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'Az olimpiai kiküldetés célját szol
gáló adományokat a Magyar Orszá
gos Központi Takarékpénztárhoz (IV*  
Deák Ferenc-utca 7.) az „Olimpiai 
kiküldetés“  cimü számla javára lehet 
beküldeni.
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Qtyokodcd&z Vo&zb 
váltyótettfaii/cil
M ésd ek e t*  í u d u í  d u d a fv & sh e-

—  Távirati jelentésünk —

Milánó, április 28.
Az eddigi rendelkezések szerint

az olasz válogatott csapat, amely
nek keretét csak a jövő hét elején 
'jelöli ki Pozzo szövetségi kapitány, 
csütörtökön Pádovában tart edzést 
és pénteken indul Budapestre. A 
csapatot a szövetségi kapitányon 
kívül Mauro elnökségi tag fogja

elkísérni.
A budapesti amatörválogatott 

ellen Firenzében a Kadettok Olasz
ország B) elnevezés alatt fognak 
szerepelni, még pedig előrelátha
tólag azzal a csapattal, amely áp
rilis 10-én Comóban 12:0-ra győ
zött Luxembourg ellen.

B.

Ma este fél 7 órakor:
Bukósisakos csikók 
válogatóversenye  
a Millenárison
Vida? Nagy? Németh? Garay?
M lrkovits? Huszár?

—  Saját tudósítónktól —

— Saját tudósítónktól —
A magyar ökölvívók már nem 

egyszer voltak Romániában és 
ott mindenkor derekasan megáll-1 
ták a helyüket. Az a jó  benyomás, 
amit maguk mögött _ hagytak, 
eredményezte azt az újabb meg-| 
hívást, amely most érkezett meg 
Bukarestből.

A CFR, a román vasutasok 
klubja, amely vezető szerepet tölt 
be a román amatőrsportban, má
jus vége felé nagyobbszabású 
ökölvívó versenyt aikar rendezni 
és arra

három magyar versenyzőt 
hívott meg.

Névszerint nem nevezte meg őket, 
csupán csak annyit kötött ki, 
hogy azok lég-, bantam- és pe
helysúlyú versenyzők legyenek. 
Miután velük a román bajnoko
kat, Gorunt, Panaitescut és 
Stoiant akarják szembe állítani, 
szeretnék, ha a magyar bajnokok 
mennének le Bukarestbe.

A megindított tárgyalások igen 
kedvező mederben haladnak s 
előreláthatólag a magyar ököl
vívók újabb romániai szereplésé
vel fejeződnek be.

Kispest csapata 
meglepő jó játékkal 
szenvedett veresé
get a szerencsés 
gólokat elért 
Újpesttől

Újpesti-Kispest 
5:2 (3:2)

Lanyhán indult, de helyenként 
nagyon széppé változott az 
újpesti mérkőzés
Góllövő: P. Szabó, Kis, Fürstner, Kis, Kormos,
P. Szabó, Török

Ma este végre felgördül a füg
göny. A Millenáris betonján meg
kezdődik az élet.

A  vasárnapi nagy csata 
előtti próbavágta.

A bukósisakos csikók első idei 
összecsapása, mely eldönti,

ki jusson a vasárnapi bukó
sisakos döntő mezőnyébe,

helynek gerincét Istenes és Sze
keres alkotja.

Hat bukósisakos csikó: Vida 
Nagy, Németh, Garay, Mirkovics 
es Huszár mérkőzik meg ma

20 km-es távon
az elsőségért__  Az eddigi for
mák alapján Vida I.-nek, az öreg 
csikónak van legtöbb esélye a 
Győzelemre. Tavaly óta sokat fe j
lődött, stílusa is nagyot javult és 
tavallyel ellentétben: biztosan ra
gad a görgőhöz. Mellette elsősor
ban Nagy tarthat számot az első
ségre. Nagy még nem érte el az 
elmúlt idény végén mutatott for
máját, még nem ül biztosan a nye
regben, hiányos edzésének nyo-

Becsben is győztek

mait nem tudja eltakarni, de: szé
dítő gyors támadásai, váratlan 
előretörései, melyekkel brillírozott 
a tegnapi edzésen, azt ígérik, hogy 
még Vidára nézve is veszélyes le
het. Németh egyelőre még csak 
komoly ígéret. Bizonyosat állítani 
róla nem lehet. Majd a tűzkereszt
ségében kitűnik, hogy igazuk 
van-e azoknak a szakértőknek, 
akik őt Vidával és Naggyal együtt 
emlegetik. Sokat fejlődött Garay, 
a bukósisakos papa, aki hosszú 
tétovázás után az országút helyett 
idén ismét a bukósisaknak hódolt 
be. Közte és Németh között kell 
eldőlnie a harmadik hely kérdésé
nek.

Végül Mirkovics és Huszár! A 
két fekete csikó, akik csupán ug
rásszerű formafejlődéssel tudná
nak meglepetést okozni. Mirkovics 
kétesztendei szünet után tért 
vissza a betonhoz, míg Huszár tel
jesen újonc, aki még a bukósisa
kos versenyek sajátosságait és 
technikáját a dolgok lényegénél 
fogva nem ismerheti. Ők ketten 
legfeljebb 2— 3 hét múlva rob
banthatják csak majd a mezőnyt.

Kincs 50”/»-os 
vasúti kedvezmény
—-  Saját tudósítónktól —

A kereskedelemügyi miniszté
rium tegnap válaszolt az MLSz- 
nek a kérvényére. A labdarugó
szövetség, mint közismert, kérte 
a régi 50% -os vasúti kedvezmény 
visszaállítását. A minisztérium 
válasza elutasító volt.

A válasz ma, a filléres vona
tok idejében, nagy elégedetlensé
get váltott ki.

a
«— Tele fon  jelentésünk —

Bécs, április 28.
Brugnon, Gentien és du Plaix 

hetmpo8 bécsi vendégjátéká a 
franciák j , ; i  arányú győzelmét
p . . ‘ Az első nap: Artens— du
ria ix 8:6, i :6i 6;S< 6:2> Brugnon,
Gentien- Artens, Matejka 2:6, 

,4, 6:4, 6:2. Ma, csütörtökön a 
kővetkező három mérkőzést ját
szottak le: Brugnon—Matejka 3:6,
5.7, 6:4, 6:2, 6:2, Gentien— Ba- 
warowski 9 :7 „  6:2, Brugnon, du 
Blaix—Artens, Brosch 10 :8, 4:6, 
6:4- A franciák pénteken reggel 
Prágába utzanak.

H . O.

Beiké
a Viennában (?)

_  Te le fon jelentésünk -

Szombathely, április 28.
A késő esti órákban találkoz

tam Belkóval, a Sabaria kitűnő 
balszélsőjével, aki újságolta, hogy 
igen kedvező ajánlatot kapott 
bécsi Viennától.

—  Az ajánlat igen kecsegtető
__ mondotta a játékos —  s nem
tagadom, hogy szívesebben men
nék Becsbe, mint Budapestre. A 
legszívesebben azért otthon, Győ
rött szeretnék játszani.

D. I.

két
PK

A  szombati futballműsor
B a n k -K u p a  m érk őzésse l b ő v ü lt : 
— A n g o l-M a g y a r , V ö r ö s v á r i-ú t , 
K ér . B a n k —T isz tv . T a k a rék . K ő b á  
n y a i-ú t , n e g y e d  i .

Gabrovitz 
fölényesen verte Bánót

— Saját tudósítónktól —
A DC válogató mérkőzések so

rán —  mint ismeretes —  Bánó 
megverte Drjetomszkyt és 
Straubot s így jogot szerzett arra, 
hogy Gabrovitzcal mérkőzzék a 
magyar DC csapat második egyes 
játékosának helyéért. Ezt a váló- 
gató mérkőzést tegnap délután 
játszották le a BLKE diszpályáján 
s Gabrovitz 6:2, 6:4, 6:1 arány
ban verte Bánót. Az első szetben 
Gabrovitz 2:2-ről nyert 6:2-re, a 
másodikban már 5:2-re vezetett, 
amikor Bánó 5:4-ig feljött, a har
madik szetben Bánó 5 :0 után esi 
nálta egyetlen gémét. A mérkőzés 
meglehetősen nívótlan volt. Bánó 
ezúttal megint nagyon bizonytala
nul játszott s így Gabrovitznak 
sem volt alkalma legjobb tudását a 
küzdelembe vetni.

Eredetileg ezt a válogató mér 
kőzést két fordulósra tervezték. A 
tegnapi mérkőzés után azonban a 
szövetségi kapitány feleslegesnek 
tartja, hogy Gabrovitzot és Bánót 
még egyszer játszassa egymás 
ellen s így több egyes-válogató 
mérkőzésre már nem kerül sor.

Itt említjük meg, hogy az utolsó 
páros válogató mérkőzést valószí
nűleg vasárnap játszók le. (Páro
sítás: Kehrling, Zichy—Gabrovitz, 
A'schner.)

5.

A BSE csapatában nagy változások 
várhatók az MTK ellen. A tervek 
szerint Füstös ismét visszakerül 
hátvédnek, az eddig csatárt játszó 
Szűcs II. centerhalf lesz, míg a csa
társort fiatalokkal, erősítik meg.

Újpest. 2500 néző. Bíró: Salgó.
(Mérkőzés előtt mindkét öltöző

ben arról esik szó, hogy tartaléko
sán kell felrülani. Újpestnél készü
lődik ugyan Borsányi és Dudás, 
de Avar és még néhányon beteglis
tán vannak. Ligeti fején  hatalmas 
kötés éktelenkedik s alóla kilát
szik a véraláfutásos arc.

Kispestnél Toros nem szerepel
het, mert éppen vizsgája van a 
mérkőzés idején. De nem játszik 
Dormos sem s így nem sok rémé■ 
nye van a csapatnak, hogy komoly 
akadálya lehet Újpest gyözelmé- 
nek.

Salgó bíró mindkét öltözőben lá
togatást tesz, figyelm ezteti a já
tékosokat, hogy ne csupán a saját, 
de az ellenfél lábára is vigyázza
nak.)

A helyválasztásnál Kispest 
szerencsésebb —  ezen túl nem is 
volt több szerencséje —  s Újpest 
áll fel kezdéshez. A  két csapat a 
következő:

Újpest: Huba —  Kővágó, Du
dás —  Borsányi, Köves, Szalay — 
Török, Sas, Jakube, Kis, P. Szabó 

Kispest: Dénes —  Rozgonyi
Hunyadi —  Raix, Purczeld, Ke
resztes —  Paczolay, Fürstner, 
Kormos, Csendes, Serényi.

Két szerencsétlenöl 
keletkező gól meg

pecsételi Kispest sorsát
Belső kombináció után Sas les 

állása az első eseménye a játéknak 
Újpest támad, de nem nagy az 
iram. Az 5. percben Paczolay ' át
megy Dudáson s komért hoz a tá
madás, amit Serényi igen jól ível 
de Fürstner fejese a kapusé. Se 
rényit is csak kornerre szerelheti 
Kővágó s utána szabadrúgás, majd 
Újpest kornere következik. P. Sza
bó rúgása után Dénes kiöklözi 
labdát a 8. percben, Borsányi 
azonban újra balra játszik s Sza- 
laytól a balszélsőhöz kerül a labda. 

P. Szabó szinte a vonalon 
halad a kapufa felé, Dénes 
kilép eléje s a szélső ekkor 
jobbal a kapus mellett akarja 
hálóba juttatni, a labdát, pár 
lépésről. Dénes ösztönösen 
béleüt a bőrbe, amely a kapu 
vonalán ugrik  fel a földről s 
a kapus utána nyúlva ki
halássza a levegőben. A  bíró 
a közelben á ll s gólt ád, mert 
látta, hogy a labda a levegő
ben túl volt a vonalon. (1 :0 ).

döntés meglepő, de határozott. 
Kispest nem messze jut kezdé3 
után, újra ellenfele támad. Sőt a 
10. percben megint eredményes.. 
Kis, Sas, Török összjáték során a 
szélső elfut s jól, de kissé hátra 
centerez.

Kis utána fordul a labdának 
s fordulással kapura lövi la
posan. Dénes nyúl a labdáért, 
fel akarja venni, de föléje 
nyúl, mert a labda nem ugrik. 

( 2 :0).
„Dénes-gól" —  állapítja meg a 
nézőtér. Kispest rohamai most erő
teljesebbek, de hatástalanok, Új
pest hamarosan komért ér el, 
Rozgonyi kifejeli a labdát, de Kis 

Szabóhoz, a szélső Kishez ját
szik, aki alig fölé lő váratlanul.

A  fiatal csatár tetszik a néző
térnek. Tapsot kap s megállapít
ják, hogy csatár a talpán!

Az iram elég enyhe, mikor a 18. 
percben Serényi sarokrúgása viszi 
Huba kapuja elé a labdát. Csen
des fejel, Huba öklözi a labdát, 
amit

Purczeld fejel vissza a kapu 
elé, ahol Kormos és Fürstner 
áll. Utóbbi be is vágja a 

hálóba a gólt. (2 :1 ).
Alig indul a játék az érdekes gól 
után, a balra játszott labdával 
máris Kis ugrik ki a védők között, 
fejjel lökve maga elé a labdát. Ott 
terem Dénes kapuja előtt s

mielőtt a kapus megmoz
dulna, ballal a bal a lsósa- 
rokba gurítja a gólt. (3 :1 ). 

19. p.
Eddig mind a három védhető volt, 
mondogatják a nézők között. Élte- 
kintve attól, hogy az egész véde
lem elaludt Kis kitörésénél. Kez
dés után rögtön nagy jelenet ala
kul Huba kapuja előtt. Kormos jól 
futtatja Serényit, aki szépen íveli 
kapu elé a labdát. Huba kifut rá, 
de Kővágó meglöki, hogy a kapus 
kezéről

az üres kapuba szállna a lab
da, ha a befutó Dudás ki nem 

fejelné a vonalról.
Erre P. Szabó remekül megy át 
ellenfelein, de rosszul lő, mert 
hátulról —  nem éppen szabályosan



2
—  belelépnek a rúgásába, illetve le
fogják a lábát. A 27. percben Pa- 
czolay ível beadást, a labda átszáll 
az üres Serényihez, aki felé Huba 
hiába fut, a szélső kapura emeli 
a labdát. Ott van azonban a vona
lon már Szalay, kifejeli a labdát, 
mely többszöri fejelgetés után vé
gül is Huba kezébe jut. A  követ
kező perc azonban gólt hoz.

Paczolay —  lesgyanus hely
zetből elfut, jól beadott lab
dája a védők feje fölött át
száll Kormos elé, aki kapás
ból, közelről a hálóba vágja.

(3 :2 ).
P. Szabó bombája Dénes ölében 
hal el, kirúgás után Kormos nagy-

------------111 levágandó

Utalvány
[ a Beketow Cirkuszban folyó

Marathóní

táncversenyre
Ezen utalvány beszolgáltatása

ellenében
a Beketow Cirkusz pénztára
1 drb 50%-os jegyet szol

gáltat ki

— — Itt levágandó

szerű labdájával Paczolay elfut, 
jól ad be s Karmos Borsányitói 
nyomva, fölé fejel. Dénes szabad
rúgást húz le, P. Szabó centere 
után meg Jakube fejesét tolja kor- 
nerre, a sarokrúgás utáni Jakube- 
fejes azonban már a kapus zsák
mánya lesz. Kis— P. Szabó össz- 
játék után nagy lövés zúg el a 
kapu mellett, majd még egy kor- 
ner veszélyezteti Kispest kapuját. 
Hunyadi hatalmas rúgása viszi el 
Huba elé a labdát s véget ér a 
félidő.

