engedély- 
kérésekkel együtt intézik majd el. Erre 
az elintézésre minden bizonnyal csak a 
jövő bét folyamán kerül sor.

A csapat készülődése 
a nagy mérkőzésre

Maga a Somogy csapata komoly küz
delemre szeretne bírni a Ferencvárost, 
Serényen készülődik. A  Somogy iránti 
szeretőire és aggodalomra pedig jellem
ző, hogy ma két nagybajomi játékos je
lentkezett, mért tehetséget érez ahhoz, 
hogy a csapatot megerősíteni tudja. 
Ilyenformán az UTE Nagy nevű játéko
sával együtt három probajátékos vett 
részt a KPAC elleni játékban. Az egyik 
nagybajomi csatárt szintén Nagynak 
hívják, a játékban azonban sem ő, sem 
társa, Puchmann, nem bizonyult nagy
nak. íg y  esett, hogy a KPAC 1:0 félidő 
után már 2:0-ra vezetett s Mészáros, 
meg Galambos révén csak nehezen 
egyenlített ki a Somogy. Végül azonban, 
11-esből mégis az amatőr csapat szerezte 
meg a győzelmet.

A bárom próbajátékos közül csupán 
az újpesti Nagy mutatott valamit. Szer
ződtetése azonban még egyáltalán nem 
biztos.

Kalkuszt búcsúztatták. A TSC szer
dán este műkedvelőelőadást rendezett 
az egyik terézvárosi moziban. Szín- 
rekerült a „Pillangó főhalnagy", 
akinek azonban ezúttal erős riválisa 
akadt — a nézőtéren. A közönség 
nem annyira a primadonna belépő
iét, mint inkább Kalkusz II. megje
lenését várta izgatottan. Amikor a 
kis Kalkusz bejött a terembe, moraj- 
lőtt a nézősereg. Egy mondat hal
latszott: „Na, leszerződött! Üj ruha 
van rajta". S a műkedvelöelöadás 
után következett a megható finálé 
Az egyesület nevében az intéző bú 
csúztatta el Kalkuszt s megemlékezé
sül _  milyen gonddal vehették 
meg (}) — bronzszobrot adott neki 
Könnyekig meghatotta a fiút a fi
gyelmesség, nehéz szívvel köszönt 
meg mindent az intézőnek, azután 
mégegyszer kezetszoritott a régi baj
társakkal. Ment az Újpestbe, ahol 
már — Kisnek hívják.

M ájus 8-án Budapesten Középeurópai 
Kupa konferencia lesz.

Maros Oszkár elnököl ma este a profi- 
szövetség közgyűlésén — így döntött teg
nap a PLASz elnöksége. Egyben megál
lapították, hogy az ülést csak akkor le
het megtartani, ha legalább nyolc sza
vazó- és tárgyalóképes egyesület képvi
selteti magat.

A glasgowi Rangéra nyerte a Siót 
Kupát a szombati döntetlen, után 
szerdán megismételt döntőben, ahol 
3:0-ra győzött a Kilmarnock ellen 
112.000 néző előtt.

A  stájerok szerették volna «  május 
5-iki Nyugatmagyarország—Stájerország 
válogatott mérkőzést Grázban megren
dezni. A  NyLASz a kérést nem teljsi- 
tette s így az első meccs Győrben kerül 
sorra. Grázban a június 19”i revans lesz.

Meghalt Don Julián Olave, a spa
nyol futballszövetség egyik vezére, 
aki a FIFA-kongresszusokon is kép 
viselte hosszú évek óta hazáját.

A  nyugati MIIA-bajnokság vasárnapi 
műsora. Székesfehérvár: PLTE—Vesz
prém i TC, bíró: Kotrobai. Sóstó—Vesz
prém i MOVE, bíró: Bruekner. DVE—-
Maroshegy. bíró! Kohári.

A holland futball kezdi visszasze
rezni régi jő hírnevét. A holland vá 
lógatott rövid pár hónapon belül Ko- 
penhágában 2:0-ra verte Dániát, Pa
risban 4:3-ra Franciaországot, a né
metekkel döntetlenül végzett és leg
utóbb kétszer •gymásután legyőzte a 
belgákat. A holland futball föllendü
lése elsősorban Lotsy-nak, a válogató 
bizottság elnökének köszönhető, aki 
fáradhatatlan abhan a törekvésében, 
hogy a holland futball nivóját 
emelje.

Debrecen, április 21.
Hosszú vajúdás után ma este vég

re sikerült a szövetségi kapitánynak, 
Horváth Endrének a Békéscsabára 
utazó válogatott csapatot végérvé
nyesen összeállítani. Horváth már a 
hét elején kijelölt egy csapatot, a 
nyíregyházi játékosok azonban sorra 
bejelentették, hogy a háromnapos út
ra szabadságot szerezni nem tudnak 
s ezért a szövetségi kapitány kényte
len volt szereplésükről lemondani. 
(Debrecenben úgy tudják, hogy a 
nyíregyháziak bejelentése mögött az 
áll, hogy a Bocskai vasárnap Nyír
egyházán vendégszerepelj

A változott helyztre való tekintet
tel a szövetségi kapitány ma meg
tartotta a Bocskai elleni próbamér

kőzést. A meccs nagy meglepetéssel 
szolgált,

az amatőrök 6:0 arányban le
győzték a profikat.

A Bocskaiból hiányzott Fehér, Te
leki és Vincze, utóbbi az amatőrcaa- 
pat centerhalfja volt.

A  próbamérkőzés alapján a szövet
ségi kapitány ezt a csapatot jelölte 
ki a csabai útra:

Barta — Hevesi DKASE, Pálinkás 
DVSC — Csémi NyKISE, Farszky 
KSE, Jacsó DEAC — Sámson, Köszt- 
ner DEAC, Bőr II. DKASE, Nick 
MTSE, Nagy DTSC.

Tartalék: Vincze II. DTE is Sol- 
ténszky P. MÁV.

Ha az amszterdami olimpia 
eredményeit vesszük alapul,

modern pentat- 
lonistáink kitűnő 
szereplésre számít
hatnak
Los Angelesben

—  Saját tudósítónktól —

A  modern pentatlon térhódítása 
az olimpiákoii 1912 óta évről évre 
nagyobb s ha a modern sport
szemléletből indulunk k i: indokolt 
is. Ez a versenyszám követeli meg 
a sportembertől a legnagyobb fokú 
„a ll round” -ságat.

A modern pentatlon spo.rtbeli 
értékét nálunk is felismerték s ma 
már ott tartunk, hogy ebben az 
érdekes versenyszámban kitűnő 
gárdát vallhatunk m agunkénak. 
Ezt az eredményt természetesen 
hosszú és kitartó, rendszeres mun
ka előzte meg s ez a nagy oda
adást követelő előkészület termelte 
ki a sokak sorából azt a nyolc  
sportem bert, akik az idei év elejé
től kezdve közös tréninggel, szak
avatott kezek irányítása mellett 
készülnek a küszöbön álló válogató- 
versenyre, helyesebben: a losange- 
lesi olimpiára. A  keret nyolc tagja 
—  mint ismeretes —  S om fai és 
M olnár százados, B en k ő, Joós, 
K ök én yesd y, P etn ehá zy  és Székely- 
hidy főhadnagy és P ö ttyo n d y  had
nagy.

A nyolc pentatlonista olimpiai 
esélyeiről egyelőre korai volna be
szélni. S nem is esélyekről, hanem 
bizonyos tájékoztató jellegű össze
hasonlításról akarunk beszélni 
akkor, amikor a következőkben

egymás mellé állítjuk az 
amsterdami olimpia modem 
pentatlon-eredményeit a leg
jobb magyar versenyző telje

sítményeivel.

A  1928-as olimpia modern pen
tatlon számában a svéd Thofelt 
győzött 47  ponttal. T h o felt a lövés
ben 6-ik, úszásban 2 -ik , vívásban
4-ik, futásban 21-ik , lovaglásban 
14-ik  lett. Számbelileg is. kifejez
hető eredményei: lövésben  187 pont, 
úszásban 5 :02 ..4, fu tá sb a n  1 5 : 4 8 .8 , 
lovaglásban 9 :4 7 -e s  idő, hibapont 
nélkül.*

Hasonlítsuk mpst T h ofelt, illető
leg az egyes számokban őt követő 
megelőző helyezettek eredményét

Somfai

legjobb tréningtelj esítményeihez.
Céüövésben Som fai eddigi leg

jobb hivatalos tréningeredménye 
190 pont. Amsterdamban a 3-ik 
helyezett svéd B erg  1 9 1  pontot, a 
negyedik helyezett dán J em en  189 
pontot ért el, S o m fa it  tehát 
Amsterdamban a 4-ik  h ely  illette 
volna meg.

Úszásban S om fai legjobb ered

ménye 4 :5 9 . Amsterdamban az 
olasz Pagnini 4 :3 7 .6 -tál első, Tho
felt 5 :0 2 .4 -&yel második lett. Itt 
tehát Som fai a 2 -ik  helyre került 
volna.

Vívásban (ep ée) nincs abszolút 
m érték. Itt csak tipelni lehet. Ha 
szerényen mérünk, akkor S om fa i, 
m k  ebben a számban a 15-ik helyet 
kell adnunk.

M ezei futásban Som fai legjobb  
ideje 1 4 :3 5 . Tekintetbe véve a svéd 
Lindmann 3-ik helyezését, melyet 
14 :30 .2 -a  futásával ért el S a hol
land Tonnel 1 4 :3 7 .4 -0 s idejét, mely- 
lyel 4-ik lett, ebben a számban 
Som fai a 4-ik helyre került volna.

A  lovaglás megint szerencse- 
játék. De tegyük fel, hogy S om 
fait nem kíséri sok szerencse, hát 
tegyük meg 25-iknek.

A  helyezési számokat összegezve 
eredményül azt kapjuk, hogy

Somfai pontjainak száma 50.
Ezzel az eredménnyel pedig 

S om fai az am sterdam i olimpia 
m odern pentatlonában a svéd  
Lindmannal holtversenyben a

második helyre
került volna.

Ugyanilyen számítást végezhe
tünk a többi jelöltnél is &  ered
ményül azt kapjuk, hogy a magyar 
versenyzők közül az ötödik is  jo 
got form álhatott Volna (mai ered
ményeivel) az amsterdami olimpia 
modern pentatlonának 18-—1 5 4 k  
helyére.

De itt már ne vágjunk elébe an
nak a nagy erőpróba eredményei
nek, amiket az

április 25-én kezdődő olimpiai 
próbaverseny

fog produkálni. Mert az ott elért 
eredmények már igazán értékes 
támpontokat adnak a papírön 
végzett összehasonlításokon túl a 
reális, komoly esélyek mérlegelé
séhez is. A  próbaverseny eredmé
nyei már versen yeredm én yek  lesz
nek. S a rutin, az idegrendszer s 
a szerencse éppen úgy szerepelni, 
fog, mint az olimpián!

A keleti fegyelmi bizottság Andirkót 
DMTE két hétre eltiltotta a játéktól,'

A Csabai MÁV csapatában vasár
nap Orosházán Jelenka helyett Mes
ter véd.

A Szeged FC ezzel r csapattal megy
f ódmezSváéárhelyre: Pálinkés — Sirály.

affai (egy félidőt Emődi is játszik)— 
Pólyák. Tóth, Harmat — Pazein, Stem- 
ler, Grósz, Havas, Korányi II . Bakács 
sérült, ezért alakult át a csatársor.
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A Hungária tatabányai ven
dégszereplése, a Dél-Kelet 
Dréhr-serleg és a Pécs—Eszék 
városközi mérkőzés miatt

négy alszövetségben 
csonka a bajnoki műsor

—  Saját tudósítónktól —
Vasárnap a hat vidéki alszövetség közül I 

négyben háttérbe szorulnak a bajnoki mér- I 
kőzések s egyéb attrakciók felé fordul a I 
figyelem. Nyugaton a Hungária tatabányai ’ 
Magyar Kupa mérkőzése, Keleten és Délen 
a békéscsabai Dréhr-scrlegmérkőzés, Délnyu
gaton pedig a Pécs—Eszék városközi mér
kőzés miatt csonkul meg a bajnoki műsor.

Az alszövetségekel sorravéve, így alakul a 
műsor:

Keleti alszövetség.
Debreceni alosztály. Karcag: K. MOVE— 

KSC, bíró: Sas.
Szabolcsi alosztály. Nyíregyháza: NyöTSE 

—PIAC, bíró: Wirtschafter.
Vasutas-bajnokság. Püspökladány: P. MÁV 

^Nyíregyházi VSC, bíró: Szigeti.
(Ki van tűzve a DVSC—DTE Ezüst-Iabda- 

mérkőzés is, de könnyen lehet, hogy a 
DVSC a Szentesi MÁV elleni vasutasbajnoki 
meccsét játsza le.)

Nyugati alszövetség.
A három I. osztályú meccs között a DVE 

—íl. kér. SC ígérkezik a legérdekesebbnek, 
de érdeklődés várja az utóbbi időben pom
pásan szereplő Pápai Kinizsi győri játékát 
is. A TAC—VTC meccs kiesési derbi. A 
VTC erősen lemaradva az utolsó helyen kul
log, a TAC pedig az utolsóelőtti. A TAC 
még megmenekülhet a szomorú sorstól, de 
ehhez az kell, hogy a VTC ellen győzzön.
A mérkőzés. favorit ja az otthonában játszó 
TAC.

A II. osztályban a GyAC—-GyTSE meccs a 
csemege.

Részletes műsor:
1. osztály. Tatatóváros: TAC—VTC, bíró: 

Storch. — Székesfehérvár: DVE—II. kér.
SC, bíró: Hollósi. — Győr: DAC—P. Kinizsi, 
bíró: Gránássy.

/.. osztály. Győri-csoport. Győr: GyTC— 
MAFC, bíró: Rosenberger II. GyAC—GyTSE, 
bíró: Schwarcz. — Magyaróvár: Hubertus— 
Csornai SE, bíró: Sirovec. — Szombathelyi
csoport Pápa: P. Testvériség—Kőszegi SE, 
bíró: Mikóczy. — Zalaegerszeg: ZTE—SzSE, 
bíró: Gray I. — Tapolca: TIÁC—KTK, bíró: 
Bartos. — Fehérvári-csoport. Várpalota: V. 
Unió—ARAK, bíró: Kamarell. — Fűzfő: 
FÁK—SzAK, bíró: ősz dr.

Északi alszövetség.
I. osztály. Hatvan: HAC—DVTK, bíró: Po-

nyi. — Zagyvapálfalva: PBÜSE—MVSC, bí
ró: Kovács I. — Salgótarján: SSE—ÓVTK,
bíró: Merz. — Diósgyőr: DAC—SAC, bíró:
Hajdú. — Sátoraljaújhely: S. MÁV—PTK,
bíró: Pataky.

II. osztály. Málravidéki-csoport. Salgótar
ján: SBTC—HVSE, bíró: Lőrinc. — Jászbe
rény: J. Lehel—MESE, bíró; Mayer. —
Eger: EVSC—GyAK, bíró: Horváth. — He
ves: HSE—GyKSE, bíró: Tamás. — Miskolci
csoport. Miskolc: MMTE—BTK, bíró: Hart-
mann. — Szikszó: SzFK—DSE. bíró: Neppel.

Déli alszövetség.
A Dél—Kelet Dréhr-serlegmérkőzés miatt 

a bajnoki műsor meglehetősen csonka.
A részletes műsor az alábbi;

Szegedi alosztály.
I. osztály. Kiskunfélegyháza: KTK—UTC,

bíró: Czeglédi. — Hódmezővásárhely: HMTE 
—SzVSE, bíró: Horváth J. — Kistelek: KTE 
—Makói AK, bíró: Vezér II.

II. osztály. Csongrád: CsAK—KVK, bíró:
Lupták. — Szőreg: Rákóczi—KAC, bíró: 
Lázy.

Barátságos. Hódmezővásárhely: HTVE—
Szeged FC, bíró: ?. — Kecskemét: KAC—
Monori SE, bíró: Dékány.

Csabai alosztály.
I. osztály. Orosháza: OTK—Cs. MÁV, bí

ró: Kohautek. — Mezőtúr: MAFC—OMTK,
bíró: Podani dr. — Szarvas: Sz. Turul- 
Békési TE, bíró: Wiegner.

Délnyugati alszövetség.
A Pécs—Eszék mérkőzés miatt nemcsak a 

pécsi, hanem a bajai alosztályban is marad 
el néhány mérkőzés, Bajáról ugyanis külön
vonat hozza be a nézőket Pécsig s ezért a 
csapatok a bajnoki mérkőzéseket elhalasz
tották.

Részletes műsor:
Pécsi alosztály. Kaposvár: KRSC—Nagy- 

kanizsai TE, bíró: Fenyő. — Dombóvár: D. 
VOGE—SzAK (őszi megsemmisített mérkő
zés), bíró: Dómján.

Bajai alosztály. Bácsalmás: BSC—Bácska,
bíró: Világosi. — Mohács: MTE—SBTC, bí
ró: Rosenfeld E.

Középmagyar alszövetség.
/. osztály.

Tibor-csoport: D. Magyarság—Balassagyar
mati TE,‘ Dunakeszi, fél 5. Biró Kelesi dr. 
TUSC—CsKAC, Tokod, A. Bíró: Schiller. — 
VÁC—VSE,. Vdc, 4. Bíró: Eperjessy.

darcza-csoporl: RTE—KTK, Rákoskeresz 
túr, 5. Bíró: Bálint. — RVSE—GySE, Rá
kos, fél 5. Bíró: Szalay. — SASC—PÁC,
Sashalom, 5. Bíró: Zug. — RÁC—Rákoshegyi 
SE. Rákosligel, 5. Biró: Paulinyi.

Dratsau-csoport: ISE—Szolnoki AK, Irsa, 
fél 5. Biró: Bardach. (Hb. Pintér.) — T. 
MOVE—SzMTE, Törökszentmiklós, 4. Biró: 
Kecskeméti. (Hb. Adler.) — C. MOVE—Sz. 
MÁV, Cegléd, 5. Biró: Kovács.

II. osztály.
P. MOVE—BTC, Pomdz, 5. Bíró: Mach. — 

FSE—Szentendrei MOVE, Fót, fél 5. Biró: 
Kozma. — NAC—Veresegyházi SC, Nagy
maros, fél 4. Biró: Rosenfeld. — F. Testvé
riség—SzTK, Kisalag, fél 5. Biró: Gabrics. — 
JTE—Nagykálózi SE, Jánoshalma, 3. Biró: 
Lóránt. — ISE—KSC, Isaszeg, fél 5. Bíró: 
Nagy. — FTK—Alagi SC, Fclsőgöd. 5. Bi
ró: Vascsik.

Bacsó-serleg: RTE ifj.—RTK ifj., Rákos
keresztúr, 3. Biró: Ébert. — Tibor-díj: Ma
gyarság ifj.—BTE ifj., Dunakeszi, fél 3. Bí
ró: Polster.

Corinthián-dtj: Dorogi AC—Cinkotai TK, 
Dorog, 4. Bíró: Leiner I.

Tartalckbtró: Deák, Fuchs, Fehér A. és
Thyn.

Paskó felépült s vasárnap elfoglalja 
helyét a Salgótarjáni SE csapatában. 
Vics is könnyebben megsérült vasárnap, 
de azért játszik.

Nagyváradi hírek. Nagyvárad há
rom vezető csapata: a NAC, Törek
vés és Crisana közül vasárnap a NAC 
és a Törekvés játsza az első helyi 
derbit. — Pogány Artúr, a Törekvés 
közszeretetben álló elnöke meghalt s 
a váradi sporttársadalom nagy rész
véte mellett temették el. — A  NAC 
olasz túrára készül, ha a román vá
logatott délamerikai túrája nem 
valósulna meg.

Nyíregyházán tegnap prőbamérkőzés 
volt s ennek alapján így állították ösz- 
sze azt a csapatot, mely vasárnap a 
Bocskai ellen felveszi a küzdelmet: Mi-
lotay — Tomasovszky NyTVE, Kubieska 
NyKISE -  Gerda, Hutfles NyTVE, 
Cziezka NyKISE — Murczkó, Hajdú 
NyKISE, Guttmann NyTVE, Kábái 
NyKISE, Kurz NyTVE. Kubieska a pró
bamérkőzésen könnyebb rándulást szen
vedett, ha nem jön rendbe, akkor Lan- 
ger NyTVE kerül a helyére. A  próba
mérkőzést különben a fenti tizenegy 5:1 
arányban nyerte meg egy másik NyTVE 
—NyKISE kombinálttal szemben.

A  Ripensia elvesztette 8-ik mérkő
zését. A z FC Rouen 3:2 (0:0) arányban 
győzött a szétesőn, fáradtan játszó 
temesvári profik ellen. Míg a R i
pensia a francia földet járja, otthon 
újabb viharfelhők gyülekeznek a 
klnb felett. Kotormány körül tört k i 
most a sajtóhadjárat. Kotormány a 
bukaresti sajtó híradásai szerint jo 
gosulatlanul játszik a Ripensiában, 
mert a Kinizsiből való átvétele után 
elfelejtették megsemmisíteni az — 
am atőrigazolását. Cec! . . .

A z  UHAK Kovácsot szerepelteti a 
Fér. Vasutas elleni mérkőzésen a center 
posztjáD. Az összeállítás az alábbi: Dan- 
czinger — Kraller, Székely — Vida III., 
Vajda, Bein — Jager, Gábor, Kovács, 
Tombor II., Szűcs.

Barátságos mérkőzés. VII. C) kér. 
adószámviteli osztály—OTI behajtási 
osztály 5:0 (1:0). Bíró: Székely dr. — 
Fölényes győzelem. Góllövő: Torna, 
Fragner (2), Mihály, Roóz.

A Vasas a vasárnapi edzőmérkőzésen 
a Bak TK ellen a következő csapatot 
szerepelteti: Berczky — Szemere, Ke
mény — Vági, Bnrger, Kiss — Koszta, 
Brunecker, Possák, Küzdényi, Egri. 
Szerepelni fognak azonkívül a tartalé
kok is. A mérkőzést a békentcai pályán 
játszák le 3 órai kezdéssel. *

A  BVSC-ben Reiter lesz vasárnap 
hosszú szünet után ú jra a jobbszélső, 
az FSE ellen. Kukucska kerül a bal
hátvéd helyére és íg y  Lugossy el
foglalhatja helyét a fedezetsorban.

Pénzügy—Igazságügy 3:! (1:2). Barát
ságos. Hidegkuti-ut. Bíró: Molnár. A
tartalékosán kiálló csapatok szép mér
kőzést vívtak. Luis II. az Igazságügy
nek szerzi meg a vezetést, amit Ondrus 
egyenlít. Luis II. pompás fejese újból az 
ISC-t juttatja előnyhöz. Szünet után 
Ondrus bombája az egyenlítést, majd 
Lukács remek fejese a győzelmet jelenti. 
Jó: Androvits, Ondrus, Dobos, Tamássy, 
illetve Luis-fivérek, Fülöp, Fábinger és 
Puskás.

Gárdos—Grün játéka kétes, a 
MILL-válogatottban, mert lehet, hogy 
a fiatal half játszik vasárnap a Tö
rekvés nagy együttesében. Ebbén az 
esetben a BSE-ista Lengyel kerül a 
helyére.

Wenzl Károly-vándordij mérkőzések.
V. kér. SzAK—ÁKSE, Pasaréti-út, fél 3. 
(Himmler). BFC—Kp. „ l l ‘r FC, Cinkota, 
fél 3. (Kmetty). Szt. L F C -P SE , Gyáli- 
út, 8. (Schárle). Gránit—CsSE, Csömör, 
fél 5. (Márton).

Winkler V., a Vasas volt csatóra 
Svájcból hazaérkezett. A  fiatal játé
kos most az M TK-ba fog ja  kérni át
igazolását.

Kispest kölcsönadta csapatát. Kispest 
tegnap a Gránit SE-vel tartotta edző
játékát. A csapatnak vasárnap nincs 
mérkőzése, de ez nem jelenti azt, hogy a 
játékosok is pihenni fognak. Dénes, Boz- 
gonyi és Doimos a csikóválogatottal van 
úton. A Pozsonyban szereplő III. kerü
letiek pedig Tőröst, Keresztest, továbbá 
Purezeldet kérték kölcsön.

Csirke játszik jobbszélsőt vasárnap 
az Elektromosban a 'BSE ellen. Ez 
lesz a kék-sárgák csapata: Ú jvári — 
Csovics, Kulcsár —  Deák, Lévay, 
Lengyel — Csirke, Melicharik, Bog
dán, Obsitos, Kocsis.

Éremmérkőzés. A  Tungsram szomba
ton délután fél. 5 órakor a Megyeri-úton 
a WMKSC csapatával játszik. Előzőleg 
a két csapat vénfiúi játszanak.

Az FVSK m egóvta a III. kér. TVE 
ellen elvesztett mérkőzését Gyurcsik 
szerepeltetése miatt.

A TTE—RUAC 9:0 arányban végződött, 
mérkőzést az intézőbizottság megsemmi
sítette és gólarány nélkül a TTE javára 
írta, miutáD a BUAC tartozás miatt fel
függesztés alatt játszott.

Előleg...

— Klug bíráskodása nem  je len 
te tt m eg lep etés t! H iszen  m ár a 
meccs előtt elcsúszott a sáros tala
jon.

—  N a és ?
—  N a g yo t e se tt  a közönség sze

m ében!

Az amatőr II. osztályban a tavaszi 
szezonban eddig elmaradt meccsek új 
terminusa: május 5. Ezen a napon tehát 
a következő mérkőzések kerülnek leját
szásra: BTC—TTE, KFC—Vasas, BUAC 
—VI. kér. FC, BTK—TLK.

Ismét nehéz ellenfelet kapott az 
FTC. A  kiesés ellen küzdő III. kér. 
TVE-ben a jó l bevált összeállításon 
nem változtatnak. íg y  marad a 
Szirbán—Stcmberg, Deák—Hoffmann, 
Lendvai, Schubert—Bay, Gervai, 
Dómján, Bihámy, Kemény együttes.

Amper SC—Dreher Mául 4:0 (2:0).
Éremmérkőzés. Megyeri-út. Bíró: Szé
kely dr. Az ASC könnyen éri el győzel
mét. Góllövő: Putz (2), Eichbaum, Kohn
IV. Kitűnt: Müller, Putz, Eichbaum,
Kohn IV., illetve Varga, Horváth.

Feljavul a Vérhalom. Majsa, az 
újlakiak csatára Szombathelyről ha
zaérkezett és a felépült Zimmerman- 
nal együtt vasárnap már játszik.

Barátságos mérkőzés. Tungsram—Szőr
mefestők 1:1 (0:0). Megyeri-út. Bíró:
Balló. A tartalékosán kiálló Tungsram- 
nak méltó ellenfele volt a Szőrmefestők 
együttese. Góllövő: Czury, illetve Sti- 
macz. Jó: Bajna, Wimmer, Muzsik,
Szandalszky II., illetve Jerzsabek, Sti- 
macz, Müller.

A  Terézvárosban Vice vasárnapi 
játéka bizonytalan. Helyettese Tóth 
lehet. A  Vác FC ellen így  áll fel a 
csapat: Müller — Streicher, Vice
(Tóth) — Gudautinger, Pilis, Váradi 
— Rédl, Petrusa, Kovács, Adler, Ud
varos.

Pausz szereplése miatt a Cs. MOVE 
megóvta a KFC ellen elvesztett mérkő-

A PATE-nak a KEAC elleni ügyében 
beadott ujrafelvéleli kérelmét az inté
zőbizottság elutasította.

A  KTC a vasárnapi súlyos vereség 
hatása alatt több változást eszközöl 
csapata a HAC ellen. Potecz IV. he
lyére Ruek I. került, m íg Somogyi is 
újra sorompóba áll Lukács helyén, 
balösszekötő pedig újra Hullár II. 
lesz.

A Sátoraljaújhelyi AC vasárnap meg
erősödve megy Perecesre. Újra játszik 
Kiér és Kálmán. Kálmán felépült sérü
léséből, Kiér pedig kibékült egyesületé
vel.

Csnzmann a lábát fájlalja és így  
vasárnap valószínűleg az ifjúsági 
Kovács szerepeltetésére kerül a sor 
az RTK-ban.

Fedor (Sátoraljaújhelyi MÁV) kitiltá
sa lejárt. A játékos vasárnap elfoglalja 
helyét csapatában.

Miskolcon vasárnap az északi MILL 
válogatott a MÁK ellen játszik, Bíró: 
Adorján. Előzőleg az önálló MILL egye
sületek és az ÉLASz egyesületek MILL 
csapatainak maradék legjobbjai mérkőz
nek, Itt Lissauer lesz a bíró.

A  Kőbányai AC a Maglódi-út 4. sz. 
alatt megépítette már új pályáját. A  
pályát a 'szövetség felülvizsgálta és 
hitelesítette s vasárnap játszák rajta 
az első bajnoki mérkőzést.

A Salgótarjáni AC visszalépését az 
ÉLASz intézőbizottsága tudomásul vette, 
ugyanekkor a bizottság törölte a baj
nokságból a Füzesabonyi SE csapatát, 
mert három kitűzött bajnoki mérkőzésre 
nem állott ki.

Ghymessy, a BEAC kitűnő játéko
sa a tegnapi mérkőzésén kisebb bo
karándulást szenvedett. A  bokájával 
laborál Németh is, de előrelátha
tóan mind a két játékos részt tud 
azért venni csapatának vasárnapi 
játékán.

Pécs válogatott csapatában Musztl fesz 
a balbekk ee Csörsz a balszélső. A Pécs
—Eszék mérkőzés előtt a pécsi amatőrök 
második garnitúrája a Pécs-Baranya el
len játszik.

A Pécsi SC csapata vasárnap Siklóson 
barátságos mérkőzést játszik az SSE csa
patával

Sopronban vasárnap lesz futball
mérkőzés, mert a szurkolók és a já 
tékosok nagyrésze a Győr—Sopron— 
Ébenfurti vasút igazgatósága által in
dítandó külön motoros vonaton fel
megy Béosbe, az osztrák—magyar 
mérkőzésre.

Az Attila csapata ma reggel Tarnay 
és Bemer vezetése mellett az alábbi gár
dával utazik el Kolozsvárra, hol szom
baton a Bomania, vasárnap pedig az 
Universitatea ellen játszik: Szülik, Va
dász, Dankó, Sós, Buzássy, Pogány, Ha
raszti, Csere, Szabó, Budas, Sziklai és 
Gyurcsó. Szulikot és Gyurcsót most pró
bálja ki az Attila.

Maglódon körmérkőzést tervez
nek pünkösdkor az őszről elma
radt Rákospalota— Maglód mérkő
zéssel kapcsolatban, Gyömrő és Rá
koscsaba részvételével. Vasárnap a 
két proficsapat mellett az RSE és 
a GySE mérkőzése, míg hétfőn a 
győztesek és a vesztesek kerülnének 
egymással szembe.

Két Sas-serleg mérkőzés lesz vasárnap 
Győrött: GyAC II.-G yT S E  II., bíró:
Kovács, Győrsziget II.—ETO II., bíró: 
Sári.

Nyárra halasztották 
az egyesületközi 
páros versenyeket

A z első fordulót július 17-ig, a 
másodikat augusztus 21-ig kell 
lebonyolítani —  ö t  számban k i
írta a M ASz tanácsa a női 
bajnokságokat — Lesznek vidéki 
bajnokságok is

— Saját tudósítónktól —

A MASz űj tanácsának első 
ülése ünnepies aktussal kezdő
dött: Szilágyi Lajos társelnök üd
vözölte Stankovits Szilárdot kor
mányfőtanácsosi kinevezése alkal
mából.

dékes MAC— BRTE találkozás
mégis megvalósul. A  változott ter
minusnak megfelelően kitolták a 
nevezési zárlatot is április 30-ra.

A  nemzetközi ügyekről szóló je 
lentések után elhatározta a ta-

A sok fontos tárgy közül az első 
a vidéki bajnokság kiírása volt. A 
tanács magáévá tette a központi 
vidéki bizottságnak azt a javasla
tát, hogy a vidéki propaganda
verseny néven sok sikert hozott

kerületközi viadalt állítsa 
vissza és a verseny győzte
seit „vidéki bajnok” -i címmel 

tüntesse ki.
Erre a versenyre minden kerület 
számonként hat versenyzőt nevez
het, akik közül három indulhat. 
Az indulást standard-eredmények 
eléréséhez kötik. A  központ kerü
letenként 150 (a rendező kerület
nek 100) pengő segélyt ad a ver
senyzők útiköltségeihez való hoz
zájárulás címén.

Hosszú vitát provokált
a női bajnokságok kiírása.