(Szünetben Újpestnél kissé ko
mor a hangulat. Kővágó ugyanis 
szerencsétlenül esett játék közben 
s nagy fájdalmai vannak, nehezen 
lélegzik. Az orvos véleménye sze
rint bordarepedése lehet.

Kispestnél Dénes magyarázza a 
második gólt s azt mondja, hogy 
nem ugrott fel, illetve valahogy 
elasúszott a labda. Salgó játékve
zetését kifogásolják még, az első 
gólt vitatják, amit azonban Salgó 
Imre így mond el:

—  Ott voltam a kapu közvetlen 
közelében. Jól láttam, hogy a labda 
túl volt teljes terjedelmével a vo
nalon.)

Kispest támad, 
Kispest bánja

Hullámzó játék után az 5. perc
ben Rozgonyi miatt Újpest, a 7. 
percben meg Paczolay rúg szép 
kornert. Kormos jól fejel kapura, 
Huba kiüti a labdát,

Ftirstner a kapuba továbbí
taná, de Borsányi menti a 

nehéz helyzetet.
Kispest azonban nem tágít :az új
pestiek kapuja elől s kemény 
ostromba kezd. Paczolay nagyon 
jó  támadásokat visz. Jó lövését 
Huba üti ki. Serényi kijátsza Du
dást, de. Kormos nagy helyzetben 
késik, mellé megy a lövés. Kormos 
megint Paczolayt futtatja, a be
adás átszáll a labdáért kiugró 
Huba keze fölött, de Serényi elől 
Borsányi még el tudja rúgni. 13. 
p. Egy-két fault után Újpest erő
teljesebb iramot kezd. P. Szabó és 
Kis komoly támadásokat alakít 
ki, majd a 18. percben szabad
rúgás után P. Szabó a kapu elé 
adja á labdát.

Dénes fogni igyekszik a kapu 
előtt, de Jakube ráfut s el
sodorja a kapus elől a labdát.
A két játékos csaknem a ka
puba esik, a labda meg a 
kapufa éléről a gólvonalon 
gurul. P. Szabó ott terem s a 

hálóba gurítja. (4 :2 ).

A bíró gólt ítél, Kispest tiltako
zik, a nézőtérről meg valaki beront 
a pályára s megüti a bírót. Játé
kosok, rendezők és rendőrök ra
gadják meg s pillanatok alatt le
viszik a pályáról a botrány oko
zóját. Kispest is hiába tiltakozik. 
Kispest most már nem bírja 
eléggé az iramot. Kornert hárít 
el a védelem, Köves lövését Roz
gonyi fejeli ki. Serényi sportsze- 
rűtlenkedik az egyik szabadrúgás
nál, figyelmeztetésben részesül. A 
kispesti támadások most már erőt
lenek, viszont a 34. percben Sas 
jó  érzékkel játszik Török elé.

A szélső az ötösig rohan s 
onnan éles lövéssel úgy küldi 
léc alá az utolsó gólt, hogy a 
labda Dénesi is érinti. (5 :2 ).

A  36. percben Köves és Kormos 
összefut s Kormos régi sérülése 
kiújul, hogy le kell vinni a pályá
ról. A tíz emberre csökkent Kis
pest védelme többet van munkában 
ezután, de az eredmény már nem 
változik.

Nyilatkozatok
Langfelder Ferenc: A betegsé

gek és sérülések alakították ki a 
mai csapat összeállítását s ennek

Péntek, 1932 április 29.

ellenére meg vagyok elégedve a 
teljesítménnyel. Kővágó hősiesen 
viselte el nagy fájdalmát. Kis re
ményteljes tehetségnek látszik, 
akiben örömünk telhet majd, ha 
tovább fejlődik.

Bányai Lajos: Nem volt a csa
pat egészen fit. Ezért voltak hi
bák a játékban, de az eredménnyel 
meg vagyok elégedve.

Mayer Béla: Csak a bíróról le
hetne beszélni ez után a mérkőzés 
után. A csapat tartalékosán is 
megállta a helyét.

Révész Miklós dr.: Az  össze
állítás alapján nem vártunk győ
zelmet. Az eredmény kialakításá
ban azonban nagy része van a 
bíró működésének is.

Újpest győzelmét 
a számok

sokkal nagyobbnak és szebbnek 
tüntetik fel, mint ahogy megszüle
tett. Kispest csapata igen komoly 
ellenfele volt ennek a tegnap ki
álló Újpestnek, amely nem volt 
minden részében kifogástalan. 
Bár igen örvendetes jelenségeket 
láthattunk benne. Ez volt elsősor
ban

Dudás és Borsányi jó  játéka.
Mind a ketten könnyen és fölénye
sen végezték feladatukat, sőt 
fokról-fokra jobban játszottak. 
Hubának néhány kellemetlen esete 
volt, de a szerencse nem hagyta 
el. Kővágót megbénította sérülése 
és igen nagy lelki erőről tett ta
núságot, hogy végigjátszotta a 
mérkőzést. A halfsorban Borsá- 
nyin kívül nem kaphat dicséretet 
senki. Köves is, Szalay is többet 
tud, mint amit ezúttal adott.

A csatársorba a két fiatal, 
Sas és Kis vitte az életet.

Kis nagyon tehetséges játékos, 
kitűnő tulajdonságai vannak min
den téren. Jakube nagyon lassan 
intézi el a labdát. P. Szabó sok 
szép támadást vitt, de jobban is 
tud játszani. Töröknél azonban 
kérdés, hogy tud-e még jobban is. 
Ma megfelelt.

Kispest a játék egyes 
szakaszaiban

teljesen egyenrangú ellenfél volt. 
Talán végig az maradt volna, ha 
Dénes nem ébred olyan rossz nap
ra, amilyet időnként a pályán do
kumentál. A gólok java részében 
hibás. Rozgonyi sem volt olyan jó, 
mint máskor. Annál szebben ég 
sikeresebben játszott Hunyadi. A 
halfsor szorgalmasan, de különö 
sebb jó  tulajdonságok nélkül ját
szott.

adott szélre, de később kifáradt s 
lassúsága megbénította. Paczolay 
sok szép centerezést adott, a két 
összekötő közül pedig inkább 
Fürstner vétette észre magát. Na
gyobb tudásával, de nagyobb hi
báival is.

Salgó játékvezetését
nem lehet elítélni. A Kispest gól
jaiban a balszerencse játszotta a 
főszerepet, nem a bíró működése. 
A második félidőben kisebb hibá
kat követett el.

A bajnokság állása
1. Ferencváros
2. Újpest. —
3. Hungária
4. Bocskai
5. III . kér. FC
6. Budai „11“
7. Somogy
8. N em zeti—
9. A ttila

10. Kispest
11. Vasas
12. Sabaria

19 19 -------  89:15 38 (—V
20 15 3 2 56:25 33 ( 71
19 13 3 3 54:23 29 ( 9)
18 9 3 6 32:35 21 (15)
17 8 2 7 28:35 18 (16)
17 6 2 9 24:35 14 (20)
17 6 1 10 17:34 13 (21)
16 5 2 9 21:39 12 (20)
17 4 4 9 16:31 12 (22)
17 3 4 10 22:44 10 (24)
17 3 2 12 27:56 8 (26)
22 3 2 17 17:31 — (36)

Az intéző bizottság javaslata 
szerint a Sabaria eddig elért ered
ményeit törlik és a Sabariát pont 
nélkül az utolsó helyre teszik. A 
többi csapat által eddig a Saba
ria ellen a zöld gyepen elért ered
mények érintetlenül maradnak az 
illető csapatok szempontjából, a 
többi hátralevő mérkőzést a Saba
ria kisorsolt ellenfelei javára ír
ják 0:0 gólaránnyal. Ha az év vé
gén valamely előnnyel vagy hát
ránnyal járó helyezés azon for
dulna meg, hogy az egyik csapat 
á zöld mezőn játszott a Sabariá- 
val, míg a másik csak gólarány 
nélkül kapott 2 pontot, akkor mind 
a két csapatnál törlik a Sabariá- 
val szemben elkönyvelt ered
ményt, illetve ezeknek figyelmen 
kívül hagyásával állapítják meg a 
két csapat helyezését.

Ha tehát a tanács elfogadja az 
intéző bizottság javaslatát, akkor 
a Sabaria hátralevő ellenfelei 
(Budai 11, Újpest, Hungária, 
Bocskai, III. kér. FC, Somogy és 
Nemzeti) játék nélkül kapják meg 
a két pontot. A  fenti tabellán eze
ket a pontokat már az illető csa
patok javára írtuk.

Hátralevő ellenfelek:
F e r e n c v á r o s :  Somogy, III. kér.,. ~ Budai

„li“.
Újpest: Bocskai, Somogy.
H u n g á r ia : Nemzeti, Attila, Kispest. 
B o c s k a i : Vasas, Somogy, Újpest, III. kér
111. k é r . :  Attila, Kispest, Nemzeti, Ferenc

város, Bocskai.
B u d a i ,,11 “ : Vasas, Nemzeti, Attila, Kis

pest, Ferencváros.
A tt i la : III. kér., Hungária. Budai „11“ ,

Nemzeti, Vasas.
S o m o g y :  Ferencváros, Kispest, Bocskai,

Vasas, Újpest.
N e m z e t i :  Hungária, III. kér.. Budai .„11“ , 

Vasas, Attila, Kispest.
K is p e s t :  III. kér., Somogy, Hungária, Bu

dai „11“ , Nemzeti.
V a sa s : Budai „11", Bocskai, Nemzeti, So 

mogy, Attila.
S a b a r ia : -r*

REJTVENYTRIATLON
3.

Összeállították 
a Bécsbe utazó 

nyomdász válogatott 
csapatot

—  Saját tudósítónktól —
Megírtuk, hogy a magyar nyom

dász válogatott csapat szombaton 
és vasárnap Bécsben vendégszere
pel. Az első nap, szombaton még 
nem tudják biztosan az ellenfelü
ket, lehet, hogy a pozsonyi nyom
dászokkal fog mérkőzni a magyar 
együttes. Vasárnap az osztrák 
munkás válogatott lesz a magyar 
fiúk ellenfele. Fisch József szövet
ségi kapitány az alábbi 14 játé
kost jelölte ki a kétnapos útra: 

Nemesek (Franklin), Wincz- 
heim (Franklin), Lendler (Gló
bus), Herczegh (Házinyomda). 
Horváth (Házinyomda), Varga, 
(Hungária), Wimmer (Hungária), 
Závodi (Házinyomda), Gyepes 
(Stephaneum), Borhy (Hungá
ria ), Barna (Házinyomda), Du
dás (Glóbus), Kribusz (Franklin). 
Kardos (Glóbus).

Fisch  kapitány a következőket 
mondta a csapatról:

—  Az adott körülmények között 
■nem lehetett jobb csapatot össze
állítani. Remélem., hogy a csapat 
még szebb eredménnyel fog  haza
térni, mint tavaly, amikor az első 
nap 0 :l-re  vesztettünk, másnap 
azonban 3:Z-re győztünk.

A csapat pénteken délután 4 
órakor indul a Keleti pályaudvar
ról Salamon István elnök és Fisch 
József kapitány vezetésével.

Vigyázat! Mázolva!!! Hajós Kál
mán képviselőnek fia, Hajós Mi
hály dr. betelefonált az MLSz-hez, 
h ogy elvesztette a pénztárcáját s 
abban többek között benne volt az a 
két darab jegy , am.it a m a g y a r -  
olasz mérkőzésre vásárolt. Hajós dr. 
azonban a vásárlás után felirta  a 
két jegyn ek  a számát. Az MLSz most 
m ég nem tudott intézkedni, de a 
pályán majd m egfigyelik, hogy ki 
ül a kél helyre s az illetőket igazo
lásra szólítják majd fel, illetőleg  
igazolniok kell, hogy miként ke
rült a jeg y  a birtokukba. Jó lesz te
hát vigyázniok azoknak, akik zug
ban vásárolnak jeg yet . . . nehogy 
véletlenül éppen ezt a két jeg yet ta
lálják megvenni . . .

A  csatársor legjobb embere 
Serényi.

Legalább is egyénileg. Kormos az 
első félidőben remek labdákat

A BTC-ben új jobbösszekötő mu
tatkozik be vasárnap Gárdonyi-Gru- 
ber személyében, aki Cseresnyés he
lyére kerül.

Barátságos mérkőzés. Rákospalota 
—PhVSC II. 1:0 (0:0). Biztos győze
lem. Góllövő: Jeney II.

Tabán vasárnap Budatéténybea 
játszik két csapattal.

Felfedezés
Irta: Boldogfalvi Gergely

—  46-on belül van az idő, hurrá! 
—• kiáltott fel mellettem Kádár 
János, az összetartás AC amatőr
edzője, diadalittasan lengetve egyik 
kezében stopperét, a másikban a 
rózsaszínű szelvényt. —  Kiváncsi 
vagyok, mennyit fizet erre a be
törésre a toti?

A megafon már hirdette az 
eredményt:

—  Európa 1938. évi 400 méteres
síkfutóbajnoka: Zsindely Zoltán
Magyarország, Idő: 45.8 mp. Vi
lágrekord beájítva!

Egy pillanatig csend ült a
120.000 nézős aréna teknőjében 
(mintha mindenkinek a torkán 
akadt volna a szó), aztán felsza
kadt egetverő harsogással az öröm 
és büszke elragadtatás hangja. 
Kádár János mellettem tíz emher 
helyett ordított:

—  Beállította! Beállította! A jó  
öreg Eastman elérhetetlennek hitt 
rekordját. . .  Ezt azért magam sem 
hittem volna.

Én pláne nem. Hiszen ez a 23 
éves fiatalember alig egy éve ját
szik komolyabb szerepet s az a 
47.8 vagy 47.9, amit a próba
versenyen futott, igazán nem kelt
hetett nagyobb feltűnést, hiszen 
épp hogy harmadik tudott vele 
lenni, óriási, óriási, de . . .  ez a 
Kádár most már azért abbahagy

hatná a bömbölést. Kádár ugyanis 
még mindig ordított:

—  Él-jen Zsindely! Él-jen Zsin 
dely! Ezt jól megcsináltuk Zolti- 
kám!

Rászóltam:
—  Kedves mester! Ha nem 

hagyja abba rögtön a kiabálást, 
azt fogom hinni, hogy maga fu
totta azt a 45.8-at!

Kádár némileg lehiggadva fe
lelt:

—  Hát ha nem is én futottam, 
de van valami kis részem benne.

—  Nana! Hiszen nem az ösze- 
tartás tagja s úgy emlékszem, 
hogy sohasem volt a maga keze 
alatt.

—  Hiszen ha csak erről volna 
szó, talán nem is volnék büszke
—  mondta Kádár és gúnyosan el
húzta a száját. —  Maguk laiku
sok persze azt hiszik, hogy a tré- 
nerség valami csodatévő mester
ség. Magam is szakmabeli va
gyok ég tartok is valamit a mes
terségemre, de higyje el, hogy a 
kiképzés csak másodrendű dolog, 
Az atlétákat a jó  Isten teremti, 
nem a tréner. Pimpfből a jó  öreg 
Robertson sem faragott rekordert 
és Eastman, aki pár éve elhomá
lyosította Nurmi nevét, szintén 
nem Templetontól tanult meg 
futni, hiszen már első indulása 
alkalmával 51-et futott. Nem 
mondom, a kiképzés is valami, de
—  ha tréneri érdemről egyálta
lában beszélni lehet —  az igazi

érdem: felfedezni a tehetséget
Meglátni a lehetőségeket a nyers 
anyagban és megadni a helyes 
irányt a tehetség kibontakozásá
ra, —  az igen.