A bajnokságok ellen elvben senki 
sem foglalt állást, minden felszó
laló megegyezett abban, hogy a 
nők erre már eddigi eredményeik
kel is rászolgáltak, további fe jlő 
dés pedig csak ezen az úton vár-

nács, hogy az egy hét múlva ősz- 
szehívandó tanácsülés első pont
jául a szabálykönyv hátralevő ré
szének tárgyalását veszi.

Pécs és Szeged főiskolásai találkoznak
május 5-én Pécsett a PEAC és KEAC 
immár tradicionális páros viadalán. A  
nagy sportértékű verseny az idén tár
sadalmi esemény is lesz Pécsett, mert a 
PEAC lelkes rendezőgárdája már eddig 
is számottevő sikereket ért el ezen < a té
ren. A  versenyen Pécs előkelőségei tel
jes számban jelen lesznek, a propaganda 
eredményességét pedig az • is növelni 
fogja, hogy az atlétikai verseny  ̂után 
Pécs főiskolai és vasutas futballváloga- 
tottja mérkőzik egymással. A  kedvezőt
len időjárás ugyan nem segítette elő a 
versenyzők gyors formábajövetelét és a 
verseny terminusa egy kissé korai, de 
Pécsett is, Szegeden is olyan szorgalma
san dolgoztak a tél folyamán a verseny
zők, hogy még így is kiváló eredmé
nyekre van kilátás. Mind a két csapat
ban szerepel két-két országos válogatott; 
is és Bodossy, Megyeri, Lázár, meg Bo- 
ross első idei próbálkozását élénk ér
deklődéssel várják.

Na igen
— M it szólsz hozzá, a Fradi csak  

n ég yet rú gott
— Érthető. Sárosi az első félid ő

ben három  p ercre  k iá l l t . .  3

ható. Csak arról volt szó, hogy 
hány bajnokságot írjanak ki. Vé 
gül is Moldoványi dr. javaslata 
győzött és eszerint 1932-ben 

100 méteres síkfutásban, 4x100 
méteres stafétában, magas
ugrásban, távolugrásban és 

diszkoszvetésben
rendeznek női bajnokságokat. A 
bajnoki címet standardhoz kötik. 
A  versenyeket az idén még nem 
egy napon, hanem több versenyre 
elosztva rendezik meg. Kerületi 
női bajnokságokat csak egyes kü
lönlegesen indokolt és eredmé 
nyekkel alátámasztott kérelmek 
esetén engedélyez a vidéki bizott
ság javaslatára a tanács.

A z egyesületközi páros verse
nyek

terminusai körül nagy nehézségek 
voltak. Ismeretes, hogy az intéző- 
bizottság május 1. és 5. napjára 
írta ki ezeket a versenyeket, a 
rossz időjárási viszonyok miatt 
azonban félő volt, hogy az atléták 
nem tudnának azokon megfelelő 
felkészültséggel kiállni. Ezért 
már az intézőbizottság azt java
solta, hogy július 17-én és a ma
gyar— lengyel mérkőzés elhalasz
tásával felszabaduló augusztus 
20— 21-én rendezzék meg a két 
fordulót. Ez ellen elsősorban a 
főiskolásak szólaltak fel, végül 
Ferenczy Ödön indítványára a ta
nács úgy határozott, hogy ezt a 
két napot határnapnak tekinti, 
ami annyit jelent, hogy

a kisorsolandó első forduló 
mérkőzéseit július 17, a máso
dik forduló mérkőzéseit aug. 

21. előtt
kell megrendezni. Ha az egyesüle
tek egymásközt nem tudnak meg
egyezni egy korábbi terminusban, 
akkor ezen a két napon lesznek a 
versenyek. Ilyen körülmények kö
zött remélhető, hogy a régen ese-

A telavivi zsidó olimpia eredményei
ről sok téves híradás került a sajtóba, 
aminek egyik oka az volt, hogy sok 
számban előfutam-eredmény szerepelt 
döntő gyanánt. íg y  100 méteren a 16 és 
féléves (I) amerikai Heymann 10.8 mp-es 
idővel győzött Gerber előtt. Az osztrák 
Klein, aki a középfutamból a berlini 
német Kurzot verte ki, két másik társá
val együtt nem jelent meg a döntő rajt
jánál. Ez a Heymann volt második 400 
méteren is az 50.9 mp alatt győző oszt
rák Deutseher mögött. 1500-on az oszt
rák Blödy már biztos győztesnek lát
szott, amikor a célegyenesben az ameri
kai Flaxman meglepte. A  legjobb ered
ményt az amerikai Harry Sehneider 
érte el, aki a súlydobást 15.24 m-el nyer
te a 14.68-at. dobó Adelman ellen-, a disz- 
koszvetóst pedig 47.76-tal (nem 48 méter
rel) és minden dobása 45-ün felül volt. 
Sehneider, aki a Grenwood Traek Club 
tagja, 1930-ban 43.48-al nverte Amerika 
junior diszkoszvetőbajnokságát, ebben az 
évben Newyork bajnoka is volt, tavaly 
pedig Jessup és Moeller mögött, de Jo
nes előtt 45 méteres dobással harmadik 
volt a nemzeti bajnokságban. Sehneider 
az amerikai olimpiai reprezentánsok 
közé is bekerülhet.

Grabert legyőzték a LAAC staféta
viadalán Los Angelesben, amelyen 
egyébként ■ is akadt néhány meglepő 
és kiváló eredmény. 4X110 yardon 
a Southern California egyetem sta
fétája (Ball, Koenig, Delby, Wykoff) 
42 mp-el győzött, a 4X220 yardot 
Ball helyett Welsh-sel 1 :27.8-al nyer
ték. A 4X400 yardon a LAAC (Po- 
meroy, Watson, Alf, Gordon) 3:20.4 
mp-el győzött, 4X880 yardon 8:10 is 
elég volt a győzelemhez. Az egyéni 
számok eredményei a következők: 
magasugrásban Lasallette, Stawart, 
Brannan és Van Osdel egyformán 193 
cm (!) , távolugrásban Talbott 714, 
Johnson 708, Paul 702 cm, diszkosz- 
vetésben Hall 43.84, gerelyvetésben 
De Mers 59.98. Szédítő mezőny volt 
együtt súlydobásban, bár az ered
mények nem szédítőek. 1. Brix 15.24,
2. Rothert 15.03, 3. Kuck (az amster- 
dami világbajnok) 14.28, 4. Edwards 
14.17, 5. Hall 14.16. Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy az ötödik 
Hall is dobott már 15-ön felül! A 
rúdugrás eseménye volt a tavalyi 
bajnok Graber veresége, aki a 396 
cm átugrása alkalmával kezét meg
sértette és tétlenül kellett néznie, 
hogy Deacon és McDermott 411 cm-es 
ugrással megelőzi.

Pécsett vasárnap a PEAC kezdőver- 
d ítyatlétát a FVSKm n y e n  elsőízben

Sportármek, plakettek ás 
szobrok, serlegek, zománc- 
jelvények legelcsábban Morzsányinál Budapest. 

IV. kér.. 
Eskü-ál 5.
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V E G Y E S  H Í R E K
FUTBALL

A bajai Bácska csapatában vasárnap 
Horváth helyén Abzsics szerepel.

A Hódmezővásárhelyi TVE vasárnap
Szeged FC elleni mérkőzésen több if

júsági játékossal kísérletezik.
A Bocskai—NyKISE, Ny TVE kombi

nált mérkőzés bírája a kisvárdai Bakó le3z.
A Diósgyőri VTX szerdán nagy 

edzést tartott. A vezetőség több tag
ja változtatni szeretne a csapatössze
állításon, végül azonban alighanem 
változatlanul marad a multheti 11.
A világhírű angol The Cham
pion kerékpárokat havi 20 P 
részletre, kerekpáralkatré- 
sseket nagvbani eredeti gyá
ri árban, Misi Burai 5.80, belső ISO 
U N C  JA K A B  ÉS FIA

kerékpárnagykereskedése, ”  
Budapesl, Vili. kér., J6xso(-k8rót <*?. szám 
Árjegyzék 1000 képpel ingyen. Alapílva 1869

A Del—Kelet mérkőzésre kiizépma- 
gyarországi bírót kértek a felek közösen 
es pedig elsősorban Mikolovicsot. Miko- 
lovies azonban nem mehet, mert izületi 
gyulladással ágyban fekvő beteg. A kö
zép BT csak ma jelöli ki a Békéscsabára 
utazó bíró személyét. Itt írjuk meg, 
hogy a Dél—Kelet meccs előtt Békés
csaba és Gyula válogatottjai játszanak 
egymás ellen, ezt megelőzőleg pedig a 
csabai gimn. és a csabai fk. mérkőzik.

Elő az öregekkel! A Diósgyőri AC 
három, már régebben visszavonult 
játékosa, Dérer, Petykó és Spisák is
mét edzésbe áll. Talán vasárnap a 
SAC ellen már játszanak is.

A Diósgyőri VTI£ ÚJ közgyűlése va
sárnap kerül sorra,' A műit hónapban 
megtartott közgyűlést a közigazgatási 
hatóságok különböző szabálytalanságok 
miatt megsemmisítették.

A székesfehérvári csapatok vasár
napi összeállításai: DYE: Müller v. 
Mák — Tirk I„ Maár, — Kovács, 
Hajszán, Farkas — Vanka, Szijjártó, 
Both, Kotrobai, Pingiczer. — ARAK: 
Varga III. — Kovács I., Perez — 
Zeitler, Gergely, Romoda — Kovács 
I„ Varga, Lőrinc, Rákhely, Twordy. 
Az ARAK csapata erősen tartalékos, 
mert Vlaszák, Pangl és Varga I. sé
rült, Wernert pedig nem engedi ját
szani a KISOK.

Klubélet a Vasasoknál Kedves 
újítást vezetett be Künsztler Jenő,, 
a Vasasok főszurkolója. A  játéko
sokat minden edzés után meghívja 
barátságos vacsorára. Ezekkel a 
kellemes összejövetelekkel még- mé
lyebbre akarja tenni a játékosok 
összetartását. A játékosok nagy 
örömmel fogadták a nagyszerű 
eszmét és teljes számban vettek 
részt a szerdai edzés után a vacso
rán.

Várad! és Szabó helyén változik az 
MTK összeállítása a BEAC ellen. A 
kék-fehérek így állnak fel: Toldi — Kál
lai, Gábor — Kovács, Iványi, Semsei 
(Varad!) — Klamár, Konrád, Hódi, Fe- 
renczy, Bacsay (Semsei).

ATLÉTIKA
Május 22-t javasolta a MASz a ma

gyar—görög mérkőzés napjául, ver
senyszámokul pedig a következőket: 
100, 400, SöO, 15ü0, 5000 m síkfutás, U0
m gátfutás, magas-, távol-, rúd- és 
hármasugrás, súly-, diszkosz- és ge
relyvetés és svédstaíéta. A  számokról 
előreláthatólag még vitázni fognak 
(ha lesz idő rá), mert a görögök alig
hanem ragaszkodnak a 400 méteres 
gátfutáshoz és a hellén diszkoszve
téshez.

Megválasztotta az új bizottságokat
a MASz tanácsa tegnapi ülésén. A 
két legfontosabb bizottság tagjai a 
következők: Intézőbizottság: Elnök:
Misángyi Ottó. Előadó: Bújó Károly. 
Tagok: Bally. István dr., Bodánszky 
Pál dr., Ferenczy Ödön, Kraitz Fri
gyes, Magdlnecz Antal, Spindler Vik
tor. Póttag: Reich Andor, Ulrich Pál. 
— Nemzetközi: Elnök: Stankovits
Szilárd. Előadó: Marschalkó Teofil
Tagok: Ferenczy Ödön, Hertzka Re
zső, Mailinger Béla, Moldoványi Ist
ván dr., Sándor Alfonz. Póttag- 
Dvorszky Ferenc, Schmidt Antal dr 
A vidéki bizottság elnöke Sátrán Fe
renc, előadója Katz László, a ver
seny bizottságé Bodánszky Pál dr. és 
Irsa Tibor, a szahálybizottságé Stan
kovits Szilárd és Bajó Károly, a gaz 
dasági bizottságé Szerelemhegyi Je
nő dr. és Hertzka Rezső, a fegyelmi 
bizottságé Szerelemhegyi Jenő dr. és 
Kriss István, a kosárlabdabizottságé 
Misángyi Ottó és Szalay József dr„ 
a fellebbezési tanácsé Moldoványi 
István dr. és Kiss Húgé, propagan
dabizottságé Szilágyi Lajos dr. és 
Mező Ferenc dr. lett.

Lindner Gedeon és Czakó János az
j idény első rándultjai.
Varró József Váci RE. aki tavaly 
5.17 m-es kerületi rekordot állított 
d, mostanában, állandó 13.60 13.70-es 
>rmát mutat. Vácott sokat várnak

BOXOLAS

Temesvári ökölvívók sikere Buka
restben. Vasárnap kerültek eldöntés
re Bukarestben a román ökölvívó- 
bajnokságok. A temesvári Bruckner 
(Gyapjúipar) megnyerte a  nehézsúlyú 
bajnokságot, míg Kovács (Electriea) 
a kisnehézsúlyban aratott bajnoki ba
bért. A temesváriak sikerét növeli 
az a tény, hogy legjobbjaik nem 
vettek részt ezen a versenyen, mert 
a selejtező kerületi versenyen annak 
idején nem indultak.

an

A  m a g y a r  v á l o g a t o t t  ö k ö l v í v ó  
c s a p a t  i s  r é s z t  v e s z  a  b e r l i n i  

n é g y  n e m z e t  m é r k ő z é s é n

Bárány István
és a Csikók szereplése
nyitja meg a bécsi

— Saját tudósítónktól

Németország egyik Legnagyobb 
ökölvívó eseménye —  mint már 
jelentettük —  április 30-tól má
jus 2-ig terjedő időben zajlik le 
Berlinben, amikor a német, dán, 
olasz és francia válogatott ököl
vívó csapat méri össze erejét.

Ebbe a tornába egészen vá
ratlan fordulattal most a 
magyar válogatott csapat is 

belekapcsolódik.

A német szövetséghez a tegnapi 
nap folyamán ugyanis befutott

a franciák értesítése,

amelyben, közvetlenül a verseny 
megrendezése előtt, lemondanak 
a viadalon való részvételről. A 
német szövetség ebben a nehéz 
helyzetben a legrövidebben tudo
másul vette a franciák lemondá
sát és azonnal érintkezésbe lépett 
a magyar szövetséggel s arra 
kérte a MÖSz-t, hogy a tornára 
küldje el a magyar válogatott 
csapatot.

A szövetség a régi sportbeli 
kapcsolatokra való tekintettel

vállalkozott a tornán való
részvételre

és így a legjobb magyar ökölvívók 
helyettesítik majd Berlinben a 
franciákat. A  magyar szövetség 
már csak azért is nagy örömmel 
vesz részt ezen a versenyen, mert 
így alkalma nyílik arra, hogy 
olimpiai jelölteinket a német és 
olasz olimpikonok ellen, idegen 
környezetben erős próbára te
gye. A  mérkőzéseken a nemzeti 
csapatok nem páros meccssket 
vívnak egymás ellen, hanem súly
csoportonként együtt indul a 
négy-négy különböző nemzetiségű 
versenyző. Miként a magyar baj
nokságon, az első fordulóban itt 
is a sorsolás szerint állanak ki 
egymás ellen a párok. Az első for
duló győztesei mérkőznek aztán a 
döntőben az első és második 
helyért, míg a két vesztes fél a 
harmadik és negyedik helyért 
küzdhet.

A válogatott ökölvívók jövő bét 
péntekjén indulnak el Berlinbe 
és onnan az olasz válogatott ver
senyzőkkel térnek haza,, hogy ve
lük itthon az esedékes olasz—  
magyar mérkőzést megvívják.

S z n É a tN  Kisfán 
temetik B o M y t

— Saját tudósítónktól —

A tragikus körülmények között 
elhunyt magyar ökölvívóbajnok, 
Bokody Lajos halálát ugyancsak 
kihasználták az ökölvívósport ellen
ségei. A szerencsétlenséget min
denképpen az ökölvívással igyekez
tek kapcsolatba hozni. Ezt a fel
tevésüket alaposan megcáfolta a 
tegnap délelőtt megtartott bonco
lás, amely minden kétséget kizá
róan megállapította, hogy az oly 
korán bekövetkezett vég semilyen 
összefüggésben sincsen az ököl
vívással, illetve Bokodynak a bécsi 
mérkőzésen elszenvedett ütéseivel.

—  Agyvérzés volt a halál köz
vetlen oka —  mondja Iván Ferenc 
dr. tisztiorvos, egyben a szövetség 
szakosztályának elnöke —  Bokody 
korai halálának. Ez az agyvérzés 
egy régi betegségének volt a kö
vetkezménye, amely azonban nem 
nyilvánult meg semilyen külső tü
netekben. Csak rosszakarat hoz
hatja ezt az ökölvívással kapcso
latba.

Bokody halálának híre ’ Európa 
ökölvívó köreiben igen gyorsan 
elterjedt. A szövetséghez tegnap a 
kondoleáló táviratok tömege futott 
be, közte a csehszlovák ökölvívó
szövetség, a prágai rendőrök sport
egyesületének, valamint a BC Smi- 
chov-nak a távirata is.

Bokody Lajos eltemetésére a 
boncolás után az engedélyt meg

kapták. Az elhunytat egyesülete, a 
Bp. Vasutas a maga halottjának 
tekinti és szomabton délután 4 
órakor helyezik örök nyugalomra a 
kispesti temetőben. A temetésen a 
MÖSz, valamint a többi egyesület 
is testületileg jelenik meg.

Téves értesítés jelent m eg lapunk 
legutóbbi számában Bokody temeté
séről. Az oly fiatalon elhúnyt ifjú 
vasutas-ökölvívó temetése, mint kü
lön cikkünkben ma megírjuk — szom
baton délután lesz;

Szigeti Bécsben mérkőzik Június 
3-án. A legutóbbi osztrák—magyar 
válogatott mérkőzésen tudvalövőleg 
Szigeti legyőzte Zehetmayert. A 
mérkőzés után Zehetmayer vissza
tért otthonába s jelentést tett a bu
dapesti mérkőzésről. Ez igen kedvező 
volt Szigetire nézve. Zehetmayer vé
leménye szerint ma nincsen ökölvívó 
Európában, aki Szigetit le tudná 
győzni. Ez a jelentés arra indította a 
Polizei SpV vezetőségét, hogy június 
3-ára tervbevett sportakadémiájára a 
szövetség útján a magyar Ökölvívók 
néhány jelesét is meghívja, köztük 
Szigetit is. A MÖSz úgy adta meg 
Szigetinek . erre az akadémiára a 
startén gedélyt, hogy a Szigeti—Ze
hetmayer mérkőzést eredmény hirde
tése nélkül lehet csak megvívni.

Rendkívüli szakosztályi ülést tart 
ma a MÖSz. A Berlinben szorftóba 
lépő magyar csapatot állítja össze 
ezen a szövetségi kapitány.

A MAVAG—BTC meghívásos ököl
vívó mérkőzést szombaton este 8 óra
kor rendezi meg a MÁVAG golgota
úti tornatermében.

A MOVE Egri SE május 5-én meg
hívásos versenyt rendez, amelyre el
lenfélül a Bp. Vasutas versenyzőit 
Sikerült megnyernie.

úszóidényt
Holnap reggel indul útjára az 
úszók csapata

Só ját i/uflósíbónktól —

Szombaton és vasárnap este fél 
8 órai kezdettel szerepel Bécsben 
a válogatott vízipólóutánpótlás és 
Bárány István dr. A vízipólózók és 
Bárány szombaton reggel fél 8 
órakor indul Bécsbe Komjádi ve
zetésével, de elkíséri a csapatot 
Kelenffy  Gyula dr., a. MUSz al- 
elnöke is.

Szombaton Bárány István 200 
métert úszik két úszóból álló sta
féta ellen, a vízipólócsapat pedig 
a bécsi csikókkal mérkőzik. Vasár
nap a csikók csapata Budapest 
csapatává vedlik át és Bécs válo
gatottja ellen játszik, Bárány Ist
ván pedig 100 méteren startol ez- 
idén először.

Becs óriási érdeklődéssel tekint 
a verseny élé, táblás ház lesz mind 
a két napon, mint a „W  eissmüller- 
tage”  idején. Ez egyáltalán nem 
csodálható, hiszen a magyar-oszt
rák mérkőzésre felutazó magyarok 
is mind ott akarnak lenni az úszók ; 
szereplésénél, azonfelül van Bécs
inek is valamelyes úszóközönsége... 
Különben Bárány Halasyval együtt 
a legkedveltebb vendég a Diana- 
Badban. Báránynak persze alig lesz 
ellenfele, hiszen sem Keltscher 
IWASC, sem Swoboda, Adam 
vagy Adler nem az, aki nyomába, 
léphetne, bár az erős versenyben 
Adlertől az osztrák rekord meg
javítását várják.

2 0 0 0  főiskolásra
számítanak a BEAC szombati pro
pagandaversenyén. A verseny ne
gyed 8 órakor kezdődik s ingyen 
megtekinthető. A  szigeti bejáró
nál háromnegyed 7 és negyed 8 
között mindenkit ingyen bocsáta
nak be a szigetre, aki leckekönyv
vel, diákigazolvánnyal vagy baj
társi igazolvánnyal igazolja magát.

A főiskolai számok komolyságát 
biztosítja az, hogy Yolland pro
fesszor a 100 méteres gyorsúszás
ra, Esterházy herceg pedig a 200 
méteres mellúszásra szép tisztelet
díjat adományozott. A  tömegek 
szereplését a lOxSéVs m staféták 
biztosítják, amelyre minden fő 
iskola nevezett.

A  verseny elején a válogatott 
A) és B) csapat játszik 40 perces 
(2x20 perces) edzőmérkőzést. A 
két csapat felállítása:

Fehér csapat: Barta —  Sár
kány, Homonnai —  Surányi —  
Vágó, Németh, Keserű I.

Fekete csapat: Bródy —  Ivády, 
Barna (Csorba) —  Keserű II. —  
Halász II., Vértessy, Dezső.

Tartalék: Gyulai, Zólyomi és
Molnár.

Mindent elintéztünk"
— Saját tudósítónktól —

A MUSz pünkösdi nemzetközi 
vízipólóprogramját felborulással 
fenyegette az a konfliktus, amely 
az osztrák és a csehszlovák szövet
ségek között kitört. A csehszlová
kok ugyanis a budapesti versenyen 
nem akartak az osztrákok ellen ki- 
állani. Hosszas telefonbeszélgeté
sek folytak a három érdekelt szö
vetség között s a MUSz bejelen
tette a csehszlovákoknak, hogy ha 
elmarad a pesti osztrák-csehszlovák

mérkőzés, a MUSz megszakítja az 
érintkezést a csehszlovák szövet
séggel. Végtére is a MUSz már 
hónapokkal ezelőtt lekötötte a mér
kőzések sorrendjét!

A MUSz erélyes fellépésére teg
nap befutott Hauptmann csehszlo
vák szövetségi kapitány sürgöny
válasza: „Alles ger egeit, brief
folgt, Hauptmann.’ ’

Vagyis: Mindent elintéztünk,
levél megy, Hauptmann.

Eredmény: A pünkösdi verseny- 
sorrend zavartalan lesz.

OLIMPIA
Los Angelesből jelentik: A X. olim

piai játékok szervező bizottságának 
jelentése szerint az olimpiai játékok 
külföldi résztvevői az Északamerikai 
Egyesült Államok területére való be
lépésükkor és annak elhagyásakor 
ugyanolyan elbánásban részesülnek, ' 
mint amilyenben eddig csak Amerika 
legkiválóbb látogatóinak volt része. * 
A bizottság külön igazolványt bocsá-. 
tott ki, mely a szokásos útlevelet pó
tolja s a fejadót és vízumot feles
legessé teszi. Az igazolványokat vala
mennyi nemzeti olimpiai bizottság * 
megkapja. Az Északamerikai Egye- 
sült Államokban az igazolványok fel- " 
mutatói kedvezményes utazásra tart
hatnak igényt. Ezenkívül az atléták 
személyes felszerelése és egyéb atléti-' 
kai eszköz vámmentesen hozható " be 
és szállítható ki.

A z  úr a  p o k o l b a n  is úr

—  A Sabaria azért úr.
—  Miért?

Mert nem siet (pontöt sze- -  
rezni), nem csodálkozik (ha felfüg
gesztik) és nem fizet.

F E K E T E  L Á S Z L Ó

e heti szá m á b a n  i
Te!les regény éra W fillér
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A hoppon morodf Cörpus®» 
csoport meg dkerto' okodé 
lyozni, hogy külföldi bukó 
sisakosok rajthoz álljanak 
a Millenárison

Tendenciózus hírekkel árasztották 
el a német és francia sajtét 
Posszerf mindent e ls im ít...

— Saját tudósítónktól —
Megírtuk, hogy a Carpus-cso- 

Port az év elején ajánlatot tett 
az MKSz-nek néhány pályaver
seny lebonyolítására. Az MKSz 
hajlott az ajánlatra, midőn azon
ban kitudódott, hogy

a Carpus-csoport nem rendel
kezik olyan tőkével,

mely elegendő volna e versenyek 
rendezésével járó előrelátható'ki 
adásokra,

elejtette a tárgyalásokat
és végleg úgy határozott, hogy az 
idény első tíz pályaversenyét a 
BSE-vel karöltve saját rendező 
seben juttatja dűlőre.

A Carpus-csoport visszavonult, 
de

ezzel az ügy aktái még 
korántsem nyertek befeje

zést.
Ennek a német alkalmi vállalko 
zásnak egyik tagja ugyanis az 
MKSz végzésén való felháboro
dásában (? ) retorzióval kíván
ván élni, —  annak olyan nemét 
használta fel, mely nem vet ép
pen jó fényt e társaság sport
erkölcsi felfogására. Az történt, 
hogy a Carpus-csoport egyik 
tagja a német kerékpáros lapokba

kommünikéket tett közzé, me
lyek óvták a német bukósisa
kos versenyzőket attól, hogy 
Budapesten rajthoz álljanak.

Indokul a valótlanságok áradatát 
hozza fel, ami alkalmas arra, 
hogy diszkreditáló hatást vált
son ki az érdekeltek körében.

Érthető, hogy ez a különös 
hangú felszólítás Németország
ban nagy visszhangot keltett, 
aminek aztán az lett az eredmé
nye, hogy

a német versenyzők levelek 
tömegével árasztották el 

Posszertet,
tudakolván e hír helytálló voltát, 
vagy valótlanságát.

Posszert természetesen minden 
levélre megadta felvilágosító és

leleplező válaszát
és így nem kell tartani attól, 
hogy a külföldi versenyzők rajt
ját illetőleg akadályok merülné 
nek fel.

A Carpus-csoport azonban még 
ezzel a manőverrel sem elégítette 
ki bosszúszomját. Értesülésünk 
szerint

a francia lapoknak is meg
küldte mocskolódó figyel 

meztetőjét,
hogy ilymódon a magyar pálya 
versenyidény zavartalan lebonyo
lításának gáncsot vessen.

Hiába erőlködnek Carpusék. A 
magyar versenyrendezőség hitele 
és komolysága pozdorjává zúzza 
ezeket a rágalmakat.

tesek Könyve” , amelyet a déli ke-j g /*  f a  « «  «  „
rület véd. A verseny napján tartja l m G M T M U S T  S 0 3 K S 2 T 3 3 .I & 1 2 & S S Z 1 S *  
az MBSz vidéki kongresszusát, «  m *  a
ahol a központot v. Kossuth Fe- A c t C f i l V  £ ? !* •  l á t S Z O t t a .  II . 1  A f l f .
rene dr. társelnök, Radvány, Papp I -  „  „  *  '  w S .S .« .  A
és Frankó alelnökök képviselik.

A déli birkózócsapatbajnoksásr döntő s .
egyben utolso _ mérkőzése az N. MOVE j 
és a. Kecskeméti TE gárdája között va
sárnap Kecskeméten dől el.

1 TENISZ%
CseipstSsszeáilífások, 

pályaválasztók  az 
S. osztályú női tenisz 

csapatbajnokságon
— Saját tudósítónktól

Az I. osztályú női csapatbajnok
ságra a következő összeállítású csa
patok neveztek:

BLK E : 1. Schréderné, 2. Paksy- 
né, 3. Halászné, tart.: Zelbrné és 
Inándyné.

BSE: 1. Demkó Eszter, 2. Bran
denburgra, 3. Filátz Margit, tart.: 
Bozsikné és Vargáné. (Branden- 
burgn-é a BLKE-bőI, Vargáné a 
MOVE OTE-ból lépett át a BSE- 
be.)

FTC : 1. Wienerné, 2. Tihanyi-
né, 3. Ritscberné, tart.: Liohtigné 
és Rayné.

M AC: 1. Bokorné, 2. Sárkány 
Lily, 3. B. O'berschall Magda dr., 
tart.: Krencsey Ada és 0 . Baitt 
rock Ica.

UTE: 1. Baumgarten Magda, 2. 
Havasi Zsuzsi, 3. Szemrádné, tart.: 
Ortnerné.

Nevezett tehát mind az öt jogo
sult csapat.

A párosítás a következő (az elől 
írt csapatok a pályaválasztók) :  

Április 26: BLKE— BSE, MAC 
-FTC. Április 27: FTC— BSE, 

MAC— UTE. Április 28: FTC—  
BLKE, BSE— UTE. Április 
UTE— BLKE, BSE— MAC. Április 
30: BLKE— MAC, UTE— FTC.

jobfe párost a fiatalok 
k ö z ü l  —
ez az első kél válogató páros 
mérkőzés

9>afcszoliai1'* eredménye
Pétery  dr. tenisz-szövetségi ka

pitány az ir-magyar DC-mérkő 
zésre új rendszerrel válogat. Az 
újszerű rendszer — amely azonban 
csak mint válogatási szisztéma új, 
egyébként _ Tildén egyik értékes 
megfigyelésének eredménye —  azt* 
célozza, hogy a játékosok „poén- 
erősségét”  bizonyos mérőszámok
kal lehessen kifejezni.

Tildén egyik szakkönyvében ezt 
mondotta: a „megcsinált”  —  tehát 
az egyes labdamenetet b e f e j e z ő  
ütések 85 százaléka h i b á s  és 
csak 15 százaléka j  ó, azaz olyan 
ütés, amit az ellenfél már nem 
tud vagy csak rosszul tud vissza
ütni. Ez a megállapítás az átlag
játékosokra vonatkozik. Tildén 
szerint az a játékos, aki befejező, 
tehát pontot jelentő ütéseinek 10 
százalékát megnyeri s csak 60 szá
zalékát veszti el, az már egészen 
elsöklasszisú játékos. Ezek a meg- 
állapítsok szingli-játékra vonat
koznak. A p á r o s  játékban a jó 
ütések százalékát mutató számok 
mintegy 8— 10 százalékkal n a 
g y o b b a k .

Pétery dr. felkérésére a válo
gatómérkőzésen résztvevő négy 
páros játékosnak — Kehrlingnelc, 
Gabrovitznak, Zichy gr.-nak és 
Aschnernek —  megcsinált, tehát 
pontot jelentő ütéseit munkatár
sunk jegyezte, illetőleg állapította 
meg.

Az első

tékba), Gabrovitz és Zichy csak
nem teljesen egyformának mutat
kozott, míg Aschner igen- gyenge 
formát mutatott.

A  második
válogatómérkőzésen a Kehrling—  
Gabrovitz pár Gabrovitz feltűnő 
gyenge játéka ellenére négy szet- 
ben (6:4, 5:7, 6:4, 4 :0 feladta) 
győzött a Zichy gr.— A.schner pár 
ellen. (Aschner karfájása miatt a 
mérkőzést az előbb jelzett állásban 
kénytelenek voltak a játékosok be
fejezni.)

Ezen a mérkőzésen a százalékos 
kimutatás a következő:

Kehrling ütéseinek 514%-áf, ( ! )  
Gabrovitz ütéseinek 27.8%-át 
Zichy gr. ütéseinek 38.6%-át- 
Aschner ütéseinek 31.2%-át 

nyerte meg. Kehrling tehát egé
szen elsőrangú formát játszott ki;' 
viszont Gabrovitz a négy játékos 
között az utolsó helyre került.

A  két válogató mérkőzés ösz- 
szesített eredménye

280 km-t ölel magáira 
a május 8-án dűlőre jutó 
kerékpáros nagystaféfa

—  Saját tudósítónktól —
Az MKSz versenyintézóbizottsága most 

tette közzé az idei kerékpáros nagystaféta 
kiírását E nagyjelentőségű mérkőzés, melv 
hagyományaival klasszikus veretet kölcsönöz 
e tornának, május 8-án kerül döntésre és 
ossztávolsága 280 km-re tehető.