—  Csak nem akarja azt mon
dani, hogy ön fedezte fel ezt a 
Zsindelyt?

—• Tudja mit! Elmondom Zsin
dely Zoltán fe lf edeztetésének tör
ténetét —  felelte Kádár mester, 
miközben rápillantott a kezében 
szorongatott tikettre —  csak azt 
tudnám már, hogy mit fizet a to- 
talizatőr. . .

*

Aznap este vacsorára voltam 
hivatalos egyik atlétámhoz abból 
a nevezetes alkalomból, hogy 
megszerezte a bronz jel vényt,
Vagy hat-hét éve annak.

Barátom a Teréz-körút és a 
Király-utca sarkán lakott. Gyalog 
mentünk odáig. A  vacsora nagyon 
jó volt, a bor szintén. Elég az 
hozzá, hogy csak éjfél után kap
tam észbe: ha nem sietek, lekésem 
az utolsó 30-ast és akkor ballag
hatok ki Erzsébetre gyalog, vagy 
várhatok a késői és drága sín
autóbuszra. Gyorsan búcsúztam 
tehát és rohantam. A házmesterre 
várni kellett. Ismeri , azt az érzést, 
amikor éjjel, a bezárt kapu mö
gött vár az ember a házmesterre 
és kint éppen megy a villamos? 
Talán az utolsó, amelyikkel az em
ber még elérné az utolsó 30-ast.. . 
A kapurácson át láttam elrobogni

a 6-ost, de végre jött a házmester 
is, feltárult az ajtó, szabad volt a 
tér.

Rögtön belesprinteltem. A villa
mosnak csak 40— 50 méter előnye 
volt, éreztem, hogy azt a Wesse- 
lényi-utcáig behozom. Már nem 
versenyeztem ugyan rendszeresen, 
de stafétákban még sokszor kise
gítettem a klubot. 55-öt azért még 
tudtam 400-ra. Alig tettem azon
ban tíz lépést, mikor éles kiáltás 
hangzott fel mögöttem:

—  Kádár úúúrl Kádááár! Ká- 
dááár!

Hátranéztem, majd a villamos
ra és eszembe jutott az a. régi 
vicc: Megfogni a villamos után
loholó ismerős karját azzal, hogy 
valami foltosat akarunk mondani, 
És —  mikor a villamos elmegy • 
kaján mosollyal kijelenteni: Csak 
azt akarom mondani, kérlek, hogy 
a villamosra felugrani rendőrileg 
tilos. Rajtam nem fog senkise® 
röhögni, gondoltam és belenyar
galtam.

Már láttam, hogy a Wesselényi- 
utcánál elkapom a kocsimat. De — 
vicces kedvű ismerősöm nem tágí
tott a nyomomból s egyre közelebb 
hallottam a hangját:

— Kádár ú r i . . .  Kádár!
Inogtam: megállják, ne állják

meg ? Eh m it! Aki ismerőseim kö
zül beszélni akar velem, megtalál 
holnap is. Már ott voltam a Wes- 
selényi-utcánál. Még á villamos is 
Már az üldözőm is. Kétségbesetten 
hangzott a hangja:

—  Kádár úr! Az Istenért! Miért 
fut e l? . . .  Ne féljen!

Én félek? Megálltam. Pedig már 
csak el kellett volna kapni a 6-os 
fogantyúját. De ki ez, aki így 
könyörög és ki ez, akit nem bírtam 
lerázni ezen a jó  400-as darabon,?, 
Egész fiatal gyerek volt még. Li
hegve és félig sírva kezdett be
szélni :

—  Kádár úr! Ne haragudjon! 
ö t  órája várok magára a ház előtt 
és most el akar futni előlem. Pedig 
nekem fontos beszólni valóm van 
magával.

Megadással néztem a tovarobogó 
villamos után és kissé dühösen mor
dultam rá ismeretlen ismerősömre:

—  Pont ma? És ha szabad ér
deklődnöm, miért?

—  Mert még nem tudom, hogy 
hol fogok  aludni.

—  Tessék? Hát kicsoda maga? 
És honnan ismer engem?

— . A  sportból. Meg a Pallas- 
mozi'ból, ahová minden péntek 
este eljön az összetartás-atléták
kal. A  Szegő, aki azelőtt szintén a 
m ozinál volt és az összetartásban 
fu t, sokat beszélt Kádár úrról, 
h ogy  milyen jó  ember.

—  Na és mit akar tőlem? —- 
vágtam  közbe türelmetlenül és éb
redező rossz sejtelmekkel.
. —  Kádár ú r! Én a mozinál vol

tam, Én voltam az egyik, aki 
pendlizett a filmekkel, biciklin, 
m ikor két moziban is ment a darab 
és nem mehettem tréningre, mert 
egész délután biciklizni kellett,
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Hétfőn lesz jegy!
—  Saját tudósítónktól —

Tegnap ismét valósággal meg
ostromolták az MLSz-t a magyar 
-—olasz mérkőzés jegyeiért. Je
gyet azonban nem kaptak. Jegy 
csak hétfőn este 6 órakor lesz . . .  
ha marad! Akkor dobják ki 
piacra ugyanis azokat a jegyeket, 
amelyeket előjegyeztek, félretet
tek, de nem vittek el a szövetség
ből.

M a riá s s y  d r.
szö ve tsé gi kapitány el
gondolása s z e rin t  
K a lm á r Jobbhátvédet, 
L á z á r  Jobbszélsőt Já t
s z ik  esetleg a z  o laszok  
ellen  ■ v ' -

S á r o s i  j á t é k a  v a l ó s z í n ű  —  H é t t ő n  l ö s z  

a  v á l o g a t á s  —  M  j ö v ő  h é t  p o n t i j a

Weiszet is elviszi a BSzKRT a ko
lozsvári túrára, mivel az eltiltott 
center számára sikerült játékenge
délyt nyerni. Gergely ellenben nem 
mehet a csapattal, mivel az orvos 
megint eltiltotta a játéktól. Az aláb
bi 12 játékos megy a kétnapos út
ra: Régi, Belesik, Léhner, Kiss, őri, 
Király, Bartos, Berecz, Weisz, Szál 
ler, Ménesi I., Kolontár. A csapat 
szombaton reggel indul Denhoffel 
Gábor intéző és Kutruez János edző 
Vezetésével.

(BERETVáS) BERIHGER, Júzsef-körút 44.
A legjobb saját kész'ítméDyű

F U TB A L L labda!
Kérjen árjegyzéket. Tol.; J .461-00

Nincs még jobb hátvédje a Tu
rulnak a Szeged FC ellen. Lengyel 
ugyanis az Etc FC ellen a bokáján 
súlyosan megsérült, egész lábfeje 
dagadt és a sarkán vérömleny van. 
A Turul-vezetők most lázasan ku
tatnak egy új hátvéd után. A Sze- 
ged FC ellen a valószínű összeállítás 
a következő: Déri — 1, Reisner — 
Talmács, Senger, Zsebeházy — Kele
men, Schell, Páli, Horváth, Béres.

A PSC vasárnapi csapatában Sass 
helyére Pintér, vagy Kolletich IL 
kerül hátvédnek, míg centercsatárt 
Szedres fog játszani Báder helyett...

Száraz és Rozenthal, ez  ÉMOSz 
két fiatal játékosa felépült sérülé
séből és a WSO ellen újra játszik.

Csak egyetlen forduló ékelődött 
az osztrákok és az olaszok elleni 
válogatott mérkőzés közé. Az a 
forduló, amit a szerencsétlen bécsi 
vereség előzött meg s amit a jövő
vasárnapi olasz mérkőzés követ. A 
bécsi játék súlyos tapasztalatokat 
hozott, az olasz mérkőzés még sok
kal súlyosabb feladat elé állítja a 
magyar csapatot. Ha meg akarja 
oldani ezt a feladatot, akkor leg
jobb alakzatában, kitűnő formában 
levő játékosokkal kell kiállania.

Milyen lehet ez a csapat, kik 
foglalhatnak benne helyet, ezt kér
deztük Mariássy dr. szövetségi 
kapitánytól, aki tegnap az Újpest 
csapatában figyelte meg kiszemelt 
játékosainak formáját. A  kapi
tány a következő beszélgetésben 
ismertette tervét:

—  A kapus minden valószínű
ség szerint Szabó lesz. Háda áll 
mögötte, de aligha kerülhet eléje.

—  A legkényesebb probléma a 
hátvédek kijelölése. A bécsi kettes 
nem állhat ki az olaszok ellen. 
Dudás játékán örvendetesen lát
tam, hogy ismét a régi s bízom 
benne, hogy az olaszok ellen is 
olyan formát játszik ki, mint 
egyiptomi mérkőzéseinken.

—  És a másik bekk? Korányi 
talán? Vagy Mándi?

—  Hát ez az. Korányi semmi
esetre sem. Azon gondolkozom, 
hogy Kalmárt játszatom Dudás 
mellett. Hiszen Kalmárnak min
denképpen a csapatban a helye s 
ha Sárosi játékra képes lesz, 
ami nagyon valószínű, akkor oda 
kell állítani, ahol legtöbbet seg ít
het, ahol legjobban szükség van 
rá. Azt meg mindenki tudja, hogy 
Kalmár a bekkposzton kezdte tu
lajdonképpen.

—  így  meg volna a védelem 
kérdése oldva, kapitány úr. A

.— baját tudósítónktól

halfsor pedig úgyis kész, ugyebár?
—  A védelem is csak az esetben 

állhat fel úgy, ha Sárosi játszik. 
Borsányi játéka mellett most már 
kialakulna a tavalyi válogatott 
halfsor: Borsányi, Sárosi, Lázár. 
Csakhogy nincs jobbszélsőm. Lá
zár meg fáradtna klátszik a poszt
ján és nem segíti a védelmet. 
Tehát ha mondjuk Kocsis szemé
lyében Dudás mellé megtalálnám 
a másik bekkemet, akkor Kaim,ár 
játszhatna balhalfot Sárosi olda
lán s Lázár foglalhatná él az ár
ván maradt jobbszélső posztját. 
Neki ez nem ismeretlen poszt. 
Biztosan jobban is játszana, mint 
eddigi jelöltjeim.

—  Merész megoldás. Nem lenne 
egyszerűbb Takács II.-vei betöl
teni ezt a posztot?

Pitto ellen Takács II.--tí! 
Nehéz eset.

Hát esetleg Cseh II.-t. S ha 
Kocsis a bekk, Lázár meg balhalf 
marad, akkor Kalmár összekötő
ben juthat szerephez, ami jelentő
sen fokozhatná a támadósor játék
erejét. Nélküle hogyan festene a 
csatársor?

Amint mondtam, jobb szélsőm

Pedig szerettem volna. De most 
majd lesz időm.

Hogy-hogy?
-— Leépítettek. Eddig ketten 

vittük a filmeket, most egy is 
elég. Múlt szombat óta kint va
gyok az utcán. Szüleim nincse
nek. Már a menhely sem tud el
helyezni, m ert 15 éves múltam. 
Ami kis pénzem volt, feléltem. 
Most a városnál ebédelek, viszont 
lakni ingyen nem lehet. Egy 
ágyat bériek heti 3 pengőért, de 
a háziasszonyom ma reggel azt 
mondta: ha nem hozok pénzt, ne 
is menjek haza. Azóta járom a 
várost, de semmi eredmény. . • 
Már lemondtam arról, hogy fedél 
alatt töltsam az éjszakát, amikor 
megláttam Kádár urat bemenni a 
kávéházba. Megvártam, de nem 
jött egyedül. Nem szólíthattam 
meg. Elkísértem ide a körútra. 
9°hdoltam, megvárom, most már 
úgyis mindegy. Vagy-vagy! Jo 
sokat kellett várni és á végén 
még majdnem elszaladt. Pedig 
Kádár úr ma Pesten az egyetlen 
ember, akitől remélhetem azt a 
három p e n g ő t. . .

-— Fiatalember, én magát nem 
ismerem, de annyit mondhatok, 
hogy a futótehetségétől sokkal 
többet remélhet, mint az én 
hónapvégi pénztárcámtól. Jöjjön 
ki az összetartás holnapi edzésére. 
Talán csinálhatunk valamit.

—  Kedves Kádár úr —  siránko
zott a fiatalember —  ne akarjon 
lerázni! ön  nem is tudja, milyen

A
veszedelmes

még nincs. A három belső előre 
láthatóan megmarad, mert hiszen 
Avarra nem lehet számítani. Bal
szélen pedig Titkos egyelőre a je 
lölt. Ha biztosítjuk a jövőheti 
kellő tréningjét, amit máris biz- 
tositani tudtam, akkor bízhatunk 
benne.

-  Mikor lesz a csapátösszéállí 
tás?

-  H étfőn este. Vasárnap, ha 
Sárosi játszik a Somogy ellen, 
akkor magam is Kaposvárra uta
zom. Ha Gyurka nem játszik, ak
kor Budapesten maradok. A készii 
lödésre vonatkozóan pedig legjob 
bán szeretném azt, , hogy a jövő 
héten már ne kapjanak labdát a 
válogatottak. Csak heti három
szori mozgást, kondíció gyakorla
tokat szeretnék velük végeztetni 
De ha rnégis szükségét látnám 
valami kísérleti játéknak, akkor 
arra minden valószínűség szerint 
a csütörtöki ünnepen kerül sor.

Nem kétséges, hogy a szövet
ségi kapitány szavai után még 
nagyobb érdeklődéssel várja az 
egész sporttársadalom a csapat 
összeállítását, jobban mondva, an
nak játékát.

(Csábítson el kérem!)

Joharme s Mey er
A V A R S Ó I  BÁL“ világhírű rende
zőjének legizgalmasabb vígjátéka

Főszerepben:
HERMANN THIMIG 
ÉS JENNY JUGO

(Schuchmann-íilm)

IMa premier 1
bécsi mm
Baj van Kispest 

t ú r á r - - 1
mert a román beutazási engedély 
nem Kispest, hanem a Sabaria . n e
vére szol, miután a túrát eredetileg 
a Sabariának- kötötték le. Tegnap 
azonban már intézkedés történt Bu
karestből s íg y  remélhetőleg ma 
elsimul minden akadály s így  hol
nap délután i  árakor a Keletiről el
indulhat a csapat Romániába. Ara
don a Glória, Temesváron a TAC 
ellen áll ki Kispest. Csendes kivéte
lével a tegnap játszottak, valamint 
Dormos és Tőrös m egy a túrára.

nagy segítség lenne nekem, ha 
ideadná azt a három pengőt. Az 
nekem egy hetet jelentene. Van 
magának fogalma, hogy egy hét 
milyen nagy idő? Egy hét! Meg- 
átja, még viszem valamire. Gon
dolja, hogy lenne belőlem jó  futó? 
Látja, ez is egy tip. Adja ide a 
három pengőt és én meg fogom  
hálálni. Majd meglátja!

Megpróbáltam egy pengőben 
kiegyezni, de a nagyreményű fu tó
jelölt kifogyhatatlan volt a szívhez 
szóló érvekben. A végén győzött 
bennem az —  atlétaedző és m eg
adtam magam.