Az idei nagystaféta új terepen kísérletezik. 
Az útvonal megválasztása mind sportszem
pontból, mind gazdasági nézőszögből tekint, 
ve, sikerültnek mondható. A verseny rajtja 
reggel 6 órakor lesz a Megyeri-út 11 km-es 
kövénél.

Az első stafétalesrénység az Alag, Du
nakeszi, Alsógöd, Felsőgöd, Vác, 
Rád, Fene, Csővár, Ácsa, Püspök- 
hat™ ", Galgagyörk, Galgamácsa, 
Iklad, Aszod, Mariabesnyő, Gödöllő 

útvonalat teljesíti
í  km-es jelzökövénél futés a Csabai-út 

célba.
A _IX-ik és Ill-ik stafétalegénység hurok

szerű pályát abszolvál és visszaérkezik ki
indulási . helyére. Útvonala:

Szada, Veresegyháza, örszent, Váe, 
Had, Pene, Csővár, Ácsa, Püspök- 
hat™"- Galgagyörk, Galgamácsa, 

Iklad, Aszód, Besnyő, Gödöllő.
Ezt a visszatérő pályát azért alkalmazta a 

VIB, hogy csökkentse a résztvevő egyesü 
tek költségeit. A régi rendszerű kiírások 
ugyanis egyenesvonalű terepet tartalmaztak, 
aminek aztán az volt a következménye, 
hogy az egyes stafétarészek már a verseng 
előtt való napon kiutaztak a váltás szín- 
helyére, ami tetemes költségeket eredménye- 
zett. Ezt a többkiadást szüntette most meg 
rendelkezésével a szövetség.

A  Nagystaféta befejező terepszaka
sza Gödöllőtől kiindulva a Szada, 
őrszent, Váe, Felsőgöd, Alsógöd, Du- 

nakeszi-Alag lesz
és végső célja ismét 
km-es jelzőkőoe.

A Nagystaféla — mint Illetékes helyről 
közük — előreláthatólag a Honvédelmi mi
nisztérium vándordíjáért jut dűlőre.

Istenes egyelőre páholyból nézi az ed-
zest. . .  Istenes, mióta megérkezatt Bu
dapestje-. úgyszólván állandó lakója a 
Miilenárisnak. Egyik páholy sarkából 
fno1 bl!s.?n • ,az eúrést, Szekeres brilliáns 19.2-es koréit, melyeket az Bartos uszá- 
lyaban fu t . . .  — és panaszkodik. —
„Gyorsarukent adtam fel a felszerelése
met- kerékpárjaimat, a töm lőket. . .  és 
most itt állok versenygép nélkül. Azt 
mondtak nekem Németországban, hogy 
velem együtt érkezik meg a felszerelés 
is. Hittem a felvilágosításnak, takaré- 
***kodni akartam — és most tessék! Itt 
alloK minden nélkül! Remélem azonban 
nem tart soká ez a ,,szárnytalan“  álla
pot. A pályaudvaron azt mondták ne- 
kem, hogy minden percben megérkezhe- 
tik a felszerelésem. Azóta egyik bará
tom alandoan a vonatokat lesi . . .  Esé
lyeim?! Nem akarok nyilatkozni. Bizo
nyítani szeretnék!“

B a u m g a rte n  R ó m á b a n  
te n is ze zik

•— Távirati jelentés. —

Róma, április 21. 
Elindultam a római nemzetköziI 

teniszversenyen s ott a másodikl 
fordulóban 0:6, 6:3, 8:6-ra vertem\ 
Rosambert asszonyt. (Rosambert a\ 
francia női erölista 12. helyezettje. 
Szerk.)

Baumgarten Magda.

páros válogatómérkőzésen a Gab
rovitz— Zichy gr. pár négy szet- 
ben győzött a Kehrling— Aschner 
pár ellen. Ezen a mérkőzésen — 
az egyes labdameneteket befejező, 
pontot jelentő ütései közül —

Kehrling 
Aschner 
Gabrovitz 
Zichy gr.

16 %-ot 
19.8%-ot 
31.6%-ot 
314% -ot

(a két-két százalékszám számtani
közepe):

1. Kehrling 50.2%
2. Zichy gr. 36.5%
3. Gabrovitz 31.2%
4. Aschner 25.5%
A páros válogatómérkőzések sza

vakba foglalt végeredménye tehát
az, hogy Kehrling, kiheverve át-

nyert meg.
Mint látható tehát Kehrling ma

gasan az élen járt (noha az első 
szetben keveset avatkozott a já-

' ----0 7    ■ v “
meneti formahanyatlását, újra re
mek formában és nagy kedvvel 
játszott s a két mérkőzés alapján 
jelenleg kimagaslóan legjobb pá
rosjátékosunknak bizonyult. Utána 
—  némi meglepetésre —  Zichy gr. 
következik, aki igen poénerős já
tékot játszott. Gabrovitz vissza
eső, Aschner javuló játékot muta
tott, de mind a ketten elmaradtak 
Zichy gr.-tól.

Kíváncsian várjuk, hogy vájjon 
a francia-magyar mérkőzés s az 
utolsó válogatómérkőzés megerő
síti-e vagy változást hoz-e ebben 
az „abszolút”  sorrendben.

A finnek
holnap elindulnak Helsinkiből és  
hétfőre Budapestre érkeznek. A  finn  
csapat összeállítása ugyanaz, mint 
amit már közöltünk. Rem élhetőleg
eszet a sok hányódáson keresztülment 
finn—magyar DC mérkőzés ü g ye
véglegesen nyugalmi állapotba ju 
tott. Bár — semmit sem lehet tudni.. 
Elvégre szombatig még 2í óra telik  
el, s 2Í óra alatt sok minden történ
het

M egérkeztek  
a francia teniszezők

Mit ígér az idei teníszévad első 
nemzetközi eseménye?

— Saját tudósítónktól —

váci országút ti

A Vili. KK pünkösd hétfőjén tehetség
kutató országúti versenyt rendez a 
bécsi országúton.

Tréncsik és Ganthieu április 27-én ér
kezik Budapestre. Az MKSz—BSE ver
senyrendezőséghez tegnap futott be a 
német vendégvezetők levélbeli értesítése, 
melyben közük, hogy teljes felszerelé
sükkel április 27-ón érkeznek Buda
pestre,

Misid a négy kerület legjoijaií 
indítja a legjobb vidéki birkózó 

címért tartandó versenyen
—  Saját tudósítónktól —

Vasárnap Miskolcon a szövetség 
négy kerületének legjobb birkózói 
állanak szőnyegre, hogy a legjobb 
vidéki birkózó címért egymással 
megküzdjenek. A négy kerület 
erre a versenyre a következő birkó
zókat jelölte k i :

Északi kerü let: Klein MMTE, 
Oláh MMTE, Fiiax MÁK, Schram- 
kó Diósgyőr VTK, Lantos MVSC, 
Laszák MÁK és Bán MVSC.

Keleti kerület: Várkonyi DTE, 
Nagy DMTE, Szőke DTE, Kovács 
Szolnoki MÁV, Palotás DVSC, 
Nagy Nyíregyházi VSC, Rapp 
Szolnoki MÁV.

Nyugati kerü let: Szekfü Kapos
vári Turul, Aparacz PÁC, Bárdos 
GyAC, Nagy ARAK, Tóth ARAK, 
Müller PÁC és Katics PÁC.

Déli kerület: Futó SzVSC, Tóth 
SzAK, Kovács Szentesi MTK, Ku- 
rucz II. SzMTE, Lakó KTE, Ku- 
rucz I. SzMTE és Varga Kiskun- 
halasi AC.

A  verseny vándordija a „Győz-

Nevczési díj nélkül nincs játék!
A jövő héten induló I. o. nó'i csapat- 
bajnokságokon csak azok a csapatok 
vehetnek részt, amelyek a nevezési 
díjat idejében befizették. A szövet
séggel szemben hátralékban lévő 
egyesületek csapatait az első játék
napon ugyancsak törlik.

n i  ■ teniszütő- húrozás,
U  O  Elszerelés legjobb, 

M  legtartósabb =====
V ., Báivány-ufca 19. Te le lő n : 20 2-25

Bánó játszik a francia—magya- 
ron. Bánó Lehel szerdán, az utolsó 
szingli válogató mérkőzésen 6:2, 6:8, 
6:4, 4:6, 6:4-re verte Straub Eleket, 
így a francia—magyar mérkőzésen ő 
játszik majd egyes mérkőzést az első 
napon Du Paix ellen.

A cannesi nemzetközi tenisz- 
versenyen pár számban már dön
tés történt. A  francia Henrotin 
a női egyesben 6:2, |6:3 arányban 
verte honfitársnőjét, Adam off 
kisasszonyt, a női párosban pe
dig a Henrotin— Thomas együt
tes 3:6, 6 :0, 6:2 arányban verte 
az Adamoff— Berthet párost. A  
férfi egyes döntőjében a japán 
I. Sato 6:3, 6:8, 6:2 arányban 
győzedelmeskedett a svájci Aesch- 
limann felett.

A teniszévad első nemzetközi 
teniszeseménye a Francia Nemzet
közi Lawntenisz Klub és a magyar 
DC-csapat találkozása lesz. A lég 
jobb magyar játékosok számára a 
küszöbön álló DC-mérkőzések ,előtt 
jobb előkészítést aligha lehetett 
volna elképzelni, mint hogy a való
ban kitűnő klasszist képviselő 
francia hármassal mérjék össze 
erejüket. A három francia — mint 
megírtuk — Brugnon, Du Plaix 
és Gentien. Brugnon a francia 
erőlista 5. helyezettje, Du Plaix 
és Gentien egyformán a 8-as rang
számot kapta. Játékerejükre jel
lemzésül elég elmondani, hogy két 
éve, amikor utoljára találkoztak, 
Du Plaix Zágrábban megverte 
Kehrlinget.

A  legnagyobb érdeklődés mégis 
Brugnonnak szól. Mert

Brugnon a párosjátékban 
világhírességet jelent, 

hiszen nem kevesebb, mint négy
é b e n  szerepelt a Davis Cup dön
tőjének egyetlen párosában. 1926- 
ban, 1930-ban és 1931-ben Cochet. 
oldalán, 1927-ben Borotr&val pár
ban játszott Amerika, illetve az 
utolsó évben Anglia DC-csapata 
ellen a döntőben s ez a „bérelt 
hely” , amit a világ legnagyobb 
tenisztrófeájáért folytatott küzde
lem döntőjében Brugnon elfoglal.

mindennél többet beszél kivételes 
klasszisáról. Adogatását a világ 
legjobb adogatásai közé sorozzák 
a szakirodalomban, ritörnje „élet- 
veszélyes” , a párosjáték taktikáját 
pedig kevesen vitték eddig oly ma
gas tökélyre, mint a francia Bru
gnon.

A francia-magyar találkozó há
romnapos műsorát már közöltük, 
most tehát csak az első, a

szombati nap
programját ismételjük meg: 

Délután 3 órakor:
Du Plaix— Bánó Lehel 

utána:
Kehrling, Gabrovitz— Bru

gnon, Gentien.
Mind a két mérkőzés inkább a 

franciáknak „áll” , mint nekünk. A 
magyar páros győzelmében azon
ban inkább bizakodhatunk, mint 
Bánóéban. De a párosban is csak 
akkor győzhetünk, ha Kehrling ki- 
játsza azt a formát, amit a válo
gatómérkőzéseken mutatott, Gab
rovitz pedig jelentősen többet pro
dukál annal, mint amit kedden és 
szerdán produkált.

három francia játékos tegnap 
éjfél előtt érkezett meg a keleti 
pályaudvarra befutó expresszel s 
Kehrling és Halter kalauzolása 
mellett autóztak szállodájukba,
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Leszakadt Zboray 
DKW-jának hajtókarja —

ezért nem indulhatott a római 
FICM N agydíj versenyen

— Saját tudósítónktól —
Zboray Ferenc tegnap délután 

érkezett meg Budapestre. Alkal
munk volt az ismert magyar baj
nokmotorossal beszélgetést foly
tatni, mely alkalommal a követke
zőket közölte:

-— Valóban nem indultam a 
római Gr and Prix-n. Kénytelen 
voltam 175-ös DKW-mát teljesen 
felkomprimálni és eltávolítani az 
összes hengeralátéteket, hogy úgy, 
ahogy lépést tarthassak az olasz 
„porszívókkal” , melyek ISO fölött 
mentek. Sajnos, a túlzott felkom- 
primálás megbosszulta magát,

a motorom szétment.
Nem volt már idő elvégeznem a 
szükséges szereléseket és így úgy

kellett döntenem, hogy nem veszek 
részt a versenyen.
< —  Az olaszok vészesen mentek

A  külföldiek lélegzethez sem 
jutottak mellettük.

Olyan nevek viselői, mint az an
gol Handley és Longman, a német 
Winkler, a belga Sbaiz és Milhoux 
még csak nyomába sem tudtak 
jönni az olaszoknak, akik közül 
Fumagalli 500-as Guzzi-ján 170-en 
felüli kört is futott. Nem tudni, 
hogyan csinálják az olaszok, hogy 
gépeik ilyen gyorsak, például 
Handley, aki gyári Velocetten in
dult, nyomába sem tudott lépni a 
szintén Velocetten induló olaszok
nak.

Május 8-án rendezi a Kispesti 
AC második Reznicsek vándor 
díjas országos megkizkafóságí 

versenyét
—  Saját tudósítónktól —

_ A Kispesti Atlétikai Club ági 
lis motorsportosztálya az idén is
mét kiírja Beznicsek vándordíjas 
versenyét, mely tavaly igen szép 
sportsikerrel került lebonyolí
tásra. A verseny időpontja május 
8-ika, távja kb. 375 km. és Kis 
pestről kiindulva a Gyöngyös, 
Párád, Eger, Lillafüred, Miskolc? 
Mezőkövesd, Gyöngyös, Hatvan 
útvonalat öleli fel. Nevezési zár
lat május 5-én, nevezni lehet a 
KAC motorsportosztályánál (K is
pest, Üllői-út 153. Lukács ven
déglő). A verseny iránt máris 
nagy az érdeklődés, a verseny
intéző bizottság nagy energiával 
dolgozik a siker érdekében.

A KMAC szerdai közgyűlésén
beiktatták az alapszabályok közé 
az általunk már bőven ismerte
tett nemzeti sportbizottsági sza
bályzatot az ismeretes záradék
kal, mely áz új főhatósági alaku
lást csak átmeneti jellegűnek 
deklarálja addig, amíg tető alá 
nem lehet hozni a motorkerékpár 
és autószövetséget. Egyidejűleg 
megindult az új főhatósági ' ala
kulás szervezése, de a KMAC 
mind a mai napig nem kapott az 
egyesületektől választ a kiadott 
kérdőívekre. Első teendő ugyanis 
az egyesületek szavazati pontszá
mának megállapítása, ami attól 
függ, hogy hány aktív motor- vagy 
autótulajdonos tagja van az illető 
egyesület szakosztályának. Híre 
jár, hogy az erőviszonyok meg
állapítása nem fog simán menni, 
mert egyik-másik egyesület úgy
nevezett driblire készül.

Gyűlnek a tiszteletdíjak a SAE 
soproni Grand Prix versenyére. 
Sopron városa 1000, Simon Ele
mér dr. főispán 500, Sopron- 
megye 500, Széchenyi Bertalan 
gr. nagybirtokos, valamint Szol- 
noky Dezső 100— 100 pengőt 
ajánlott fel. Az előkészületek se
rényen folynak, két felü ljárót is 
készítenek az úttest fölé, ami a 
közlekedést versenyközben is le
hetővé teszi- A filléres gyorsvo
natok beállítása következtében a 
soproniak tízezer főnyi néző
közönségre számítanak, melynek 
elhelyezése nem lesz könnyű fel
adat.

Világhírű
The Wittwort 
k e ré k p á ro k
P20.— havi részletre. Kerék

páralkatrészek olcsó árban. Külsők P 5.80-tól, 
belsők P 1.80 tói.Golyóscsapágya* gyerm ek
kocsik, angol kocsik P 72.— tői. N agy lavitó- 
mQHely. LÁNG IMRE, VI., Te ré z-k ö rú l 3/s. 
Kőp'S árjegyzék ingven, ha tudjuk miről kell.