Később ő is megadta a három 
pengőt. És meg akarta adni a 
sínautóbuszjegy árát j s ,  de ezt 
nem fogadtam el. Noha nem az 
összetartáshoz jött (amelyik nem 
tudott neki állást biztosítani), ha
nem a Waggongyári AC-hoz, mi
vel próbafutása után elhelyezték 
a gyárnál. Most ő a W aggongyári 
AC kapitánya és amellett a gyár 
egyik legügyesebb művezetője.

—  Szóval ez volt a hála a fel
fedezésért? —  kérdeztem Kádár 
Jánost, hogy végére ért a történe
tének.

Kádár kővémeredten bámult a 
totalizatőremelvény felé, ahol most 
húzták fel az előző futam, a 400-as 
Európa-bajnokság osztalékait jelző 
számokat.

Aztán indult a pénzéért. És 
visszaszólt:

—  Néha a puszta felfedezésnek 
is meg vannak a maga kis örömei.

Vasárnap délelőtt 
fél 11-k o r játszók " 
Miskolcon az Attila- 
III. kér. mérkőzést,

miután a rendőrség a délutáni 
játékot nem engedélyezte

—  Saját tudósítónktól —•

Miskolc, április 28.
Az Attila veztőségének ma ke

serves napja volt. Amikor híre 
terjedt, hogy a rendőrség a nép
kerti pályán rendezendő szociál
demokrata népgyülés miatt nem 
engedélyezi az ugyanoda kitűzött 
Attila— III. kér. mérkőzést, az 
Attila vezetősége minden követ 
megmozgatott a mérkőzés hatály
talanítására, de a rendőrség hajt
hatatlannak mutatkozott, nem volt 
hajlandó engedélyezni a délutáni 
mérkőzést. így  merült fel a dél
előtti játék terve és ehhez —  
némi gondolkodás után —  a 
rendőrség is hozzájárult.

Az Attila ma hazaérkezett. A  sé
rültek száma kettő. Sós Budapest
re ment egy rúgás nyomaival, Bu- 
zássy viszont megjött, mirigyfáj- 
dalmak kínozzák.

örvendetes, hogy Szemző állapo
ta erősen javul. Magyar is meg
kezdte már az edzést (a Ferencvá
rosban), miután vállcsontja, amely 
Kaposvárt törött el, összeforrt. A  
csapat összeállítása tehát Sós és 
Buzássy állapotától függ s ilyen
formám festhet: Szemző (ha nem 
ő, akkor Szülik, akit szerződtetni 
kell) —  Vadász, Dankó —  Bu
zássy, Sós, Pogány (Bán, Szabó, 
Pogány) —  Haraszti, Szabó, Bán, 
Rudas, Sziklai (tartalékként Csere 
és Magyar jön számításba.)

T. J.
A ni. kér.

hozzájárult a délelőtti játékhoz

I Komor igazgató így indokolta meg 
|a hozzájárulást:

—  Az Attila kényszerhelyzetben 
van, nem lehet semmi szavunk a 
délelőtti játék  ellen. S elvégre dél 
előtt is  lehet nyerni. ,psz :

A III. kér. a Budai „11”  ellen 
győztes csapatát küldi Miskolcra: 
Biri —  Werner, Biró —  Beretvás, 
Lutz, Magyar —  Fenyvesi, Blaskó, 
Zilahi, Győry, Hajós.

A Szeged FC  csapata tegnap a 
, SzAK-kal 2x30 perces edzőmeccset 
| játszott. Győztek a profik 5:3 

(3 :2 ) arányban. A csapat jól moz
gott s a soroksáxi út előtt általá
nos a bizalom. Az összeállítás ez: 
Pálinkás —  Sirály, Raffai —  Po- 
lyák, Tóth, Harmat —  Korányi 
II., Halas, Lukács, Grósz, Havas, 
Tartalék: Stemler. Grósz és Stem- 
ler különben magyaros néven kí
ván a jövőben szerepelni. Grósz a 
Gerle, Stemler pedig a Szegedi 
nevet veszi fel.

Északmagyarország válogatott 
csapata á salgótarjáni, a hatvani 
és az egri játékosok nélkül tegnap 
Diósgyőrött a DAC-cal edzőmér
kőzést játszott. A  DVTK-játéko
sokkal kiegészített válogatott jó 
játékkal 2:0 (1 :0 ) arányban győ
zött. Az első gólt Marczinaskó, a 

) másodikat Presovszky lőtte. Külö- 
I nősen kitűnt Felföldi, Kádár, Mol- 
I csány és Presovszky jó  játéka.

A Kecskeméti AC vasárnap ez- 
I zel a csapattal játszik a Szegedi 
TK ellen: Rozsnyai II. —  Korb, 
Hajdú —  Farkas, Kerekes, Kalo- 

I csai *-*- Harcsos, Lékó, Veroszta, 
Weszely, Keresztes.

Késő este a szövetségben mis
kolci telefonjelentés nyomán 
olyan hírek terjedték el, hogy a 
mérkőzést mégsem lehet leját
szani semmi körülmények között 
sem vasárnap Miskolcon. Végül 
is abban állapodtak meg, hogy 
ma délelőtt Zempléni dr. az A t
tila részéről a szövetségben meg
beszéli, hogy tulajdonképpen mi 
is lesz a mérkőzés sorsa.

Egyébként a szövetség már ki 
is jelölte Szegő Gyulát szövetségi 
ellenőrként a  miskolci mérkő
zésre.

Nagyváradról is különvonat In
dul a magyar—olaszra, azonkívül 
mintegy 30 motoros, akik Budapes
ten át mennek tovább Lillafüredre, 
a esillagtúra végcélja felé.

J a jja j

Kis-Kalkusz bevált. Mind
járt a játék elején közfeltűnést 
keltett egy jókora bombája.

— Nem Kalkusz ez, hanem, 
inkább kaktusz —  jegyezte meg 
egy szurkoló.

—  M iért??  —  kérdezték töb
ben.

—  Csudára szúr!

Mind a négy helyi csapat ott
hon játszik vasárnap Baján, még
pedig kettő-kettő egymás ellen. A 
BTSE a BMTE-vel, a BSE pedig 
a Bácskával kerül szembe. A  Tu
rulból hiányozni fog  Kovács és 
Kovalcsik. Szolgálati beosztás gá
tolja mindkettőt a játékban. A 
BMTE-ben a kitiltott Nagyot Ihos 
helyettesíti. A  BSE-ben és a Bács
kában nem lesz tartalék.

A Pilisvörösvári SC fellebbezé
sének az országos fellebbviteli bi
zottság helyt adott s elrendelte, 
hogy az őszi PSC— Váci Remény 
mérkőzést le kell játszani.

nyáron vannak. Sportembereknek nyáron kell a rádió. 
Próbálja meg a 7050-es, 5-ft lámpás Orion rádiót

, <
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Kaposvárott
nézőrekord-döntésre számítanak, mert 
az edzés-nézési rekord már tegnap 
megdőlt, igaz, hogy Kovács lí.-t várták

a szurkolók

Nem szabad elcsüggedni 
a 8 :2  miatt!

Hang a közönség 
köréből

—  Saját tudósítónktól —
A bécsi 8:2 nyomán még mindig

—  Telefon jelentésünk —
Kaposvár, április 28.

A  Ferencváros vendégszerep
lése iránt az érdeklődés napról- 
napra nő. Ülőhelyet kapni már 
nem lehet, pedig igen sok pótülést 
is létesítettek. A Ferencvárostól 
is éppen most délután futott be az 
értesítés, hogy a megküldött ezer 
jegy mind elkelt s a klub újabb 
jegyeket kér.

Általános a vélemény, hogy a 
nézőrekord, melyet az 1922-ben 
játszott MTK— Kaposvári SE mér
kőzés tart 5000 emberrel, alapo
san megdől.

A mérkőzés iránti hatalmas ér
deklődés megnyilvánult a ma dél
utáni edzésen is, melyre közel öt
száz lelkes Somogyi-szurkoló vo
nult fe l. Az edzés iránti érdeklő
dést növelte az az elterjedt hír, 
hogy Kaposvárra érkezett s az 
edzésen már részt vesz Foór, a 
Pécs-Baranya és Kovács II., a 
Sabaria jeles játékosa. A hír —  
egyelőre —  nem bizonyult igaz
nak, s az edzés vendég nélkül 
zajlott le.

A közönség nagy ovációval fo-

- i i w i i m . "

Összeállították Nyugat 
válogatott csapatát,
mely Áldozócsütörtök 

napján mégis Gráczban 
látszik a stájerok ellen

— Telefonjelentésünk. —

Győr, április 28.
A Nyugatmagyarország— Stá

jerország mérkőzés frontján az 
utolsó pillanatban mégis csak vál
tozás történt. A stájeroktól tegnap 
újabb levél futott be s ebben érte
sítették a NyLASz-t, hogy a szö
vetség nem engedélyezte a győri 
kirándulást, mert a jövő vasárnap 
Románia ellen Bukarestben kiálló 
osztrák amatőr válogatott csapat
ba legalább hét gráci játékos ke
rül be, akik nem tehetők ki annak, 
hogy pár nappal a meccs előtt 
Győrbe utazzanak.

Az alszövetségnek nem volt mit 
tennie, bele kellett egyeznie, hogy 
a meccs Grácban kerüljön sóira s 
a revánsot játszák majd Győrött.

Fuehs János szövetségi kapi
tány ma aztán kijelölte a Grácba 
utazó csapatot. Az összeállítás ez:

Csizmadia —  Barta ETO, Er- 
tinger SVSE —  Horváth 
DAC, Boros ETO, Juhász II. 
kér. SC —  Kulcsár DAC, Ke
leti, Székely TSC, Kemény, 

Czuppon ETO.
Tartalék: Kovács ETO és Má

kos TSC.
A  csapatból hiányzik P etrovics, 

a TSC kitűnő hátvédje és az ETO 
Farkasa (csatár), ők  szolgálati 
beosztásuk miatt nem vehetnek 
részt a kiránduláson.

Az ungvári kerület vidéki városaiban 
következő eredm ényeket hoztak a ba
rátságos. mérkőzések: Huszton: Huszti
8K —Técsői SK 5:2 (2:0), Nagyszöllősőn; 
Nagygzöllősi komb.—Huszti SK  B) csa
pata 0:0, Munkácson az ifjúsági bajnok
ság eredményei: Hanoar—Kadimah 3:0, 
DAC—Hakoah 4:0, H agibor—KTK 1:1, 
Őrei SC—ŐSE 1:1, Ö F C -M T K  8:0, Colle- 
g is—BTC 0:0.

Az FTC-ben Hoffmann és Kemény 
nem játszhat vasárnap. A KISOK 
szombati vereségének a zöld-fehérek 
isszák meg legjobban a levét, mert 
a KISOK most Hoffmann és Ke
mény szerepeltetését letiltotta. A 
két KISOK-ista helyettesét még 
nem jelölték ki véglegesen. Való
színű, hogy Bodor lesz a jobbhalí, 
Kemény posztján ellenben még nagy 
a bizonytalanság.

M TK-pályq, Hungária-út
Szombaton, április 30-án, 

délután 5 órakor

Budai „11“-  
Vasas

I. ligabeli bajnoki mérkőzés

gadta a Csikók balkáni túrájáról 
visszatért Kármánt. Kármán azon
ban csak könnyebb gyakorlatokat 
végzett, a kétkapus játékban nem 
vett részt, mert könnyebb térd
sérülése van.

Az edzőmérkőzésen a KPAC 
volt a profik ellenfele. A 2x40 
perces játékban a Somogy győ
zött l : l -e s  félidő után 4:1 arány
ban. A gólokat Kárpáti (2), Pető, 
Galambos, illetve Tadics lőtte.

A gárda, Kármánt kivéve, tel
jesen egészséges s jó kondícióban 
van, a Fradival szemben azért 
meglepetésre jóformán senki sem 
számít.

Az edzés tapasztalatai alapján 
a vezetőség máris döntött az ösz- 
szeállítás kérdésében. Változatla
nul ez a tizenegy játszik:

Váli —  Miklósi, Joós —  Egri, 
Péter, Győrffy —- Mészáros, Be- 
recz, Kármán, Kárpáti, Tunyoghy.

A Ferencváros szombaton este 
érkezik Kaposvárra. Fogadtatása 
ünnepélyes lesz.

N. Gy.

Két amatőr 
válogatott csapat

Firenzébe, Egerbe
— Saját tudósítónktól —

—  Nincs jobbhalfom —  panasz
kodott egész héten Juhász Rezső, 
a BLASz kapitánya. —  A balolda
lon egész nagy választékom van, 
viszont Havas helyére még nem 
tudtam megfelelő helyettest ta
lálni.

A keddi MÁVAG— Postás mér- 
Kőzés azonban erre is megadta a 
megoldást. Kalmár, a postások 
fiatal jobbfedezete ugyanis olyan 
nagyvonalú játékot produkált, 
hogy egyszeriben megoldotta en
nek a posztnak a kérdését.

Ezek után Juhász Rezső szerdán 
már nyilvánosságra is hozta két 
válogatott csapatát. Firenzében az 
olasz Kadettok ellen:

R affai 33 FC —  Futó UTE, 
Gergely (Törekvés) —  Kal
már (Postás), Lendvai FTC, 
Király BSzKRT —  Závodi, 
Ebner MÁVAG, Szűcs II. 
BSE, Déri (Törekvés), Koz

ma BSE.
Tartalék: Kristóf, Bodrogi

(Postás).
Az Egerben kiálló csapat így

fest:
Schancz BVSC —  Belesik, 
Léhner BSzKRT —  Páz- 
mándy BSE, Szűcs (Test
vériség), Bokor (Postás) — 
Nemes, Regős II., Pusztai 
(Törekvés), Obsitos (Elek

tromos), Kemény FTC.
Tartalék: Pánczél FVSK, Schu

bert FTC, Füstös BSE.

A  N agyszöllősi SE, m ely a kárpátalji
Kerület bajnokságáért játszott, a to
vább i küzdelemtől visszalépett. Az egye
sület először csak az UTK ellen vasár
napra kisorsolt mérkőzését mondotta le. 
de an y ag i okok és játékoshiány arra 
kénysezritik , hogy teljesen visszalépjen 
a bajnokságtól.

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

Sólyom, az SzNSE jeles kapusa a
vasárnapi meccsen, könnyebb agy
rázkódást szenvedett.

Köbbel a balszélen így áll fel va
sárnap az Elektromos a MÁVAG el
len: Újvári — Csóvits, Kulcsár —
Deák, Lévay, Lengyel — Csirke, Ko
csis, Bogdán, Obsitos, Lőb.