Kiadós edzéssel készül
nek a versenyzők az 

FTC vasárnapi dörttrek 
versenyére

—-  Saját tudósítónktól —

Az FTC által vasárnap délután 
megrendezésre kerülő dörttrek 
verseny a- legszebb kilátásokkal 
kecsegtet. A nevezési zárlat ered
ményeképpen közölhetjük, hogy 
minden számottevő magyar pá
lyaversenyző startja biztosítva 
van és az egyes kategóriákban 
késhegyre menő küzdelem alakul 
ki. A pályagárda ma és holnap 
délután három órai kezdettel 
nyilvános edzésen vesz részt az 
üllőiúti pályán, hogy a vasár
napi versenyre minél jobb for
mában legyen. Különösen Za- 
mecsnik, Kiss László, Lukavecz, 
Schuszter és Komlóssy van ki
tűnő formában, ami nagyszerű 
küzdelmeket ígér.

' T U R I S T A S Á G

Vasárnapi kirándulások
Április 24:

Magyar Turista Egyesület
Asztalközi kirándulás a zsiroshegyi mene

dékházhoz. Központ: 1. Hűvösvölgy, Mária- 
remete, Zsíroshegy, Hűvösvölgy T.: 8.30 
órarok a hűvösvölgyi vili. végállomásnál. 
V.: Csütörtöki és Szögesek Csoportja, György 
Andor alelnök. — 2. Fecskék: Lipótmező,
Hárshegy, Szépjuhászné, Juliannamajor, 
Nagykovácsi, Máriaremete, Hűvösvölgy. T.: 
8 órakor a Széli Kálmán-téren. V.: Kollár 
Károly. — 3. Péntekiek: Hűvösvölgy, Zsíros- 
hegy, Hűvösvölgy (autóbusszal). T.: 9.30
órakor a Hűvösvölgynél. V.: Kauzál István.

h) Öbuda, Hármashatárhegy, Solymár, 
Zsiroshegy, Hűvösvölgy. T.: 8 órakor az új
laki templomnál.. V.: Bíró László. — 4. a) 
Piliscsaba, Garancsi tó, Nagyszénás, Zsíros
hegy, Sasotthon, Hűvösvölgy. T.: 6.30 óra
kor a Nyugati pályaudvarnál. V.: AÍberko- 
vitvS J. — b) Csabai torony. (Sziklamászó 

T.: 8 órakor a Hűvösvölgyben. V.; 
ochön Béla. — 5. Vándorfiúk: Zugliget,
™P^uhászné, Juliannamajor, Zsíroshegy, 
Hűvösvölgy. T.: 8.30 órakor á zugligeti vég
állomásnál. V.: Weber Félix. — b) Vác, 
Nagyszál, Katalinpuszta. T.: 5.50 órakor a 
Nyugatinál, V.: ríj. Havas Ede. — Zsig
mondinak: a) Solymári fal (sziklamászást.
L*: 7.45 óakor a Hűvösvölgyben. V.: Vajnay 
Sándor. — b) Csatlakozás a központi túrá- 
k®** Bakonyi osztály: Romktít (sétatúrat.

Szentendrei osztály: Szentendre, PiüsvÖ- 
rösvár, Nagyszénás, Zsíroshegy, Hármashá- 
tarhegy, Hűvösvölgy, Szentendre. T.: 6.30 
órakor * szentendrei HÉV állomásnál. V.; 
Tober S.

Nemzeti TE
Lepenee-völgy. Indulás ideggel 

7.30-kor Pálffy-térről. Vezető: Szi- 
getliy György.
Magyar Munkások Turista Egyesülete

Munkatiira a Vértesbe. 1. T.: 23-án 17.30 
órakor a kelenföldi pályaudvarnál. V.: An
tal Károly. — 2. T.: 21.30 órakor a kelen
földi pályaudvarnál. V.: Ankúer Béla, — 3. 
T.: 24-én 6.15 órakor a kelenföldi pálya 
udvarnál. V.: Nagy József.

Dana SC
Pilis-túra (új területek). Vezető: 

Bondy Miklós. Találkozás: 7.15-kor 
Pálffy-téren.

Törekvés SE
Piliscsaba, Nagyszénás, Hűvösvölgy. T.: 

|6.15 órakor a Nyugatinál. V.; Papp Dénes.

Uránia Síelő- és Turista Társaság
I. Szentendre — Sikáros — Zsi- 

ványbarlang —- Mexikó — Hoff- 
mann-kunyhó — Basaharc. Találko
zás: 7.10-kor Pálffy-téren. Vezető 
Grünhut Jenő. II. Szentendre — Bu- 
csinavölgy — Pilisszentlászló 
Tahi. Találkozás: 7.10-kor Pálffy-té
ren. Vezető: Frank Béla. III. Túra a 
Pilisbe. Találkozás 7.10-kor Pálffy- 
téren. Vezető: Béthy István. TV, 
Evezőstúra az U. S. turistaházhoz. 
Vezető: Róna Jenő.

BSE
Dömös, Dobogókő (H), Kétbükkfa, Pilisi 

vaskapu, Pilisszántó, Piliscsaba. T.: 23-án 
13.30 órakor a Nyugatinál. V.: Hőlgyi Irma.

Pilis Turista Egyesület
1. Nagyszénás. Találkozás 8 órakor 

a Berlini-téren. Vezető: Gelb Fülöp.
2. Evezőstúra. Találkozás 8 órakor a 
Nap néninél. Vezető: Badó István.
3. Tigris-asztal: Hamzsabégi erdő.
Találkozás 7 órakor a Kelenföldi p. 
u.-nál. Vezető: Beich Pál.

Sólyom TE
1. Szentendre, Lajosforrás, Pomáz. T.: 

7.10 órakor a Pálffy-téren. V.: Wollák Ig
nác. — 2. Pálvölgy, Hármashatárhegy, Hű
vösvölgy. T.: 9 órakor az újlaki templomnál.
V.: Breitfeld Alajos.

Pátria TE*
Leányvár — Kétágúhegy — Feke

te-gerinc — Kétbükkfa — Hoffmann- 
kunyhó — Dömös. Találkozás: há
romnegyed 6 órakor a Nyugatinál, 
Vezető: Vértessi Lajos.

Hungária Turista Egyesület
Eprer ( és környékének megtekintése, 

T.: 6 órakor a Keletinél. V.: Mann M. 
dr.

Magyarországi Kárpát Egyesület
Pénteki asztal: Ügyeletes a kő

hegyaljai menedékházban. — Fátra- 
osztály: Pomáz — Jánoskút Pilis
szentlászló — Lepenepatak — Horthy 
Mikíós-telep. Találkozás: 7 órakor a 
Pálffy-téren. Vezető: Hamza István 

Sólyom-osztály: Pomáz — Dobogó
kő — (h) Hoffmann-knnyhó -
Hirschorom — Hamvaskői rét 
Zebegény. Találkozás: szombaton,
23-án, este 5.10 órakor a Pálffy-té 
ren. Vezető: Hajdú Kató. — Újpesti 
Osztály: Pomáz — Margitliget Szent
kút — Solymár. Találkozás: 7 órakor 
az Újpesti hídnál. Vezető: Iczly
István. — Börzsöny-osztály: Munka
túra a Börzsönybe, megbeszélés sze
rint.

FTC
Szár. Nagysomlyóvár, Tarján, Bán- 

hiüa. Ind. Kelenföld p. u. 6 óra. Vez.: 
Spitzer Ferenc. Münkatúra a Monostor
szigeten lévő vízitanyára. Ind. Pálffy- 
tér 7.20. Vez.: Lentzner István.

Vándorok Turista Egyesülete
1. Szentendre — Őkút — Kőhegy. 

Vezető: Fenyő Imre, gyaloglás .4 ó. 
Találkozás: 7 órakor a Pálffy-téren. 
Költség 2.50 P. — 2. Pomáz —- Hold- 
világárok — Lajosforrás — Kőhegy. 
Vezető: Adler Gyula. Gyaloglás 4 ó. 
Találkozás: 7 órakor a Pálffy-téren. 
Költség 1.40 P. — 3. Szentendre —
Sásvölgy — Lajos-forrás — Kőhegy. 
Vezető: Gerhardt Káróly. Gyaloglás 
3 óra. Találkozás: 7 órakor a Pálffy- 
téren. Költség 1.40 P. - f  4. Pomáz — 
Mesélő — Aosay-ház — Kőhegy. Ve
zető: Manswirth Emil. Gyaloglás 2 ó. 
Találkozás: negyed kilenc órakor a 
Pálffy-téren." Költség 1.40 P. Együt
tesen: Kőhegy — Szentendre. Veze- 
tő: Buez Gyula, (gyaloglás 2 óra.

V ívó és Atlétika! Club
Eger és környéke. Vez.: Grünwald Ti

bor. Tál.: 5.30-kor a Keleti p. u.-on.
íelsőgalla, Vitányvár, Kapberek, Gesz- 
tesi var, Kommá, Fanny völgy, Szár. 
Vez.: Hegedűs György. Tál.: 6-kor a ke
lenföldi p. u.-on. Mindkét túra csak 
előre jelentkezetteknek. Szentendre, íz- 
bég, Dömötörkapu, Kapitányhegy, Pilis
szentlászló, Lepencepatak, Gizellatelep. 
Vez.: Löffler György. Tál.: 7-kór a
Pálffy-téren. Szentendre és környéko. 
Vez.: Markovits Kálmán. Tál.: 7.15-kor 
a Pálffy-téren. Budai hegyek. Vez •• 
Breiner Lajos. Tál.: 8-kor a Banán-to
ronynál.

_A \ andorok Turista Egyesülete va
sárnap tagavatással egybekötött propa
ganda-túrát vezet a Kőhegyre. Ez alka- 
ommal az összes túrák a Kőhegyre ve

zetnek és a vendégek (nem turisták is) 
felárú menetjeggyel utazhatnak.

* T O R N A
A Nemzeti Torna Egylet dísz

tornája iránt, melyet vasárnap, 
24-én este fél 7 órakor rendez a 
nagynevű egyesület, igen nagy az 
érdeklődés. A kitűnő és változa
tos gyakorlati anyag mellett, a 
dísztornával kapcsolatosan ren
dezik a Vetsey István emlékver
senyt is, amelyre hat csapat ne
vezett. Neveztek: a BTC, BBTE, 
VÁC, MOVE OTE egy-egy és az 
NTE két csapattal! A  versenyben 
mind a hat csapat legjobb együt
tesével áll fel és igen szép és 
erős küzdelem várható. Az első
ség valószínűleg a BTC és BBTE 
között dűl el, a helyezésekért pe
dig a rendező egyesület és a töb
biek küzdenek.

A rejtvényt riatlon negyedik 
fordulójának eredménye

1 darab „F irst eláss”  teniszütőt nyert: Reichmann Leó dr.,
Bpest, Váci-út 28, (az ütő a SPORT- ÉS TORNASZERIPAR R. T.
gyártmánya.)

2. Kéthavi előfizetést nyert: Ifj. Kosik Ferenc, Esztergom,
Mária Valéria-út 3.

3. Egyhavi előfizetést nyert f  Porkoláb József, Nagykálló.
4— 5. Egy-egy évkönyvet kap: Horváth Lajos, Bp., Lenke-út

44. és Rostás István, Bp., Újpesti rakpart 5.
(A  lapelőfizetéseket megindítottuk, a többi nyertest kérjük,

hogy nyereményeikért fáradjanak fel kiadóhivatalunkba.)
A negyedik fordulón is sokan 

vesztették pontot, bár közel sem 
vált oly nehéz a feladat, mint az 
előzőnél. A bajnokság listája most 
már kezd kialakulni s a közeljövő
ben, valószínűleg a jövő héten, köz
readjuk a teljes listát. A legutóbbi 
rejtvények helyes m egfejtései a 
következők:

Keresztrejtvény: Vízszintes: I.
Krepuska Tibor. 14. Del Bono. 15.
Hughes. 32. Hackmann. 39. Gas- 
lini. 53. Austin. 65. Merlin.

Függőleges: 1. Kehrling Gabro- 
vitz. 12. Rohrerné Deutschné. 22.
Frenz. 33. Maier. 43. Gramholm.
47. Cramim.

Betű- és képrejtvények: 1.
Egyiptomi túra. 2. Bírósértés. 3.
Egyénirekord. 4. Bedő. 5. Potya- 
gól.

Atlétika: Borah, Evenson, Adel- 
heirn, Udvardi, Rito'la, Eastman,
Paddock, Ahearne, Iso Hollo, Rus- 
sell, Engle. Tehát: Beaurepaire és 
Kolehmainen. E rejtvényre kitű
zött három könyvdíjat a követke
zők kapták: Gráf Imre Király-utca 
82, Radó Pál Nagydiófa-u. 6. és 
Gerő Ella Sziget-u. 26.

Legutóbbi rejtvényeinket helyesen fejtették
meg:

Glück A., Koronkay Annus Albertfalva, 
Rónai I. Balassagyarmat, Horváth L., Bíró 
S., Schwarcz E. Rákosszentmihály, Greilica
I. Pestújhely, Barbarics I. Rákosszentmi
hály, Venetiáner Teréz, Laukó L., Szabó E. 
Nagykálló, Győrke J. Nagykálló, Porkoláb
J. Nagykálló, Czene B., Győrke P. Nagy
kálló, ifj. Kosik F. Esztegom, v. Adorján 
Józsefné, Kaposvár, Flöthmann Jenőné Szé
kesfehérvár, Naszlady I. Kaposvár, Nasz- 
lady S. Kaposvár, dr. Bandenburg J., Sza- 
bady Klára Kaposvár, dr. Sándor I., Bo- 
ronka? G., Bíró B. Abonv, Hollandéi* J, 
Abony,- Majdányi M. Abony, Kleinfeld J., 
Hatvani S. Kispest, Meixner K., Gránitz D. 
Újpest, Wilhelm L. Újpest, Gárdonyi J. Új
pest, Mejlik K. Kispest, * Braun A. Újpest, 
Zsidákovits Lajos Budafok, Schwarcz E.
Rákosszentmihály, Varga L., Háder L. Pest
erzsébet, di\ Bartek I., Folkmann Á., ’Ungh- 
váry Gizella Tatabánya, Fillér F., Vida E. 
Cegléd, Kalocsa Gy. Kaposvár, Fabriczky 
Matild, dr, Pollák Z., Sycz Kalmár, n. Za- 
kál Gy. Kaposvár, Parleszák J., Schwarcz
J, Békéscsaba, Schiller I. Sopron, 1. Armen- 
tano E. Szeged, Titsclika J., Koszorú
L. , Reichmann L, dr., Koszorú I.,
Worm A., Schalkovszky Mihályné Rá
kospalota, Haller I., Tatabánya, Ötvös
Lili, Jagiczy L. Bp., Lőwy P., Böszörményi
M. , Polonyi I. Rákospalota, Bekő J. Nagy
kőrös, Somogyi I., Lehoczky E. Ujszász, ifj. 
Winternitz F. Pestújhely, Winternitz T., 
Szigethy Gy., Éliás L., Kozlev Juci Bp., 
Sontag E. Tatabánya, Magas Engelbert Ta
tabánya, Trattner J. Tatabánya, Fetter L. 
Kunszentmiklós, Láger Z. Tasskertváros, 
Breuer B., Rostás I., Marschalek Tery Bp., 
Bányay B., Kertész S. R., Kende G, Radó 
Pál, Gráf Imre, Gerő Ella, Hábel József, 
Sziklaváry Sándor, dr. Féldmann E., Marosi 
A., Szemlőhegyi I. E.

Edződjék!!
(E rejtvények megfejtéseiért dí
jat nem adunk. Kizárólag edzés 
céljaira szolgálnak, beküldésük 

felesleges).
M ind a n égy re jtv én y  Gruber Guidó 

ötlete
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A rovatvezető üzenetei
„Még Igen." Eltalálta, ott. Üdv.
Miki. Elfogadtuk. »
Éliás Ede. Megkaptuk, rendben 

van.
Neumann és Tsai. Véletlenül ma

radtak ki. Elnézést.
Schön Péter. Egy bevált.
Kőnek László. 1. Bosszankodni nem 

érdemes keresztrejtvény miatt! Azt 
célszerű fontosabb . eseményekre 
fenntartani. 2. Az a rejvény már 
megjelent nálunk.

Rohrmann István. Egyéni ver
senyző csak egy szelvénnyel pályáz
hat.

Atlétika című rejtvényünk sajná
latos nyomdahiba folytán felette ho
mályos fogalmazásban jelent meg. 
Nem igazítottuk helyre, mert ruti
nos rejtvényfejtő így is kitalálhatta, 
miről van szó. örömmel szegezzük 
le. hogy számos fejtőnk kinyomozta 
a helyes feladatot.