A cégbajnokság heti műsora. 
Szombat: ESC—K. Taxi, Kispest, 5. 
Bíró: Bartos (Csanádi). Acél—LDSC, 
Váci-út, 5. Bíró: Jurcsó (Merka). — 
Vasárnap: PTSE—PFC, Baross-utca, 
10. Bíró: Pollák (Holtzer). Bart- 
GSE, Gyöngyösi-út, 10. Bíró: Szé
kely (Kövesi). SRSC—MFC, Buda- 
foki-út, 3. Bíró: Gombos.

kavarog a magyar futball közvéle
ménye. A mérkőzés egyik szem
tanújától érdekes levelet hozott 
szerkesztőségünkbe a posta. A le
velet egész terjedelemben itt köz
readjuk :

— Elsősorban is leszögezni óhajtom, hogy 
a magyar csapat mindaddig, míg futballról 
szó lehetett (az I. félidőben) elsőrangúan 
játszott, sőt határozott fölényben volt. Sai- 
nos, hogy szerencsétlen körülmények folytán 
elszenvedtük e súlyos vereséget, de ki kell 
jelentenem, hogy ez nem ok a kétségbeesés
re és arra, amit a magyarok Bécsben csi
náltak. A mérkőzés előtt a szálloda környé
ke hemzsegett a magyaroktól, egész Bécs 
.városa tele volt piros-íehér-zöld zászlócs
kákkal. A mérkőzés után mindenki eltűnt, 
senki sem igyekezett kétségbeesett játéko
sainkat vigasztalni, nagyon kevés kivétellel 
mindenki még a Hőbe Wartén eldobta 
zászlóját. Hát miért? Pusztán azért, mert 
nyilt, becsületes játékban — leszögezni óhaj
tom, hogy csak játékban — vereséget szen
vedtünk, azért szégyelni kell magyarságun
kat? Ezért kellett Bécsben lehajtott fővel 
járni? Nagyon helyesen jegyezték meg bécsi 
ismerőseim azt, hogy „die Ungarn können 
nicht verlieren“ . Igazuk van, mert ügy lát
szik, hogy a magyarok nem tudnak veszí
teni. Miért nem tudjuk mi a vereséget is 
nobilisán elviselni, hiszen az egész világon 
köztudomású az, hogy a magyar nemzet a 
leggavallérabb, legúribb nemzetek közé tar
tozik!

Hogy a súlyos vereséget a mutatott játék 
alapján nem érdemeltük meg, azt minden 
néző — a bécsieket is beleértve — megálla
pította. Miért volt hát az, hogy a 6. gól 
után a magyarok egymással kezdtek civa
kodni különböző ürügyekkel? Többedmagam- 
mal szégyenkeznem kellett az osztrák nézők 
előtt.  ̂ A magyar közönségnek tudomásul kell 
vennie, hogy mi mindenütt, minden körül
mények között, még ha veszítünk, akkor is 
magyarok vagyunk és kiváltképpen külföldön 
kell összetartanunk. Ki kell tartani fiaink 
mellett akkor is, ha súlyos vereséget szen
vednek. Gondoljunk csak atra, hogy ugyan
abban a 24 órában, mikor futballban kikap- 
lünk, ugyanakkor úszóink, vfzipólózóink, 
hokkizóink diadalokat arattak. Vagy talán 
szégyenkeznie kell a magyar sportnak egv 
futballvereség miatt? Hát úszóink, vízípóló- 
zóink, vivőink, atlétáink, ping-pongozóink, 
tornászaink stb., stb. nem aratnak-e szerte 
az egész világon diadalt diadalra?

Vegyük tudomásul, hogy futballistáink- 
nak most az egyszer nem sikerült és punk
tum. Majd reparálni fogják ők ezt áz osztrá
kokkal szemben is, erről meg lehetünk győ
ződve és mindjárt rózsásabb színben fogjuk 
látni az egész ügyet.

Egy másik' körülmény, amit hétfőn ide
haza lépten-nyomon tapasztaltam, sőt ujsá- 
gokban is olvastam, hogy a május 8-i ma
gyar—olasz méi kőzésre vásárolt, illetve elő
jegyzett jegyeken mindenki túl akar adni 
(A levél írója ebben téved, vagy legalább is 
túloz. — S z e r k . )  Hát ez a körülmény igazán 
megdöbbentő. Hát egy vereség, legyen az 
akármilyen súlyos is, eltántoríthat bennün
ket attól, hogy szemtanúi lehessünk annak 
a mérkőzésnek, mely helyrehozhat ja a ma. 
?yar futball becsületét? Fokozottabb mérték- 
t>en ott kell lenni mindenkinek a m agyar- 
olasz mérkőzésen, hogy lelkesítésünkkel gyó- 
zelemhez segítsük fiainkat^ és ezzel bebizo
nyítsuk a. béc î vereség irreális voltát. Fe
lejtsük el egyelőre a revánsmérkőzésig az 
Osztrák—magyar mérkőzést és legyünk ott 
mindannyian az olasz—magyaron, hogy mi 
nél többen és minél hangosabban buzdíthas
suk fiainkat:

„Hajrá magyarok**.
Kiváló tisztelettel 

W e s e l  I s tv á n .

örömmel adjuk közre ezeket a 
lelkes sorokat, amikből derék kö
zönségünk igazi arculata mosolyog 
felénk és a magyar színek repre
zentánsai felé. A közönség megbe
csülése adjon erőt futballistáink
nak a megpróbáltatás óráiban és 
segítse őket diadalra.

Van már bíróutánpótlás. Denhof- 
fer bíró kis gimnazista fia is követi 
édesapja példáját. Legutóbb az Ár
pád rg. két alsóosztályú csapatának a 
mérkőzését vezette. A kis Denhoffer 
bíráskodásával nagyon meg voltak 
elégedve.

Nem lesz már hátvéd gondja a 
Főv. TKörnek. Klein, a Vasas most 
vissrzaamatórizált bekkje és Schwara- 
mann (volt Kéve) a fővárosiakhoz 
kérte átigazolását.

A Jobb összekötő helye nincs még 
betöltve a „33“ FC vasárnapi csa
patában. Erre a posztra ugyanis há
rom jelölt is van: Fodor, Kovács és 
a sérüléséből felépült Juhász. A III. 
kér. TVE elleni döntő fontosságú 
meccsre így állnak fel a budaiak: 
Baffai — Wébor II., Károlyi — Fe
ketehegyi, Fehér H„ Krammer — 
Mélán, Juhász (Fodor), Szabó, Ma
jor, Kiss.

Az EMTK-ban vasárnap a Köb. 
AC elleni döntő meccsen ismét Bakk 
játszik jobbösszekötőt. Ezenkívül 
még több változás várható a csapat
ban.

A Törekvésben fő a vezetőség 
feje, mert Dezső ntán most Gárdos 
is a sérültek listájára került és az 
ő résztvételére sem lehet biztosan 
számítani. Ha nem lesz rendben, 
megint valamelyik ifjúsági szere
peltetésére kerül sor. Katona sebe 
ellenben nagyon szépen javul, úgy 
hogy vasárnap már játszik. A BEAO 
ellen a következő lesz a csapat.: 
Szollár —- Katona, Gergely — Gár
dos, (1), Készéi I., Dummer — Ne
mes, Regős IL, Pusztái, Déri, Ba
rátin
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M agyar edző kritikáig 
az Angol Kupa döntőjéről

Az Angol Kupa döntőjét a ha
gyományokhoz híven ebben az év
ben is egyetlen' gól döntötte el és 
Észak reprezentánsa, Newcastle 
United, harmadszor szerezte meg 
magának a nagy díj védelmét.

Kónya Ferenc, a Franciaország
ban működő magyar edző, aki át
kelt a Csatornán a wembley-i dön
tő kedvéért, néhány érdekes meg
figyelést közölt velünk:

—  Bár a Newcastle egyenlítő 
gólja előtt Boyd jó méterrel a kor- 
nervoncd mögül, tehát már autról 
adta be a labdát, amit a bíró nem 
vett észre, a döntő eredménye igaz
ságos, mert a Newcastle volt a job
bik csapat. Az Arsenal-ban végze
tesen hiányzott a sérült James, a 
londoni csapat támadásának lelke, 
esze. A játék lefolyásából tisztán 
lehetett látni, hogy az Arsenal tak
tikája a következő elven épült fel: 
az első félórában rohamozni teljes 
erőből, mert csak így lehet meg
nyerni a meccset. Az Arsenal tehát 
egy kártyára tett fel mindent és 
vesztett, mert az offenzíva csak 
egy gólt eredményezett.

—  Az Arsenal első félórája, a 
Newcastle United II. félidőbeli já
téka a legmagasabb rendű futball 
volt, amit el lehet képzelni. A kon
tinensen soha nem lehet látni ilyen 
iramot, ilyen heves, rámenős, de 
azért mégis ideálisan fair játékot. 
Ehhez olyan testi erő és olyan 
kondíció kell, amiben az angol já
tékosok egyelőre verhetetlenek. De 
az ilyen erélyes, bátor és kemény 
angol futball már a mi bíráink sze
rint is elképzelhetetlen a kontinen
sen.

—  Ahogyan mi lassan és kényel
mesen passzolgatvnk a kontinen
sen, azon az angolok már régen túl 
vannak. Itt formálisan lövik a lab
dát és ha lehet, rendszerint a leg
távolabb állóhoz. Ebből fakad az a 
gyors játék, ami állandóan helyze
teket teremt. És a ti-ükkök tö
mege! Ezen a téren a két jobb
szélső, Hulme és Boyd vezetett. 
Boyd egyszer 10 méteren át kö
vette érintés nélkül az előtte futó 
labdát és Male, az Arsenal jobb 
halfja még sem tudta elvenni tőle 
a labdát, mert állandóan változta
tott iestcsellel folyton megtévesz
tette Maiét. Nelson, a Newcastle 
kapitánya volt a legjobb, Parker, 
az Arsenal kapitánya a leggyen
gébb hátvéd. Weaver-nek, az Arse
nal jobbhalf jártak játéka erősen 
emlékeztetett az uruguay-i néger 
Andrade amsterdami produkció
jára.

—  Annyit mondhatok, hogy az 
angol profik leontinentális játéka 
még a halvány árnyéka sem lehet 
annak, amit egy ilyen angliai kupa 
döntőn látni!

Visszafelé szivárognak 
az argentínai futballisták 

Olaszországból
Maglio, az argentínai San Lo- 

renzi jeles fedezete váratlanul ott
hon termett, miután pár hónapig 
a torinói Juventust boldogította 
közreműködésével. A nemrég haza
tért Svar ez-fivérekkel együtt 
most már háromra emelkedett az 
Olaszországból rövid úton haza
tért argentin játékosok száma. 
Hogy közben elfelejtették vissza
fizetni az olasz szerződés aláírá
sakor felvett, 15— 16.000 lírákat, 
ez csak mellékkörülménynek te
kinthető.

Mint Schiller Sándor Buenos 
Ayresből írja  nekünk, a hazatérők 
mind azzal védekeznek, hogy 
Olaszországban „embertelenül” 
bánnak a profifutballistákkal. 
Olyan szigorúan veszik ott az elő
írt edzéseken való részvételt, hogy 
ezt ők, a szabad és demokratikus 
Argentína polgárai nem fogadhat
ják el. Ezt persze csak úgy lehet

megérteni, ha tudjuk, hogy Ar
gentínában még a profiklubok 
sem tudják rászorítani játékosai
kat az edzéseken való rendszeres 
részvételre. Itt az mindennapos, 
hogy a játékos hétről-hétre esak 
akkor hűz a lábára stoplis cipőt, 
amikor a meccsre kell vasárnapon- 
kint kiállnia. Egyébként panasz
kodnak a visszatértek az európai 
futball durvaságára is. Ők bizony 
nem akarják fiatalon eltörni a lá
bukat. A  nép tapsol nekik, az ola
szok meg sírnak a pénzük után.

Argentínában azért is nehéz fe
gyelmet tartani a profik közt, 
mert a profiszövetség a hivatalos 
iabdarugószövetség keretein kívül 
alakult meg. Nem tagja a FIFÁ- 
nak sem, a hivatalos szövetség te
hát máról holnapra leigazolja já 
tékosait az amatőrklubokhoz. Ha 
tehát egy profinak nem Ízlik a já 
ték, egyszerűen átvonul egy ama
tőrklubba, vasárnap már ott játsz
hat.

Uruguay-ban már okultak ezen 
és az országos szövetségen belül 
állították fel a PLASz mintájára 
a professzionista alszövetséget. 
így nyugodtan túrázhatnak is. 
Bár eddig nem sok dicsőséggel. A 
bajnok Wanderers brazíliai túrá
ján három mécsé közül csak egyet 
tudott megnyerni. Az utolsó mér
kőzésén már csak 3000 néző volt 
kíváncsi játékára.

Önként vetődik fel a kérdés, 
hogy ha ennyire rendszertelenül 
gyakorolnak a délamerikaiak, ak
kor mégis miért tudnak olyan na
gyon futballozni? Schiller Sándor 
feladta ezt a kérdést Mibellinek, 
az uruguayi szövetség főtitkárá
nak, aki így válaszolt:

—  Uram, mi a futballtudássál 
születünk, akárcsak a magyarok a 
vívás művészetével.

És ha az argentin profifutball 
első évére visszapillantunk, akkor 
el kell fogadni ezt az indokolást, 
mert taktikában —  amit tanulni 
kell —  tényleg még nagyon gyen
gék az argentinok. Ez azonban 
nem izgatja őket, egyelőre elége
dettek azzal, hogy a múlt évhez 
viszonyítva éppen százszázalékkal 
volt nagyobb a bevételük.

Vasárnapi barátságos mérkőzé
sek eredm ényei:

SAC— P. Juta 8:5 (3:1).
N IS E -M Á V  Előre 6:3 (4:1). Nagyté

tény. B író : Rubió. A  helyi csapat szép 
játék után biztosan győz. G óllövő: Cse- 
tényi (2), Schwarcz (2), Szabó és D u
dáén, illetve Bulyák (3). — NXSE II.— 
MÁV E lőre  II. 3:2 (0:1).

M Á V A G  M ILL—FSE vegyes 5:1 (3:0). 
Pamut I I .—USC II. 5:2 (2:0).
PMO’TT TT—ŐSE . 0:0 
K A O E  kombinált—OFK 4:0 (2:0). Gól- 

lövo: A n te i, Moiiiár, Scnnuut es Au tér. 
Testvériség if j . II .—Diadal 5:4 (0:3).
65 FC—BSE ifj . 2:1 (2:0).
B . M agyarság—B. Vasutas vegyes 2:0 

( 1 :0) .
VFC I I .—B. M agyarság II. 2:0 (0 :0). 
Sz. Juventus—K. Húsos vegyes Í:1 

(1:1). — K . Húsos ifi.—Sz. Juventus II. 
3:0 (1:0).

MGSzTK—É K K  3:3 (1:1). G óllövő: Bar- 
tik, E évay  és Ledényi (4), illetve Szift 
(2) és P lesz.

BöM TE—B A C  6:2. (2:0). -B ö M T E  II,— 
III . kér. SC II. 4:1 (1:0).

Spárta I I .—OMSC II. 8:2 (3:1).
Spárta III .-O M S C  III . 3:2 (2:1)
SzTE I I .—Húsos II. 4:1 (2:0).
Schm oll vegyes—T. Előre IT, l-n (0:0).

-  T. E lőre  i f j .-N T E  vegyes 3:2 (3 1). 
III . kér. T K  I I . -8 F C  l l  1:1 (1:0). 
BLE—K év e  ld) (LO). Budaörs. Élveze

tes já té k  után győzött a honi együttes.
— ftLE I I .—Kéve II. 5;0 (8:0).

B. K ossuth—VFC 2:2 (1:1). — VFC II . 
—B- M agyarság  II. 3,0 (1:0).

VÁC I I ,—X . kér. FC II. 2:1 (1:1). 
V Á C  i f j .—X . kér. FC if j . 1:1 (1:0).

P. A tt ila  I l . - p .  Vasas II . 4:1 (2:0).
U. R em ény—P. Gazdák 1:1 (1:0).
KTSE—K E T C  8:1 (2:1).
RTJAC i f j .—TLK  ifj : 4:1 (1:0).
K AOE v eg yes—OFK 4:0 (2:0). Sorok- 

sari-ut. G ó llöv ő : Schmiedt, Molnár II., 
Czencz és A m fer.

MFOE i f j .—Fox SC 3:2 (2:0). 
TOzsdések— MFC 8:2 (4:0),
GSE—Tőzsdések II. 8:1 ( l ;o).

A világhírű angol The Cham
pion kerékpárokat havi 20 P 
részletre, koréh  péralkatré- j 
n ő k ét nagybani eredeiigyá-í 
rí árban, tdlsS BUml 5.80, telsí 1.801 
L Á N C  J A K A B  É S  F I A  —  

kerékpárnagykereskedése,
Budapest, V ili. kor., Jóxsef-kfirút 41. •: 
Árjegyzék 1000 képpel ingyen. Alapítva
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Sajgót egy újpesti szurkoló 
nzultálta, aki azt hitte, hogy 

a híró nem adta meg a 
negyedik gólt

—  Saját tudósítónktól —
Egészen tragikomikus alak Salgó 

bíró i-nzultálója, —  mind ez a valla
tásnál kiderült. —  Mellette álltunk 
az öltözőfolyosón, amikor rendőr 
igazoltatta. „Zubriczky II.”  láza
san keresgélt tárcájában, közben 
izgatottan kérdezgette tőlünk:

Megadta a gólt? Tessék meg
mondani . .  .

—  Meg.
Arca még sápadtabb lett.
—  Borzasztóan sajnálom, rét. 

tenetesen bánom. . .  Hogy bero
hantam . . .  —  ezt hajtogatja.

Persze, sok a kíváncsi a folyo- 
són. Ott látjuk Kann Frigyest, ő 
helyettesíti itt Salgó bírót, aztán 
Bíró Sándor igyekszik végig a 
folyosón, A  rendőr megnyálazza a 
ceruzát.

—- Családi és keresztneve?
—- Tessék, kérem, . . .  Itt van . . .  

Katona Gyula.
—- Hol lakik?
—  Újpesten, kérem.
Általános elszörnyülködés. A kí

váncsiakon végigihullámzik:
—  Újpesti, ú jpesti. . .
Valaki rátámad.
•— Nem szegyenli magát?! Új

pesti és az ellenfélnek szurkol?
Katona nagyot sóhajt.
—  Borzasztó . . .  Nálam jobb Ú j

pest-drukker kevés van . . .  Salgó 
integetett a kezével, azt hittem, 
hogy —  nem adja  meg a g ó l t . . .  
Nem tudtam visszatartani magam, 
berohantam és . . .

Ez a „pech”  nem kerül be a 
jegyzetbe, mely csakhamar elké
szül.

—  Megyünk az örszobára, — 
mondja a rendőr.

O l y a n  já té k o s o k a t kell 
n e ve ln e  a k ik n e k  m e llé t

•f-

é g e ti a  m a g y a r  c í m e r ,  
a m ik o r  a  v

já ts z a n a k
Takács- Géza a bécsi mérkőzésről 
Két kilót fogyott a Hohe Warten, 
két napig ágyban feküdt a ferenc
városi bekk — Lázár magyarázata

— Saját tudósítónktól —

Soroksár erősen készül 
az elkövetkező három 

nehéz meccsére
—  Saját tudósítónktól —

Vasárnap ismét nehéz küzdelem 
előtt áll Soroksár gárdája. A 
szerdai edzésen valamennyi játé
kos kint volt, a sérült Kohut II. és 
az elfoglaltsága miatt akadályozott 
Schweier és Illik kivételével. Sza- 
lay edző először kondiciógyakorla- 
tokat végeztetett a játékosokkal, 
majd kétkapus játék következett a 
SÁG ellen. A  játék komolyságát, 
szép lefolyását a szép számban 
megjelent szurkolók nagy tetszés- 
nyilvánítással fogadták. Kitűnt 
Kautzky észszerű játéka és Zwich 
nagy küzdőképessége.

A Pécs-Baranya elleni csapat
ban egy változás várható. Az 
utóbbi időkben gyengébben sze
replő Egyed  helyén valószínűleg 
Mestyanek fog  játszani, vagyis 
a következőképpen fog  az össze
állítás festeni:

Bácsa-y —  Schweier, Lichtner 
1— Elblinger, Illik, Kovacsics - 
Pflum II. (M ohácsi), Kautzky,
Schmidt, Zwick, Mestyanek.

A  vasárnapi soroksári nagy 
műsort előreláthatólag rekord
közönség nézi végig.

(W. E.)

A MÁV Sportegyesületeinek Li
gája április 30-án, szombaton tartja 
közgyűlését. Az eredeti tervtől elté- 
rőleg a közgyűlés nem a Liga helyi
ségében, hanem a MÁV igazgatóság 
nagytanácstermében lesz fél 6 órai 
kezdettel.

Még egy örökderbi lesz a tavaszi 
Idényben, miután szerdán a Ferenc
város a Magyar Kupa középdöntőjé
ben 4:1 (0:1) arányban elütötte 
111, kér. FC-t a továbbjutástól. t — 
A döntőbe erről az oldalról tehát a 
zöld-fehérek kerültek, míg a másik 
ól dalon már vasárnap este óta 
Hungária bent van a döntőbon. Most 
már csak az a kérdés, hogy mikor 
legyen a Magyar Kupa döntője. Az 
előjelek arra mutatnak, hogy jú
nius 5-én lesz, miután ezen a napon 
lett volna a Ferencváros—Hungária 
bajnoki mérkőzés, amelyet azonban 
már husvétkor lejátszottak. Ugyan
csak ezen a napon, előmérkőzésként 
sorra kerülhet a 3-ik helyért vívan
dó mérkőzés, a III. kér. FC és 
Tatabányai SC között, miután a ke
rületieknek ezen a napon a Saba- 
riával kellett volna játszaniok, de a 
szombathelyieket, mint ismeretes, ki 
zárták a bajnokságból.

A bécsi mérkőzés után még 
■egyre hangzik a vita mindenfelé 
a futball világában. Mindenki ke
resi a hatalmas, érthetetlennek 
tűnő vereség okát, mert senki sem 
akarja elhinni, hogy azt a ször
nyű eredményt a futball kiszá
míthatatlansága éppen olyan sze
széllyel alakította ki, mint bár
mely más eredményt. Mindenki 
másban, más körülményekben 
látja a bécsi mérkőzés eredmé
nyének magyarázatát. S mivel itt 
állunk az olaszok elleni játék 
előtt, mindenki keresi is a módo
kat, lehetőségeket, amelyek jobb, 
tökéletesebb csapat pályára kül
dését tehetnék lehetővé a nyolca- 
diki mérkőzés alkalmából.

Hogy a bécsi mérkőzés egészen 
rendkívüli módon érezteti hatá
sát a Hohe Warten szerepelt já 
tékosokon is, azt meg lehetett 
figyelni a Ferencváros kupamér
kőzésén. Különösen Takács I. és 
Toldi játéka mutatta, ho-gy a két 
játékos még teljesen hatása alatt 
áll a bécsi élményeknek, bár 
Laky és Lázár, de Turay és Ko
hut is csak nehezen szabadult ez 
alól a hatás alól a mérkőzés első 
félidejében. A félidő szünetében 
a két legcsendesebb játékos Ta
kács I. és Toldi volt. Takácson 
egészen szokatlan komorság vett 
erőt s a máskor mindig jó  kedé
lyű játékos most hallgatagon ült 
a pádon. Arca lényegesen meg
vékonyodott s vonásain rajta ül 
valami keserűség.

—  Mi történt Becsben, Géza —  
szólítjuk meg.

A kérdés felold valamit az öreg 
harcosban s egyszeriben megoldó
dik a nyelve:

—  Én magam sem tudom. De 
ilyet még nem láttam, nem éltem 
át. Azt tudom csak, hogy a telke
met kifutottam azon a mérkőzésen. 
Soha ennyit még nem rohantam, 
küzdöttem s minden hiába volt.

—  Még látszik az arcvonásokon 
a fáradtság —  mondjuk.

—  Bizony, még nem tudtam ösz- 
szeszedni magam. Két kilót fogy
tam a mérkőzés alatt s utána két 
napot töltöttem ágyban. Annyira 
elővett a kimerültség. Dehát min
den hiába. Most már beszélhet bár
ki bármit, nem lehet csak erre, 
vagy arra magyarázni a dolgot. A  
helyzet az volt, hogy mi, bekkek, 
mindig legalább három, de inkább 
négy, vagy öt csatárral szemben 
állottunk. Magunkra maradtunk 
teljesen s így hiába rohantam az 
egyikre, az a másiknak passzolta 
a labdát s nem volt ellene ment
ség. Nem osztom azt a véleményt, 
hogy az osztrák csapat W-formá- 
dót játszott volna teljesen. Ezt a 
form ádét az a csapat játsza, amely 
védekezésre rendezkedik be. De itt  
az összekötők bizony alaposan ki
vették a részüket a támadásból és 
Schatt négy gólt lőtt. Nem voltak 
tehát annyira hátul a mezőnyben, 
hogy pillanat alatt oda ne juthat
tak volna a mi kapunkhoz. Sajnos, 
azonban a mi első vonalainktól nem 
kaptunk annyi és olyan okos támo
gatást, amivel azt a jó támaMsort 
ellensúlyozni lehetett volna.

—  Hát igen, a halfok —  úgy 
látszik —  nem jól taktikáztak.

—  Tessék csak ide hallgatni —  
szól most közbe Lázár. —  Az volt 
a baj, hogy Mándi nem figyelte 
meg a játékomat. Mindig úgy érez
tem, hogy engem fedez. Mindig ott 
járt, ahol én s arra számított, hogy 
a csatár elöl akkor pöccinti vagy 
rúgja el a labdát, amikor majd az 
engem igyekszik kicselezni, A bé
csiek azonban nem  dribliztek, ha

nem vágták az üres emberhez a 
labdát s így mind a ketten mindig 
kikapcsolódtunk a játékból.

—  Nagyon fá j yiekem —- foly
tatja most Takács I. — , hogy nem 
mindenki érezte át a mérkőzés je 
lentőségét. Én már régen nem vol
tam válogatott, de úgy látom, hogy 
akadnak, akiknek a lelkében, szívé
ben nem váltja ki a válogatottság 
azokat az érzéseket, amelyek nélkül 
nem lehet, különösen idegenben, vá
logatott mérkőzésen küzdeni, mikor 
az ember az ország színeit képvi
seli. Olyan játékosokat kell nevelni, 
akiknek a testét égeti a magyar 
címer, mikor a válogatottak trikó
ját felhúzzák, akiknek a szíve heve
sebben ver a nemzeti színek alatt. 
A válogatott mérkőzés nem lehet 
egyszerű kirándulás, hanem meg
tisztelő, nagy nemzeti feladat. Ezt 
a felfogást nem tapasztaltam min
denkiben, akiben ennek pedig élni 
kellett volna. Én ebben is némi 
okot látok.

—  És az osztrákok?
—  Az osztrákok fényesen ját. 

szottak. Az a Sindelar úgy játszott, 
mint egykor a legjobb Pataki 
Semmit sem csinált, csak pillanat
nyi habozás nélkül oda adta a lab
dát, ahol a legjobb helyzet kínálko. 
zott. Mivel pedig mindig legalább 
három csatárral állottam szemben, 
de ha más nem, Schall feltétlenül 
nyakamon volt, hogy lekössön, leg
többször akadt is jó  helyzetben 
levő társa az osztrák centernek, 
No és ahogyan azok testtel játsza. 
n-ak! Úgy elsodorják az embert, 
ahogy akarják. Nagy lendülettel 
jönnek mindig a bekkre, jól állanak 
a lábukon s testük igen erős ki
használásával megingatják az 
ellenfelet. Ezért estünk mi olyan 
sokat. Nálunk az olyan játékot nem 
engedik meg a bírák, tehát nem is 
értünk hozzá, nem tudunk ellene vé
dekezni.

Közben az öltözők folyosóján 
felhangzott a bírói síp hangja 
Takács Géza is összekapja magát, 
megtörli megnyúlt arcát s indul 
kifelé. Körötte, mögötte összenő' 
zün-k, akik hallgattuk. Ránk ragad 
az öreg harcos, tapasztalt játékos 
szívéből kicsapó nemes tűz s gon
dolkozunk azon, amit mondott.

Hisszük, hogy a játékosok, akik 
re tíz nap múlva a bécsihez ha
sonló feladat vár, szintén elgondol
koznak Takács Géza szavain s va
lamennyien a nagy feladattól át
hatott lelkülettel állanak fel az 
olaszok ellen, hogy némileg feled
tessék a bécsi kudarcot!

összeállítását tegnap hozta nyil
vánosságra Pethő Ferenc, a Vas
utas liga szövetségi kapitánya. A 
csapat —  mint ismeretes —  Ál
dozócsütörtök napján Pécsett a 
főiskolai válogatottal mérkőzik. 
A  vasutas színeket ez a csapat 
fogja  képviselni:

Schancz BVSC —  Velicskó 
FVSK, Felföldi MVSC —  Kann 
BVSC, Hartmann PVSK, Szűcs 
(Testvériség) —  Pusztai, Regős 
(Törekvés), Bedekovics PVSK, 
Cs-eszneky FVSK, Fái II. (D. Ma
gyarság).

Tartalék: Szarka, Sántha, Vek- 
ler és Pozsgay (mind PVSK).

A csapatban a BLASz engedé
lyével játszhatnak azok a játéko
sok is, akik május 8-án Egerben 
a BLASz válogatottjában is sze
repelnek.

Délamerikában Is használják már 
az AJ szavakat . . .  A „Délamerikai 
M agyar Hírlap"-bán olvassuk: 
ra jt (start) tehát érdekes volt, élte 
hintve attól, hogy a játékosok nagy 
része még edzése (tréningje) legele
jén  tart . . .“

BEAC-MAFC 2:9 (9:0). A szerdán 
lejátszott Gillemot-díj mérkőzés 
hozta ezt az eredményt.

Nyugaton a 
portjában a
az alábbi:

II. osztály fehérvári cső-
csapatok helyzete jelenleg

1. a r a k 12 10 — 2 41:16 20
2. V. MOVE 10 8 1 1 19:10 17
3. SzAK 12 7 2 3 27:19 16
4. Fűzfői AK 11 5 2 4 19:19 12
5. Ercsi 11 4 3 4 11:21 11
6. V. Unió 10 4 1 5 8:18 9
7. Siófoki SE 12 2 3 7 16:21 7
8. Móri TC* 14 — — 14 2:19 —

Visszalépett 
A  Testvériségben az FSE ellen bl 

zonytalan Steer játéka. Helyére 
Borza van kiszemelve.

Nem megy az Etc FC vasárnap 
Nagyváradra, mivel az erzsébetiek 
tegnap lemondták a meghívást, 
csapat azonban nem tölti tétlenül a 
vasárnapot, mert a Taxi profival 
játszik barátságos mérkőzést dél
után 3 órakor az erzsébetutcai pá
lyán.

A vasutas 
válogatott

A Vasasok vasárnap 
Trencsértbon játszanak

—  Saját tudósítónktól —

•tialóP'
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A Vasasok szombaton játszák le 
bajnoki mérkőzésüket a Budai 
„ l l ” -el s így a vasárnapjuk sza
bad marad. A  vezetőség már gon
doskodott mérkőzésről és az üres 
napot rövid túrára használja fel. 
Trencsénben játszanak a Vasasok 
egy meccset. A kiránduláson, ha 
sérülés nem történik, a szombati 
csapat vesz részt, vagyis: Be-
reczky —  Szemere, Kemény — 
Vági, Burger, Kiss —  Koszta, 
Brunecker, Possák, Küzdényi, 
Egri. Az együttes vasárnap reggel 
7 órakor indul a Nyugatiról és 
még az esti órákban visszatér a 
fővárosba. Hivatalos kísérő Schrei- 
ber igazgató, de elkíséri a csapa
tot több önköltséges szurkoló is.