Horváth László. Összesen 40 pont
ja van.

Ftékadmlolsztráotó CsehszlovákIában:
Li pa  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszű-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott ■ Stádium 3ajtővállalat Bt 
körtorgógépein. — Felelős üzem vetető 

Qyőry Aladár . , __ .

Vasárnapi műsor
Férfibajnokság

Széchenyi—BTK, Valéria-telep, fél 11. (PIbbz).
UTE-M AFC, Megyeri-út, fél 11. (Pál). 
Vasas—TTC, Béke-utca, 9.

Női bajnokság
SSC-M KE, Ceglédi-út, fél 4. (Sass). 
Compactor—KTK, Gyömrőí-út, 11. 

(Déutsch I.).
Vasas—MPSE. Béke-utca, fél 11. (Ko

vács) .
VÁC—Széchenyi, Valéria-telep, fél 6. 

(Speiser).
BTK—CsTK, Pozsonyi-út, 2. (Flóri).- 

Szövetségi díj
UTE-M TE, TJEAK-p., fél 2. (Grosz). 

Barátságos mérkőzések
Vasas II.-TLSC , Béfee-u., 8. (Galam

bos József).
Főiskolai bajnokság 

(Szombat)
Közg. EAC—LASE, Bertalan-utca, 4. 

(Sass).

X

H O K K I
A vasárnapi gyephokklmflsor:

MHC-pályáu: AHC HI.-MHC HL.
barátságos, 9. — MHC II.—BHC IL, 
10.30. Bíró: Miklós. — MHC—BHC,
12. Bíró: Bikár. FTC vegyes—AHC 
vegyes, barátságos, 4.30. — Margitszi
geten: BBTE—HHC, 9. Bíró: Gál. — 
MAC vegyes—AHC vegyes, barátsá
gos, 10.30. -  BBTE II.-HHC II., 12.

Szombaton is lesz két gyepliokki- 
mérkőzés a MAC-pályán: MHC I I I .-  
FTC II., 2.45. Bíró: Weinberger, — 
VSC—FTC, 4.30. Bíró: Mayer.

Mai műsor
NEMZETI SZÍNHÁZ! (fél 8) A bárom 

testőr (A).
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Angliai Erzsébet. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) E g y  kis 

senki.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember.
FŐV. OPERETTSZ1NHAZ: (8) A régi

orfeum.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Lé az ál

arccal.
TERÉZKÖRUT1 SZÍNPAD: (9) Sál*,

mon.
BETHLEN TERI SZÍNPAD: (6. 9) UJ 

műsor.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Rótt. 
STEINHARDT 8ZINPAD: (fél 9) Stetn- 

hardt.
ROTÁL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Trő- 

pikns express.



to Péntek, 1932 április 22.

M it h a llu n k  
a jö vő  h é te n ?

Vasárnap
2 ó.: Készletek Puccini operájából (gr).

5 ó.: Ismeretlen református énekek a 
XVI. századból. — 7.59 ó.: Sporteredmé- 
nyék. — 8 ó.: Kilinyi—Drégely—Liptay 
„■Saplopó c. operettje.

Hétfő
L40 ó.: Beethoven I. és IX. szimfóniá

ja. Vez.: Dohnányi Ernő (Filharmóniai 
Társaság hangversenye).

Kedd
7,45 ó.: Karinthy-est. — 9 ó.: A fúvós

hangszerek ismertetése.
Szerda

7.30 ó.: „Magyar m nótaköltő katonák*
— 9 ó.: A zeneművészet klasszikusai. 
Vezényel Dohnányi Ernő dr.

Csütörtök
7.30 ó.: D‘Albert: Hegyek alján c. ze

nedrámájának közvetítése.
Péntek

7.30 6.: A Pzáder-zenekar hangverse
nye. — 8.35 ó.: Schöpflin Aladár: A Bo- 
zory portán c. vígjátéka.

Szombat
6.10 ó.: Régi magyar dalok. — 7.20 ó.í | 

Az operett fejlődése VI. rész.

fgsa
5. Zerkovitz Béla: Estharang az „Á r
vácska" c. operettből. (Kalmár Pál.) 6. 
Huszka—Martos: Hajtóvadászat, egyve
leg. 7. Weygand—Kuthy: Bocsánatot ké
rek, tangó. (Kalmár Pál.) 8. Hangosfilm- 
és operetlujdonságok. 9. a) Nádor Jós
ka: Hogyha egyszer a szerelem... b)
László Imre: Ne hidd el, ha azt mond
ják. (Kalmár Pál.) 10. Horváth Gyula 
és cigányzenekarának muzsikája.

Budapest II. 210 m: 5.45—6.15 óráig:
Gramofonhangverseny. Wagner: Tann- 
hauser, nyitány. 2. Wagner: Walkür- 
részlet. (Georges Thill.) 3. Schumann: 
Vándordal. (Alexander Kipnis.) 4. Wag
ner: Lohengrin-részlet. (Kvintett és kó
rus.) 5. Mi Urunk te eléd borulunk. (Kol 
Nidre.) (Kalmár Pál.) 6. Vincze—Kuli
nyi: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyar- 
ország. (Kalmár Pál.)

Szombat, április 23.
Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.: 

| Az Országos Postászenekar hangverse
nye Karnagy: ifj. Roubal Vilmos. — 
12.05 ó.: A rádió házikvintettjének hang- 

I versenye. — 4 ó.: Gyemekjátszó-óra.
(Harsányi Gizi előadása.) — 4.30 ó.: Sza- 

| lónzenekari hangverseny. Karnagy:
| Bertha István. — 5.25 ó.: „A  rádió és 
j a színpad". Vándor Kálmán előadása. — 
6 ó.: Bodán Margit magyar nótákat éne
kel Magyari Imre és cigányzenekarénak 
kíséretével. — 7 ó.: „Képfaragc és érem
művészetünk úttörője: Ferenczy István". 
Beck Ö. Fülöp előadása. — 7.25 ó : A

m. kir. Operaház előadásának ismerteté
se. — 7.30 ó.: A  m. kir. Operaház elő
adásának közvetítése. „Don Juan". Ot)era 
két felvonásban. Szövegét írta Da Ponté. 
Zenéjét szerezte W. A. Mozart. — Majd: 
Gáldy Béla jazz-zenekarának hangverse
nye Vig Miklós énekszámaival. 1. a) 
Slowfox (Ábrahám Pál: a „Boldog szí
vek" c. filmből); b) Majorossy Aladár— 
Szécsén Mihály: Minden ember egyszer 
bolond lesz, slowfox. (Vig Miklós.) 2. a) 
Komjáthy—Békeffi—Vadnay: Bocsásson
meg nékem, tangó; b) Bárczy Tibor— 
Harmath. Imre: Ezt a tangót küldöm. 
(Vig Miklós.) 3. a) Rumba (Saspha 
Chwat: Habana); b) Rumba (Moises 
Simons: Una Rosa). 4. a) Lukács Ele
mér—Szász Miklós: A napsugár, kerin
gő (Vig Miklós); b) Keringő „A z ül
döző" c. filmből (Hans May: ích hab 
ein Herz). 5. a) Slowfox (Lewis—Sher* 
mán—Philips: Got the bench, got the 
mark); b) Slowfox (Matt Malneck: Old 
Playmate). 6. a) Békeffy—Faragó—Laj- 
thai: Én édes Katinkám, 'foxtrott „A  
régi orfeum" c. operettből (Vig Miklós); 
b) Foxtrott (Dana Suesse: Ho Hűm). 7. 
a) Tangó (P. Lesso—Valér io—Jager: 
Conchita;); b) Tangó (Joe Hajós—Jager: 
Megcsókoltalak ,(Ich hab dich einmal 
geküsst). 8. a) Radó József—Kuthy 
György: Van, akinek fáj, slowfox; b) 
Szlatinay Sándor—Füredi Imre: De jó  
dunaparti... slowfox a „Vőlegényem a 
gazember" c. operettből. (Vig Miklós.) 
9. Vértes—Henrik—Ilniczky: Nem kell a 
babámnak... rumba.

Mai jelentősebb 
k iü li  ítÉsorszámok

Hangverseny:
7.35 ő.: Bécs: Hangverseny (Kabasta

vezényel).
8.15 ó.: Varsó:

Diája.
9.15 ó.:
9.30 ó.: Mühlacker: 

zenekari hgv.
10.45 ó.: Lipcse: „Collegium musicum".

\A beszélő film első magyar primadonnája
játszik az új magyar filmben

— S aját tudósítónktól —

Beethoven IX . szlmfó- | 
Heilsberg: Uj orosz muzsika.
.............. ü j

Az új magyar beszélőfilm: „Piri 
mindent tud". Bohózat. Bendezője: 
Székely István. Az operatőr: Eiben

neme enek és j i stván. A felvételek kifogástalanok.
A hang tökéletes. (A  premierssinház 
méretei azonban túlságosan nagyok 
ahhoz, hogy a film hangja minden 
torzítástól mentes maradhasson kö
zöttük.) A jelenetek mozgalmasak, 

A zene, melyet 
a ver-

hatnám bohóc" c. operettje. Isenyt a külföldi filmek zenei részé-
Könnynzene, vidámság, tánczene: f vei. (A rumba és a valcer népszerű

ségre számíthat.) A szereplők között 
Kabos Gyula ismét remekel, ami már 
nem is meglepetés. Zala Karola és 
Sarlcadi Aladár jó epizódisták. A 
ílmben egyébként kevés olyan sze

rep van, amelyet jól lehet játszani.
A primadonna: Dayka Margit.

I (Nem akarunk túlzásokba esni.) Még

Dalmű:
8 ö.: Langenberg: Az operett mseterel.
8.30 ó.: Strassburg: Messager „Les pe- 

tits Miehu c. operettje.
8.45 ó.: Róma: Kálmán: „Marioa gróf- I gyakran, hatásosak, 

nö c. operettje. .
9.10 ó.: Berlin: W. .Tacobi: „A z utaz-! Angyal Laszio szerzett, a llja

I. 10 ó.: Bées: Alpesi dalok (gr).
8.20 ó.: Prága: Orosz dalok és táncok.
8.40 ó.: Breslan: Szerelmi dalok.
9 ó.: Sottens: Kabaré.
10 ó.: Bécs: Marék Weber és zene

kara.
II. 30 ó.: London R: Savoy-jazz.

csak most tanulta a film játszást. — 
Még hibákat is elkövetett. De máris 
bizonyos, hogy igazi filmszínésznő. 
(Mert aki jő  színésznő színpadon, a 
filmen lehet rossz színésznő is.) Day
ka Margit a beszélőül m első magyar 
primadonnája. Közvetlen, kedves, 
bájos. Filmet játszik. És néha olyan 
szép, hogy ha még némán készítenék 
a filmeket, Hollywoodból várhatna 
szerződietési ajánlatot. Néha olyan, 
mint Liáné Maid volt — tíz év előtt. 
Azonban ez a hasonlóság nem je
lenti azt, hogy Dayka Margit a film 
Liáné Haid Il.-je. Szó sincs róla. •— 
0 a Dayka I.

Most már van egy Habosunk és 
egy Daykánk. Egy nagy komikusunk 
és egy igazi primadonnánk. Viszont 
még mindig hiányzik a bonviván, 
vagy a hős, szóval a szerelmes szí

nész. Az még hiányzik. Lehet jelent
kezni.

A film ötlete kitűnő volt. (László 
Aladárt dicsérjük ezzel.) A  szcená- 
riúmot nem dicsérhetjük. (Zsoldos

Andor hibája.) Mégis kitartunk el
veink mellett: amit és akit egy ma
gyar filmben nem dicsérhetünk, ar
ról hallgatunk. Elhallgatunk . . .

M. Chevaiier és J. MacDorsald
vagyis:

egy édes film
— S ajá t tudósítónktól —

Sorrendben ez a hetedik Chevalier- 
film. Kvalitásban ez az első. A ren
dezése olyan eleven, ötletes, szelle
mes, olyan mesteri munka, hogy 
hiába is akarnák George Cuckor ne
vét népszerűsíteni vele. Ezt a filmet 
Lubitsch rendezte, még letagadni sem 
lehet.

Tanulságos lecke a „Modern há
zasság tudománya" című nagykönyv- 
ből. De milyen szellemes bátorság
gal, m, ennyi kedves szemtelenség gél 
írták ezt a leckét. És milyen remek 
Chevalier-slágerek és duettek (Jea- 
nette—Maurice, Mitzi—Maurice) sze
repelnek ebben az „oktató film "-ben.

Chevaliert most nem szorítja

semmiféle uniformis, szalm-akalap 
mosolyog a fajén és ő mosolyog a 
szalmakalap alatt, énekel és csókoló- 
zik, közben néha elbeszélget a közön
séggel is. Jeanette MacDonald szép,, 
kedves, a hangja gyönyörű, Gene- 
vieve Tobin, a „barátnő", remek szí
nésznő és tessék azonnal megjegyez
ni ezt a nevet: Edmúnd Young. — 
A mássik férjet játsza. Az ellen-fér
jet. Egyike a beszélőfilm legjobb ké
mikusainak. A zenét Oscar Straus 
komponálta. (Hja, ezek az amerikaiak 
jobban tudják, ki az érték Európá
ban, mint mi európaiak! . . .)

Végeredmény: Édes film  ez az
„Édes légyott".

—  A szerelem, az —  szerelem!
—  De a sport, az — sport!

—  Saját ty,dó sítónktól —*
Két nagy szerep: egy nagy film. A film: 

,,A diadalmas férfi".. A két főszereplő: 
Nagy Kató és Hans Albers.

Ahogy Nagy Kató eljátsza a vőlegénye 
oldaláról, Hans Albers felé mosolygó, re
megő és repülő amerikai milliómos kis
asszonyt, kedvesen, durcásan, vágyódva és 
boldogan, — azt látni kell. . .  És látni *kell, 
ahogyan Hans Albers játsza a szegény, de 
nagyszerű, vidám és erős, vakmerő és dia
dalmas férfit!

Kitűnő Julius Falkenstein (Nagy Kató

apját játsza), Frieda Richard (Hans Albers 
anyja szerepében) és Hans Brausewetter, 
aki válogatott jéghokkizót játszik a filmen, 
Hans Albers tőle hódítja el Nagy Katót. 
Mikor álmélkodva nézi, hogy az ő eljegyzé
sén más férfi lesz a vőlegény, a papa így 
magyarázza neki a dolgot:

— Ja, a szerelem, az — szeretem!
Brausewetter arca felderűi és így vála

szol:
— De a sport, az — sport/

__ >MAí
m o s o r .

Péntek, április 22.
Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó. 