P é t e r je  Budap1- 1 
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H l í r  hátvéde! játszik
és egyéb érdekességek 

a Hungária Nemzeti elieni 
összeállításában

—  Saját tudósítónktól

Berzéti lesz a Cs. MOVE-ban a 
Vasas ellen valószínűleg a jobbhát- 
véd. Faragó helyére pedig Polláko- 
vits jöhet számításba.

A BRSC-nél nem vált be az új 
összeállítás és ezért vasárnap újra 
Kőhalmi lesz a eentex-csatár, s Kal- 
tenecker IX. helyett Suga IV. a 
jobbösszekötő.

A Vác FC csapatában csak egy 
változás várható vasárnapra. Lusz- 
tig javuló formája miatt valószínű
leg helyet kap a fedezetsorban és 
így Kohn II. előremegy csatárnak.

Az amatőr Hungária több válto
zást tervez az SzFC ellen. így Szabó 
helyére Potonicz kerül, Pleszkó 
posztját Kollár I. tölti be, míg Tóth 
előre kerül centernek Hefler I. utód
jául. A balhalf Wobl lesz.

Az ílMOSz—WSC mérkőzés nem 
Csepelen, hanem Wek-erletelepen ke
rül sorra 5 órakor, s így a hasonló 
időpontra tervezett WSE—NJTC 
meccset délelőtt játszák le.

Az FTC Ismét közelebb került a 
bajnoki címhez, miután a szerdán 
lejátszott Fér. Vasutas—Törekvés 
bajnoki mérkőzés 2:2 (2:l)-es ered
ménnyel végződött. A  zöld-fehérek 
így most két tiszta ponttal vezetnek 
a Törekvés előtt, míg a Fér. Vas
utas még jobban bízik abban, hogy 
megmenekül a kieséstől. Jelenleg 
ugyan még az utolsóelőtti, tehát ki
eső helyen van.

Illyés is résztvett már a Postás 
tegnapi edzésén, amely egészen 
könnyű munkából állott. Lehet, 
hogy Illyés sorompóba tud majd 
állni az FVSK ellen. Elz adná a leg
nagyobb gondot majd a vezetőség
nek, mert nem tudná, hogy kit 
hagyjanak M. Mindhárom half vá
logatott ugyanis! A  csatársor a kö
vetkező lesz: Kása, Hollós!, Kalas, 
Mátéffy, Horgos.

Lemondott tisztségéről ülés Gyula, 
a Postások intézője. Lemondását a 
tegnapi szakosztályi ülés tudomásul 
vette.

A  KSSE-ben Kollár Inhúzódása 
kiújult és így a KFC-ből átigazolt 
Papp lesz a balösszekötő a SzAC el
len.

A ÜL kér. TVE vezetősége nem 
nyugszik bele az országos föllebbe- 
zési bizottságnak a Paulin-ügyben 
hozott határozatába. Az MTK elleni 
meccs ügyét panasszal támadja meg 
az országos elnökségnél g ameny- 
nyiben itt sem kapna igazat, úgy a 
belügyminiszterhez föllebbez.

A  MÁVAG-nak az Elektromos el
leni összeállítása még bizonytalan. 
Zimmermann és Antal hivatali el
foglaltsága miatt valószínűleg nem 
játszhat. Zévodyt, Herczegh H-t és 
Horváth-ot pedig a nyomdászváloga
tottba állították be, őket azonban a 
MÁVAG vezetői semmikép sem akar
ják átengedni és így csak ma dől el, 
hogy a három játékos hol fog ját- 
ezasJi

A Hungáriának a Nemzeti elleni 
csapatát a mai tréning után állítja 
össze a vezetőség. Az eddigi hírek 
szerint az összeállítás több ponton 
meglepetést fog hozni. Az első és 
legfőbb meglepetés az, hogy az 
eddig a csatár- és fedezetsorban 
szerepeltetet kivételes képességű 
válogatottal, Kalmárral hátvédet 
játszatnak. Ugyancsak új lesz a 
fedezetsor összeállítása, amennyi
ben a Sabariától átvett Szaniszló 
Il-t is játszatják éspedig a balfe
dezet posztján, míg középen az el
múlt vasárnap Tatabányán kitü
nően játszó Somogyit szerepelte
tik. A csatársort kétféleképpen 
tervezik. Ha Titkosnak sikerül 
szolgálati helyéről szabadságot 
kieszközölni, akkor ő lesz a jobb- , 
szélső, ha azonban nem számíthat
nak rá, akkor Iglódy fog játszani.

Fentiek szerint tehát így fog 
festeni a kék-fehérek csapata a 
Nemzeti ellen:

Szabó —  Kalmár, Mándi —- 
Rebró, Somogyi, Szaniszló 11. —• 
Titkos (Iglódy), Cseh II., Sár
vári, Barátky ,Híres.

A III. kér. TVE Hefkó I. és Stet-
tinger kitiltása miatt összeállítási 
gondokkal küzd. A „33“ FC ellen 
valószínűleg sor kerül az öregek 
(Mayherr, Hölczl, Göttler stb.) játé
kára.

Nagy az öröm a DVE berkeiben a
vasárnapi győzelem után. A játék 
teljesen kielégítette a szurkolókat éa 
vezetőséget egyaránt. Főleg az eddig 
beteg része a csapatnak, a halfsor 
javult fel és most már támasza a 
csapatnak. Pingiczer balszélső lis 
olyan játékot mutatott, hogy kerü
leti válogatottságát egész biztosra 
veszik Fehérvárott.

Perczel Lajos, a Székesfehérvári 
AK jobbszélső csatára a vasárnapi 
mérkőzésen súlyosabb sérülést szen
vedett és így egyesülete legköze
lebbi mérkőzésén nem Is vehet 
részt.

Az ARAK vasárnap szenvedte el 
első tavaszi vereségét. Ezzel a vere
séggel a bajnokság megnyerésére a 
reményei' nagyon megfogytak. A  ve
reség főoka, hogy négy tartalékkal 
és egy sérülttel játszott Várpalotán. 
A tartalékos védelem két védhető 
gólt kapott, ami aztán megpecsételte 
a sorsát a csapatnak.

Az angol királynő adta át a kupa
győztes Neweastle United kapitá
nyának a kapát, míg a francia ku
pát Donmer, a francia köztársaság 
elnöke nyújtotta át a colombes-i pá
lyán az AS Cannes kapitányának.
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A MKLL-bajjnokság 
vasárnapi műsora

I. osztály
PSC—BMTE, Pestújhely, 5. B író 

Bossmann.
E M T K -N S C , Erzsébet-utea, 1 (Top- 

Scherb
Postás—MA VÁG, Ló versenytér, 11 ó. 

(Vozik).
M TK—BEAC, H ungária-út, fél 9 óra. 

(Polgári).
CsTK—FTC, Csepel (CsTK-pálya), 1. 

(Solym ossy).
BSzKRT—P. Kemény, Sport-utca, fél 

10 óra, (Szél).
II . osztály

P. A ttila—Rp. Egyetértés, Á llam i te
lep, 9. (Blau A.).

NySE—Ganz TE, Am erikai-út, fél 9. 
(Eriedlander).

P. Rákóczi—P. Vasas, Gubacsi-út, há 
rom negyed 10. (Kelem en).

Drasche—P. „11“  FC, Tárna-utca, 1 ó 
i (Kriss).
■ Diadal—Sashalom, Soroksári-út, fél 12 
1 (H arthb

WSC—Szondy, W ekerletelep, 1 óra. 
1 (Bihámi)
' BSE—65 FC, Sport-u„ 8. (Bakonyi).

TTTE—V III. Akarat, Stadion, 10 óra.
■ (Zimermann).

1
A MOVE bafnokság 

jj vasárnapi műsora
I. osztály

á i. V III . kér.—K PSE, Lágym ányos, 9 óra 
.B író: W eininger.

T. E lőre—ALE. Tatai-út, 5. B író : Ba- 
gzlázs.

FKSC—OTE, Népsziget, 11. B író : Deb- 
n  L eceni.
hő é t  ESC—V. kér. FC, Máriaremete, 5 óra. 

B író : Borsos.
CsKAC—Szí. LFC, Csillaghegy, 5 óra, 

e  B író : Seharle.
P  II. osztály
S  Eer. Törekv.—PFK , N efelejts-utca, 5, 
.  B író : Sándor.
“  N. Rem ény—K IT, K árolyi-telep, 5 ó 
II B író : W eininger.
_  FSC—Gránit SE, V örösvári-ót, 1 éra, 
“  B író : Seharle.

III . kér. SC—BEAC, Lágym ányos, fél 
10. B író : Barabás.

I l i .  osztály
Első csoport.

I . kér. SC—V. kér. SzAK, Bndafoki-út, 
JP fél 3. B író : Kmetty.
% ETSC—Sashegyi FC, Nagyszombat-u.

5 óra. B író : Márton.
Második csoport

Sz. Törekv,—Turul TE, Eendessy-telep, 
2  óra. B író : Sándor.

L iga -d íj
T. E lőre—A LE, Tatai-út, 1. B író : EO' 

mik.
CsKAC—FSC, Csillaghegy, 3. Bíró: 

Engel
„W enzl K ároly"-vándordíj

• RFC—Szt. LFC, Cinbota, N agyitce, fél
Jv*> óra. B író ; Engel.
ú t .  V. kér. SzA K —Gránit, Budafoki-út, 1,
;  B író : Lengyel.

PSE—AK SE . Á rpádföld, 5 óra. B író: 
Fabók.

Csömör—Kp. 11 FC, Csömör, 3. B író: 
i Bállá,

Két zürichi csapat, az FC Zürich 
és a kupagyőztes Grasshoppers ját
szik: a svájci bajnokságért, mint a 
Nemzeti Liga két csoportjának 
győztese.

A Gyöngyösi AK vasárnap Eger
ben az EVSC-vel szemben nem 
3:l-es, hanem 3:0-ás eredményt 
ért el.

Egerben nem tetszik az északi vá
logatott, mert hiányzik a csapatból 
Vi-zslovszky, a MESE kapusa. Egri 
vélemény szerint a kerület legjobb 
kapusa jelenleg Vizslovszky.

V’ Üj edző a GyTE-ben. A Gyulai 
TE edzéseinek vezetését Dóka 
László, a GyAC volt kitűnő hátvéd
je vette át. Az új edző Szarvasra a 
Turul elleni mérkőzésre ezt a csapa
tot küldi el: Mészáros II. — Heretik, 
Tulkán — Bajki, Gyurkó, Oláh II .— 
Mészáros I., Gyarmati I., Szabó, Do
mokos, Sárándi vagy Hoffmann.

Inszalagszakadása van Schmidt- 
A Bek, a Gyulai AC jobbösszekötőjé

nek. A sérülés súlyossága csak a 
a szerdai edzés után derült ki. — 
x A CsAk elleni csapatból, melyet 
. egyébként csak szombaton este je- 
c lölnek ki, valószínűleg hiányozni fog 
r  Csonka, a csapat tehetséges centere 

is. Csonka minden indokolás nélkül 
távolmaradt a Csaba—Gyula mérkő 
zésről, szerdán pedig nem engedel- 

jj meskedett az edzőnek s ezért lé
gi gyelmi elé kerül,
N A Gyöngyösi AK vasárnap Zagy- 

vapálfalván a PBÜSE elleni barát-
0. ságos mérkőzésre ezzel a csapattal 
Oi áll ki: Hahnay — Koharik, Hornon- 

nai — Szabó, Studer, Kosztya — 
Kardos, Kaucsek, Szalay, Popellár, 
Huszár,

f® Két sérültje van a Püspökladányi 
** MÁV-nak. Cs. Kovács a kezén, Bii- 
*  cher pedig a lábán sérült meg, úgy 

hogy vasárnapi játékuk kétes.
A  Nemzeti csapatát a Iíungá- 

ria ellen a tegnapi edzés után 
így állították össze: Gallina — 

a ! Flóra, Szendrő —  Hossó, Búza, 
_  Belesik —  Kovács, Odry, Ger- 
•Lgely, Bihámy, Czétényi. A esa- 
-p a tba  került tehát Odry, aki 

hosszú idő után újra játszik. Ho- 
lits tanár szerint Odry már telje
sen fit  s az edzések során jó  for- 
|mát árult el.

A NyTVE még vasárnap is Ardai, 
Négyessy n . és Sipös nélkül kény
telen kiállni. Ardait Kupferstein, 
Négyessyt Ullmann, Sípost pedig 
•Kepes helyettesük

i

K a i Péntek, 1933 április 29.

A vidéki amatőrök 
vasárnapi műsorában

sorsdöntő mérkőzés 
alig va n , a forduló  
mégis érdekes 
N éhány helyi derbi 
es több ősi rivális 
találkozója

adja az érdekességet
—  Saját tudósítónktól —

Vidéki amatőrjeink vasárnapi fordulója 
bombaeseményeket nem hoz, alig találunk 
pár olyan mérkőzést, mely az elsőség szem
pontjából nagyobb jelentőségű lenne. A 
futballban azonban nemcsak azok a meccsek 
érdekesek, melyek a bajnoki elmet döntik el 
Áll ez különösen vidéken, hol egy-egy helyi 
derbi, vagy két régi rivális találkozója na
gyobb esemény, mint a leginkább sorsdöntő 
meccs. A héten ilyenek dominálnak.

KELETI ALSZÖVETSÉG
Részletes műsor:
Szabolcsi alosztály. Tiszapolgár: PIAC—Kis- 

várdai SE, bíró: Krémer. — Nyírbátor 
NyAFE—NyTVE, bíró: Kapunszky. — Máté
szalka: MTSE-—NyVSC, bíró: Rose. — Nyír
egyháza: NyKISE—NyÖTSE, bíró: Engler.

Debreceni alosztály. Debrecen: Székgyár— 
DEAC, bíró: Szántó. DVSC—DVSE, bíró: 
Schőn. — Karcag: KSC—DTSC, bíró: Weisz.

II. oszt. vasutasbajnokság. Püspökladány: 
P. MÁV—Szentesi MÁV, bíró: Szabó,

ÉSZAK I ALSZÖVETSÉG
Az I. osztályban a válogatott csapat losonci 

szereplése miatt mérkőzés nincsen.
Készletes műsor-
II. osztály. Jászberény: J. Lehel—Dobó

biró: Zsiday. — Hatvan: HVSE—GyKSE,
bíró: Csirmaz. — Bánszállás: BTK—DSE, 
bíró: Krompaszky. — Miskolc: MÁK—SzFK, 
bíró: Kisgéczi. (A meccs megtartása bizony
talan.)

Barátságos. Diósgyőr: DVTK—MMTE, biró: 
Pataky. — Eger: MESE—EVSC, biró: Klein.

N YU G ATI ALSZÖVETSÉG
A Tatabányára, illetve Veszprémbe kisor

solt TSC— ETO és VTC—SVSE mérkőzést
nem játszák le, mert a rendőrség máius 1-re 
való tekintettel nem engedélyezte. A zTI. osz
tályban így csak három meccs maradt. A 
három közül a MÁV—DAC-ot kíséri nagyobb 
figyelem. A hazai környezetben a MÁV való
színűleg megszerzi második tavaszi győzel
mét. A II. kér. SC—SFC mérkőzésen a győri 
színek diadala várható. A pápaiak a TAC 
ellen folytathatják győzelmi szériájukat.

A II. osztályban a Csornai SE—GyTSE és 
az Eötvös—V. MOVE meccs bír nagyobb je
lentőséggel.