A ' Guttenberg szalonzenekar hangverse
nye. 1. Strauss: Denevér, nyitány. 2. 
Mr. Flotsam: The changing of the
guard, one-step. 3. Josef Strauss—Wer- 
nar R. Heymann: Keringő. 4. P. Van 
Steeden: Home, foxtrott. 5. Delibes: 
Coppelia, balett. 6. Lassen: Crescendo.
7. J. Bürke: If I ‘m dreaming, keringő.
8. R. Benatzky: Tangó. 9. W. R. Hey-
matin: Foxtrott. 10. Waldteufel: Kerin
gő (Himmelfunken). 11. W. Hruby: Ran
devú Lehárnál, egyveleg. 12. Csajkov- 
szki: Chant sans paroles. 13. Dostal: Min
denkinek, egyveleg. — 12.05 ó.: Hangver
seny. Közreműködik: Böhm Ella (zon
gora) és Bárkány Mária (ének). Zongo
rán kísér Polgár Tibor. 1. Bach—Busoni: 
Zongorafantázia g-moll. (Böhm Ella.) 
2. a) Huszka—Martos—Bakonyi: Dal az 
első csókról, a „Bob herceg" c. ope
rettből: b) E di Capua: O sole mio. (Bár
kán? Mária.) 3. Scarlatti: Két szonáta: 
B-dur és C-dur. (Böhm Ella.) 4. Weber: 
A  bűvös vadász, Agátha áriája. (Bár
kány Mária.) ó. Mendelssohn: Andante, 
Presto. (Böhm Ella.) 6. a) W olf: Weyla 
éneke; b) Mascagni: Parasztbecsület, 
Santuzza áriája. (Bárkány Mária.) 7. a) 
Debussy: La dance de Puck; b) Debussy: 
Les snus et les parfums sourment dans 
l'air du soir; c) Ravel: Toccata. (Böhm 
Ella.) — 4 ó.: „Budapest varázsa".” Lo- 
vass János felolvasása. — 4.30 ó.: Gra
mofonhangverseny. „Goethe a zenében".
I, Dukas: A bűvészinas. 2. Massenet:
Werther a) Ária. (Tito Sehipa); b) Arja 
(Oh! Natúré plaine de grace), (Fernand 
Ansseau.) 3. Thomas: Mignon a) Nyi
tány; b) Ária (Io són Titania). (Toti dal 
Monté.) 4. Gounod: Faust a) Cavatina
fSalve dimora caste e púra) (Beniamino 
Giglt); b) Balettzene. 5. Berlioz: Faust 
elkárhozása, Rákóczi-induló. — 5.45 ő.; 
$tur Iván felolvasása: „Vétel befolyásoló 
körülmények, zavarok. Hogyan kell vé 
dekezni". — 6.15 ó.: Rigó Jancsi és ci 
lányzenekarának muzsikája. — 7.15 ó.:
.-.Az utazás művészete". Miklós Elemér 
előadása. — 7.10 ó.: Magyar est. A Bu
dapesti Hangversenyzenekar hangverse
nye a Zeneművészeti Főiskola nagyter
űiéből. Karnagy Zsolt Nándor. 1. Bach 
—Hnbay: Chaeonne. 2. Hubay: XIV.
esárdajelenet. _ Előadja Szentgyörgyi 
László. 3. Kodály: Adagio az I, vonós
négyesből (vonószenekarra először). 4. 
Zsolt: Szimfónia: I. Allegro con fucco:
II. Adagio; III. Scherzo fantasliaue;
IV. Finálé. — Szünetben: A rádió kül
ügyi negyedórája. — Majd: Kávéházi
zene Kalmár Pál énekszámaival. 1. a) 
■jean—Leonir—Kuthy György: Légy a
kedvesem; b) Garai Imre: Szalmadal. 
ilowfox, (Kalmár Pál.) 2. Dubinuschka, 
órosz cigánydal egyveleg. 3. a) Göndör 
j-V arga: A május muzsikál, keringő; b) 
Sáphir-7-Kuthy: Sose mondd, hogy sze
retsz, keringő. (Kalmár Pál.) 4. Tánc
zene: a) Rumba (L. W, Gilbert: The 
Űeanut vendor); b) Foxtrott (H. Nichols: 
When the guards are one parade); c) 
Rumba (I. Warschauer: Cuban Holiday).-

Filmszmházak műsora
BELVÁROSI (TV., Irányi-n. 21. T. 83—3

29.) Előadások: 5, negyed 8, 8, fél 10.
Vas.: fél 4, háromn. 5, negyed 7, fél 
8, 9, 10. Boldog szivek (Magda Scbnei 
dér, H. _ Thimig, G. Alexander, Bár
sony Rózsi). — Viharzó szenvedély 
(Emil Jannings, Anna Sten). — Hír
adó.

BODOGRAP (V ili ,.  József-körút 63. T. 
384—76 ) Előadások: fél 5, negyed 7,10. 
Vasárnap 2-től folyt. Sanghai express 
(Mgrlene Dietrieh, Clive Brook). — 
Tánc az örvény felett (Norma Shea 
rer).

BUDAI OPOLLO (II.. Széna-tér. T.: 51 
-5 -0 0 .): Előadás: fél 5. 7. fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Viharzó szenvedély. (Emil 
Jannings drámája.) — Szépítsen meg, 
kérem. (Sportfilm; Joe Brownnal.) 
Boldog szivek (Magda Schneider). — 
Felesegem, a hadnagy úr (Eggerth 
Márta).

CAPITOL (Baross-tér 82. Tel.: J. 84—3— 
37.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, fél 6. fél 8, fél 10. Varsói bál 
(Gustav Fröhlich, Charlotte Susa). — 
Hihetetlen furcsaságok. — Híradó. 

CHICAGO (VII., istván-út 39. T :  82— 
1-75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Vas.: 
3-tól. Boldog szivek (Magda Schnei
der, H. Thimig). — Feleségem, a had
nagy úr (Eggert Márta).

CORSO (Váei-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.}: 
Előadás: 4, 6 8, 10. Hangos híradó. — 
Manrioe Chevaller és Jeanette MacDo
nald főszereplésével: Egy édes légy
ott. (Filmregény. Rend.: Ernst Lu
bitsch. Zene: Oscar Strauss). — Világ, 
panoráma (Riport).

BECS! (VI., Teráz-körút 28. Tel.: 259— 
52, 213-43. 148—05.): Előadás: 4. 6, 8, 
10. Vas.: 2-kor is (Első félhelyár.) 
Titkos küldetésben. (Harry Piel, Maria 
Solveg.) — Híradók.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.): 
Előadás: 4, 7, 10. Téves kapcsolás
(filmoperett Magda Sehneiderrel). — 
Onagysága kimenője. (Liáné Haid, 
Haus Brausewetter.)

FÉSZEK (VIII., József-körút 70 Tel.: 
46IU-40.) Előad.: 5, 6, 8, 10. Vas.: fél 
3-tól. Az ember születése (Kulturfilm, 
magyar konferansszal). — Néger idill 
(Expedieiós film). — Hiradó. — Vas. 
d. e.: Burleszkmatiné.

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

ÍMPERIAL (VII., Dembinszkv-ntea és 
Aréna-út sarok. T .: 32—8—90.): Előad.:
4, 6, 8, 10. (Első félhely.) Az ember szü. 
letése (hangos m agyar változatban). — 
49 perc a világ körül. — Híradók.

JÓZSEFVÁROSI (V III.. Kélvárta-tér 6. 
Tel.: 346-44.): Előadások 5-től folyt,
negyed 7. hát onin egyed 8. fél 10. Vas., 
ünnep '3-től. Sanghai express (Marlene 
Dietrieh, Anna May Wong, Clive 
Brook). — A  templom egere (Grete 
Mosheim).

! VJ K  Dohány-utca 42—44. T.:
4 r n- 27->- Előadás: 4,6,8,10. (Minden 
előadás rendes helyárakkaL) Alpár 
Gitta első hangosfilm je: M lKzólalt a 

(A férfi főszerepben Gustav 
• Zenéjét szerezte: Brodszky 

adók ■ ~  Hangos magyar világhlr-

LUDOVIKA ( I X , Üllői út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün 
nép: 2-től (Helyér- 301—80 fillérig.) — 
Szeresd felebarátnődet (Buster Kea- 
tón). — Téves kapcsolás (Magda 
Schneider).

NÉP (V., Václ-út 76. Tel.: 92-6-80.)
Előadás: 5, 7. negyed 10 Vas.: fél 
3-tól. A  zsarnok pusztulása. (Noah 
Beery). — Az üldöző (Hans Albers 
Eggert Márta). — A  száguldó végzet 
(Bob Stoll).

OMNIA (VIII., Kölcsey-utea 2. Tel.: J 
301—25.). Előadás: 4, 6, 8, 10 Vas.
és ünnep: 2-kor is. (Első félhelyár. 
Titkos küldetésben. (Harry Piel, Maria 
Solveg.) — Híradók

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

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365—23.): Előadás: 4, 6, 8,
10. Vas.: 2-k®r is. (Első félhelyár.'
Édes légyott (Rendezte: Lubitsch. Fő
szereplők: Maurice Chevalier, Jeanette 
MacDonald). — Paramount Panoráma. 
— Hiradó

PATRIA (Népszínház-ntca 13. Tel.: 45- 
6—73.) Előad.: 5, 6, 8, 10. Vas. fél 3-tól 
Az ember születése. Kulturfilfn, ma- 
gyár konferansszal). _Néger idill
(Expedieiós film). Hiradó.

(Nagymező-n. 22- 
24. T.: 220—98, 292 
—50): 2—6- lg fplyt. 
6, 8, 10. Vas., ün. 

„  - — - 1—4 folyt., 6, 8.l e i r n i i i i m i j i o u  10> Vas. fél 11:
matiné. — , Alpár Gitta első hangos 
film je: Megszólalt a szívem! (Gustav 
Fröhlich. Zene: Brodszky Miklós.) '■—
Hangos világhiradék.

ROXY (VII., Uákóczi-út 82.. Tel.: 43 
8—24.) Előadás: 4-től. Vas.: háromn.
2-től. 1. előadás 40 fill.-től. yiharzó 
szenvedély (Emil Jannings, Anna 
Sten). — A pampák bikája (Joe E. 
Brown). — Vas. kiv.: Hiradó.

ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet-kürút 
45. Tel.: 429-46, 419-02.): Előadás:
4, 6, 8, 10. Vas., ünnep: 2, 4, 6, 8, 10. 
Piri mindent tud (Pesti zenés vígj. 
Dayka, Kabos, Rátkai, Páger, Sar
kad!.) — Nézd meg az anyját! (Nóti 
bohózata. Fősz.: Szőke Szakáll). —
Hiradó.

TATRA (IX., Üllői-út 63.): Előad.: fél 5, 
7. negyed 10. Vas és ünnep: 2-től folyt. 
Szeresd felebarátnődet (Buster Kea- 
ton). — Téves kapcsolás (Magda 
Schneider).

(Teréz-körút 60. T.: 1 9 -7 - 
67—68.): Előadás: fél 6, fél 
8, fél 10. Szomb., vas.: 
4, 6, 8, 10. Édes légyott 
(Rendező: Lubitsch. Fősz. 
Maurice Chevaller, Jea

nette MacDonald). — Híradók.
CORVIN (V ili., József körút és Ollői-út 

sarok. Tel.: 38—9—88, 39—5—84 ): Elő
adás: fél 6, fél 8. fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. A  var3Ót bál (Gustav Fröh- 
lich, Charlotte Susa). — Kísérő mű
sor.

URANIA (Rákóczi-út 21. T.: 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8. fél 10. 
Szomb., vas.: 4, 6, 8, 10. A diadalmas 
férfi (Nagv Kató, Hans Albers. A 
Dégen női vokállkvartett felléptével.) 
— Hiradó.

Szőke Szakáll 
rövid filmben

szerepe! legújabban. Mulatságos kis kisérő- 
film az, ai«V»en látjuk. Tönk szélén áll a 
cégtársával együtt s természetesen sokat 
veszekszik. A veszekedés pedig újra jól áll 
neki. A bajoknak azonban ebben a kis film
ben is végük szakad, mert végül kivetkez
nek a kellemesebb percek. Szőke Szakáll 
megnézi a leányt, a cégtárs pedig a mamát 
s egyszerre kész a kettős házasság, a cég 
pedig megmenekül a bukástól.

A kis kísérőfilm tehát kedvező hangulatot 
teremt. Jó hangulatot, amire szükség is 
van. . .

A KISOK budapestvidéki kerületi
atlétikai versenyének megrendezésé
vel Künsztler János aszódi ág. h. eV. 
rg. testnevelési tanárt hízta meg. —* 
A „verseny május 29-én. Aszódon, ke
rül lebonyolításra.

A győri Révai Miklós reáliskola 
sportköre holnap, 23-án és 24-én ren
dezi meg intézeti tornacsarnokában 
Szt. László-véndordíjas vívóverse- 
jryét. Az első napon a minősítő küz
delmeket, a másodikon pedig a dön
tőket vívják. Mint ismeretes, a gyö
nyörű vándordíjért csak a vidéki is
kolák vívói indulhatnak.

A KISOK
vízipőlóbajnoksága
— Tegnapi eredmények —

II. Egyetemi rg.—X. Széchenyi rg 
4:0 (3:0). Bíró: Mérai János. Góllövő: 
Elmer, Ghillányi, Korsehill (2).
* U ;„? ,effyesrendi S .-I. Szt. Imre g.

2co?' Blró: Eótl1 PáL Góllövő: Illés (2), illetve Springer (2).

Az egri Siketnémák Intézete vasár
nap délután tartotta tornaünnepé- 
lyet. Az impozáns felvonulás után 
gyakorlatok következtek, plinten, ki
sebb és nagyobb fiúk részére, majd 
szabadgyakorlatok, labdajátékok szó
rakoztatták a nagyszámú közönséget. 
Az egyéni tornában magas korláton 
és nyújtón kiváló eredményt muta- 
tott fel Német Béla és Juhász Ist
ván. ízléses gúlák összeállítása tette 
változatossá a műsort, majd a leá
nyok magyar táncával ért véget az 
ünnepély. Az elért eredményért a di
cséret oroszlánrésze Leopold Rezső 
vezető  ̂ igazgatót, Faller Lajosné tor
natanárnőt és Sturm József torna- 
taná-rt illeti, kik fáradságot nem is- 
inero munkával, sok szeretettel tud
ták csak ezt az eredményt elérni.

^  KISOK-keret évzáró úszőverse- 
nyét ma tartja meg. Az elmúlt esz
tendő folyamán 720 középiskolai ta
nuló tanult meg úszni. Ezek közül az 
őszi versenyeken 257 tanuló ért el 
szémbavehető eredményt. A KISOK 
most azért rendezi meg ezt az évzáró 
versenyt, hogy ennek a 257 tanuló
nak a továbbfejlődéséről szerezzen 
bizonyságot. A  KISOK ezúton is 
felhívja ezeket a tanulókat, hogy a 
versenyen minél nagyobb számban 
vegyenek részt. A  versenyt ma dél
után 4 órakor tartják meg a margit
szigeti Nemzeti Sportuszodában.

^  ^1®GK futbailbajnokságának
mai és jövőheti sorrendje: Ma, 22-én 
délután fél 4-kor, OTE-pályán: III. 
Árpád rg.—II. Hunfalvy fk. Bíró: 
Wunder. — H é t f ő n ,  25-én: BEAC-
pályán, 4 órakor: in. Árpád rg —I 
Verbőczy rg. Bíró: Bandenburg dr.

Postáspálya: VII. Baross fk.—Kis
pesti rg. Bíró: Weisz A. — Fér. Vas
utas-pálya: IX. Szt. István rg.—IX. 
Fáy rg. Bíró: Salgó. — K e d d e n :  
26-án: OTE-pályán, délután 4 órakor: 
H . Mátyás rg.—V. Aranyosi fk. Bí
ró: LouiSí

Huszonhefedik
ízben kerül eldöntésre a magyar 
kardvívóbajnokság, amely minden 
egyes esztendőben kimagasló ese
mény. A kardbajnoki ver 
senyek az idők során egyre gazda
godtak jelentőségben s most a 
huszonhetedikről nyugodtan azt 
mondhatjuk, hogy régen nem lá
tott küzdelmek színtere lesz. Ta
lán az 1928. évi bajnokság előtt 
égett a vívósport ilyen lázban, 
mint ma ég. A hasonlóság abban 
is megvan, hogy akkor is az olim
piára való válogatásért folyt a 
harc és ma is.

Az elmúlt bajnokságok során 
négy teljes vívónemzedék cserélt 
helyet s a mostani bajnokságban a 
legújabb nemzedék fog  a mezőny 
élén szerepelni. Az első bajnoki 
kardversenyt 1900-ban rendezték s 
ezt a versenyt Porteleky  László 
dr. nyerte, a következőben Nagy 
Béla lett a bajnok, de már 1902- 
ben az akkori fiatal gárda hódí
totta meg a bajnoki babért. Bé
kés sy Béla nyerte a bajnokságot 
s védte hat esztendőn keresztül, 
ami páratlan a magyar vívás tör
ténetében. Rajta kívül legtöbbször 
Tersztyánszky Ödön és Werkner 
Lajos nyert bajnokságot. Tersz
tyánszky és Werkner háromizben 
volt kardbajnok. Kétszeres bajnok 
már több akad: Posta Sándor,
Tóth Péter és Rády József nyert 
kétszer bajnokságot. Egyszeres 
bajnok kilenc van eddig: Por- 
teleky, Nagy Béla, Szántay, Kren- 
csey, Dunay, Santelli György, most 
Amerikában élő mester, Garay, 
Gombos és Pillér. A  sok változás
ból látnivaló, hogy milyen nagy
számú és egyenlő erejű vívó szere
pelt a magyar vívóporondon.

nntp«dí í " yui5at5.kerület tőr. és kardba}.
nokráfa o™alw nt az eSFéni női tőrbaj- 
Pécseft és , vasÁ rnaP óöl el£  tőr- és a kardesapatbajnok- 
sá&ra egyformán a PÁC, PEAC, KTSE, 
PSC és a Pécsi Tiszti VC nevezett. A
«°VÍS?0í Saf?ra a PAC 3- a p EAC 3 és a KTSE 2 nevezést küldött.