Részletes műsor:
I. osztály. Győr: II. kér. SC—SFC, bíró:

Sirovec. — Szombathely: Sz. MÁV—DAC,
bíró: Gray I. — Pápa: P. Kinizsi—TAC, 
bíró: Koch.

II. osztály. Győri-csoport. Győr: Győrszi-
get—KFC, bíró: Sehwgrcz. — Csorna: CsSE 
—GyTSE, bíró: Parányi. — Magyaróvár: 
MAFC—Sotex, bíró: Gray II. — Fehérvári
csoport. Székesfehérvár: SzAK—Várpalotai
Unió, bíró: ?. — Ercsi: Eötvös SE—Veszprémi 
MOVE, bíró: ?. — Szómbathelyf-csoport:
Körmend: KTK—Sárvári SE, bíró: FüíepD.

Kőszeg: KSE—Pápai Perutz, bíró: Bartos. 
Zalaegerszeg: ZTÉ—P. Testvériség, bíró; 

Czeczely.
Barátságos. Győr: GyAC—ETO, biró: Mi- 

kóczy.

DÉLI ALSZÖVETSÉG
A szegedi alosztályban a két éllovas kózül 

vasárnap látszólag a KTK-nak van könnyebb 
dolga, melynek a Szegedi VSE az ellenfele 
A félegyháziak helyzetét megkönnyíti az is, 
hogy otthon játszanak. A KEAC az UTC-ben 
kemény ellenfélre talál. Jó meccs lesz Kecs
keméten is a KAC—SzTK.

A csabai alosztályban az orosházi derbi és 
a GyAC,—GsAK meccs az igazi esemény. Az 
orosházi derbi favoritja a papírforma alap
ján a munkáscsapat, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a meccset máris lefutottnak lehet 
tekinteni. Az OTK könnyen keresztül húz- 
hatja a számításokat. Gyulán élőkelő helye- 
zése révén nagy a bizalom a GyAC-baa. A 
CsAK-ot azonban nem lehet számításon kívül 
hagyni. Igaz ugyan, hogy a CsAK-isták még 
nemrégen is jobb napokat láttak, de erő és 
tudás még nundig van a csapatban. A meccs 
különösen akkor lesz érdekes, ba a csabaiak 
legjobb tizenegyükkel tudnak kiállni. A 
Bohn SC-nek a Mezőtúri A PC csapatában 
könnyebb ellenfél jut.

Részletes műsor:
Szegedi alosztály,

I. osztály. Szeged: SzAK—Kisteleki TE, bí
ró : Vezér I. UTC—KEAC, bíró: L íw i. -
Kecskemét: KTE—HTVE, biró: Pataky, KAC 
—SzTK, bíró: Czeglédi, — Szentes: SzTÉ— 
MTK, bíró: Bóka-Papp. — Kiskunfélegyháza* 
KTK—SzVSE, bíró: Martonossy. — Hódmező
vásárhely: HMTE—MÁK, bíró: Kohautek.

II. osztály. Kiskunfélegyháza: K. Beménv- 
ség— KVK, bíró: ?. — Kunszentmárton: KTB 
—Szentesi MTK, bíró: 9,

Csabai alosztály.
I . osztály. Orosháza: OMTK—OTK, bíró-' 

Séhner. OPC.—Előre, bíró: Frankéi, — Gyula: 
GyAC—CsAK, bíró: Horváth — Békéscsaba: 
Bohn SC—MAFC, biró: Vezér II. — Mező- 
kovácsháza: MTE—Cs. MÁV. bíró: ?. — Tót
komlós: TTC—Békési TE, bírd: ?.

II. osztály. Mezőtúr: M. MAV-BISE, bi
ró : Podani dr. -  Gyom*: GySC-Eleki TC. 
bíró: 1.

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
A  pécsi alosztályban az örök pécai 

derbi, a PSC-PVSK találkozó van so
ron. Jelenleg meglehetősen nagy tudás
beli különbség áll fenn a két csapat kö
zött a PVSK javáTa a bizony több 
vasutas-győzelem várható, A helyező™, 
tekintetében nagyobb fontosság a DVAO 
—D. VOGE mérkőzés.

A  ba ja i alosztályban is derbi van. A  
legkevesebb pontot vesztett két csapat 
kerül egymással szembe a BSC—TSE 
meccsen. A  TSE-nek azonban már négy 
pont az előnye s íg y  ha vereséget szen
ved is, elsőségét ez már nem érinti. B a
ján a négy helyi csapat kerül szembe.

Részletes műsor:
Pécsi alosztály. Pécs: PSC—PVSK,

b író : Hebrony. DPA C —KBSC, bíró*
Barna. DVAC—D. VOGE, b író : Láng
K aposvár: KTSE—SzAK, b író : Blázsik.

Bajai alosztály. Baja: BMTE—BTSE,
b író : Krausz. Bácska—BSE, b író : Ma
ros. Bácsalm ás: BSC—TSE (Szekszárdi, 
b író : Rosenfe’ d. M ohács: MTE—BTC,
b író : Pauncz.

Barátságos. Siklós: SSE—PEAC, bíró: 
Kem ény.

Középmagyar alszövetség.
A  Tibor-csoportnak pompás műsora 

van. A  B T E -D A C , a VSE—M agyarság 
s a PSC—TOSC egyaránt a legkiválóbb 
csemege.

A  többi csoportban meglehetősen szür
ke a forduló.

Részletes m űsor:
I. osztály

Tibor-csoport. P S C -T ok od i ŰSC, Pl- 
lisvörösvár, fél 4. B író : Kiss. BTE—Do
rogi AC, Balassagyarm at, fél 5. B író: 
Fuchs. VSE—D. M agyarság, Vác, Pokol
sziget, 4. B író : Seemann. V . Remény— 
VÁC, Vác, 5. B író : Szapáry.

Barcza-csoport: PÁC—R ákosligeti AC, 
Pécel, 5. B író : Kelest dr. G y S E -S A S C  
Gyöm rő, fél 5. B író : T hyn. CTK—RVSE, 
Cinkota, fél 5. B író : Nürnberger. RTK 
—DM TK. Rákoscsaba, 5. B író : Kozma 
RSÉ—Rákoskeresztúri TE, Rákoshegy. 
fél 5. B író- M elsztei.

D ratsay-csoport: C. M OVE—Török
szentmiklósi MOVE, Cegléd, 5. B író: 
Vascsik. űSE —Szolnoki M ÁV, Üllő, fél 
5. B író : Takács.

II. osztály
BTC—Fóti Testvériség, Békásm egyer 

5. B író : Ladányi. Sz. M OVE—BKSC,
Szentendre, 5. B ríó : D alnoky. SzTK— 
Pomázi MOVE, Szentendre, 8. B írói 
Grottó. Csömöri MOVE—K ístarcsai SC, 
Csömör, 5. B író : Schiller. ASC—Kisma 
rosl SE, A lag, 5. B író : Deák. N. R e
m én y-N agym arosi A C , N ógrádverőce, 4 
B író: Kollár.

B acsó-serleg:* PÁC—R Á C , Pécel, 3. 
B író : Szabó J.

Tartalékbíró: E perjessy, Kovács, Zug.

A Csabai MÁV csapatában vasár
nap újra játszik Feczenka, a kitűnő 
eenterhalf. Feczenkának a tavaszi 
szezonban ez lesz az első mérkőzése.

A KÖLASz Bóka-Pappot (Dél), 
Gray Sándort (Nyugat) és Klein Ár
pádot (Budapest) ajánlotta az 
ÉLASz-nak a május 8-iki Herondi- 
díj mérkőzés bírájául.

Rózsa (Nyíregyházi ÖT8E) lábsé
rülése lassan javul, vasárnapi sze
replése még mindig bizonytalan.

Három hétre eltiltották a játéktól 
Lobit, a Csornái SE játékosát. — 
Ugyanekkor a CsSE-t 10 pengőre 
megbüntették, mert engedély nélkül 
szövetségen kívüli csapattal mérkő
zött.

Mérkőzések kezdési időpontja  
m ájus 8-án. Az MLSz elnöksége 
a tegnap esti ülésen kimondotta, 
hogy május 8-án I. és II. osztá
lyú amatőr bajnriki mérkőzést 
csak úgy lehet Budapesten, vagy 
a környéken játszani, ha a meccs 
déli 12 óráig befejeződik. A III, 
és még alsóbb osztályú meccse
ket Budapesten és környékén leg
alább délután 3 óráig kell befe
jezni. ;; : 7

A Vasas változatlan összeállítás
ban játszik szombaton a Budai „11“ 
ellen. A Vasas komoly kétkapus ed
zéssel készült a szombati fontos 
mérkőzésre. A gyakorlaton Rózsa ki
vételével az összes játékosok részt- 
vettek. Rózsa hivatali elfoglaltsága 
miatt nem gyakorolt. A  csapatban 
Burger a térdén, Küzdényi a boká
ján sérült, míg Kiss kisebb hűtés
sel bajlódik, de szerencsére köny- 
nyebb leíolyásúak -a sérülések, úgy 
hogy szombaton már egészségesen 
állanak ki a játékosok a nehéz mér
kőzésre. Az összeállításon a  vezető
ség nem eszközölt változást, mivel 
erre ok nincs és így a Vasas a 8a- 
baria elleni győztes tizeneggyel ve
szi fel a küzdelmet szombaton a 
Budai „11“ ellen. A osapat a követ
kező: Bereczky — Szemere, Kemény 
r Vági, Burger, Kiss — Koszta, 

Bronecker, Possák, Küzdényi, Egri,

Még egy bécsi kritika
és elismerés

—  Saját tudósítónktól —

A bécsi Sporttagblatt még most 
is szívesen tér vissza a vasárnapi 
válogatott mérkőzésre. Előbb még 
megrovást oszt ki a magyar csapat 
egy-két tagjának a túlkemény já 
tékért s így ír : „Ú gy látszik, 
hogy a mi kedélyes Bécsünk már 
belélörődött, hogy a magyarok 
úgy lépjenek fel, mint egy .zsarnok 
faj az elnyomott néptörzs ellen 
( ? ) ,  egy berlininek kellett jönni, 
hogy megmutassa a dolgok igazi 
ábrázatát.”

Ezután így folytatja a bécsi 
lap:

—  Amint már ismételten felhoz
tuk, a magyarok tisztán futbal
lista tudása a súlyos vereség elle
nére is imponált. Még egy ilyen 
alaposan helybenhagyott ellenféltől 
is lehet tanulni. Fedezeteinknek 
például egyáltalán nem ártana, ha 
magyar kollégáikhoz mennének 
egy kicsit iskolába. A magyarok 
támadó módszere sem rosszabb, 
mint a mienk, csak hiányzanak 
náluk most olyan vágású fiúk, 
mint Sindelar, meg Schall, ezek a 
fürgén fellépő végrehajtó szervek. 
Egyetlen más idegen támaáósor 
ellen sem volt olyan nehéz dolga 
védelmünknek, mint éppen a ma
gyarral. Az olaszok messze nem 
voltak olyan veszélyesek, a skó
tokról és a többiekről nem is be
szélve. Csak az a baj, hogy a régi 
MTK-iskola még nagyon a ma
gyarok vérében van. A támadó 
rendszer körülményessége túlsok- 
szor nyújt álltaimat a védelemnek 
a közbelépésre.

Egyéb tegnapi 
eredmények

II. osztály 

Stobbe-csoport

TLK—BTK 3:1 (1:0). T atai-út. B í
ró i: A rán yi. — T L K : Németh — Zei- 
sel, U gróezky — Dróth, N agy, Ma- 
kovn ik  — Pfandler, Contardó, Vass, 
Jager II., Schm idt. — B T K : Bokor
— M ichelberger, Eszlinger — Ihász,
Frinta, Bekkel- — P feil, Farkas, Pé
ter, H üttler, Németh. — A két csa
pat közül a T L K  játszott lelkeseb
ben s ez elég volt a sikerhez a 
gyenge csatársorral rendelkező 
B T K -va l szemben. — A z első fé lid ő 
ben a B T K  sokat van  frontban, de 
gólt a  T L K  ér el a 44. percben. ■— 
Zeisel szabadrúgása ju t  B okor h áló
jába. Szünet után a T L K  gólelőnye 
tudatában nyugodtabban  játszik . A 
30. perc ú jabb  T L K -gólt hoz. Ezút
tal P fand ler szabadrúgása nem té
veszti el a célt. T íz  pere m úlva .lá 
ger labdája kapufáról visszapáttnn 
Vass elé, aki eredm ényes. R öviddel 
a befejezés előtt Péter lövése ér 
hálót. J ó : Zeisel, Ugróc.zky és
N agy T L K , Ihász és Frintr BTK .

Barátságos márkázások
UTE—TSC 1:1 (1:0). M egyeri-út. 

B író : Goda. UTE: A lseher —  Futó, 
Orosz — Baló, Gyárfás, K olozsvári
— V íg  V I. (M olnár), H olz (V íg ), 
R osenberg I . (H olz), K lauber, Sán
dor. -  TSC: E lek -  Hajósak, N o
vak — D robina, Schillcrw ein , Vétek
— Gallö, M agyar, Zeisl, Bornstein, 
Steokmann. A z  Ú jpest—K ispest m ér
kőzés e lőtt játszott a két csapat, s i
váran, sok h ibával. A z  első fé lid ő
ben az UTE van ném i fölényben, 
m eg is érdem li a gólt, m ely az utol
só percben esett H olz lövéséből. 1:0, 
Szünet után egyenlőek az ellenfe
lek. Zeisl egyen lített a 6. percben, 
Futó és G yárfás vo lt az UTE erős
sége, a tartalékos TSC-é ped ig  a 
védelem  és Zeisl.

PhVSC—M erj-er J:í ( ! : ! ) .  Tó-u. B író: 
Rebek. A  M egyer végig  tíz emberrel 
Játszott. A  PhVSC Sólyom m al m egerő
södve áll fel. Az első gó lt  Sólyom  löv i 
Sztrigán átadásából, 1:0. Madj ismét Só
lyom  fe je li be a második gólt is, 2:0. 
Veszélyes M egyer-tám adás után Szan- 
dalszki I. jav ít, S:l. M ajd B iró—Gombos 
—Szandalszki I. támadás után utóbbi 
egyenlít, 2:2. A  szünet után Ágh IL  el
fu t és beadását a lesben álló Sztrigán, 
a bíró jóvoltából, bevágja. 3:2.

Jánosi, a Tatabányai SC jeles szél 
sője a Hungária elleni mérkőzésen 
— mint a keddi orvosi vizsgálat 
megállapította —- bokarepedést szen
vedett.- Legalább négy hétig nem 
rúghat labdába.

A HTVE a Kecskeméti TE ellen 
ebben a jól bevált összeállításban 
játszik: Kádár — Kiss, Török —
Juracsek, Tóth, Pálffy — Gravácz, 
Magony, Beregszászi, Szűcs, Sebes.

ÜJ védelemmel játszik a Soproni 
FC Győrött a II. kerület óllen. 
Grünbanm kerül a kapuba s Rano- 
vics lesz a balbekk. Újra játszik 
Kelemen is.

Ma éjjel utazik 
a  Bocskai Bukarestbe,
de még bizonytalan, hogy 

milyen csapattal
—  Tele fon jelentésünk —

Debrecen, április 28.
A Bocsaki ma délután szokásos 

edzőmérkőzését játszotta a DVŐG 
ellen s 8 :1-re győzött. A csatársor 
a W-alakzatot gyakorolta és ez, 
legalább is a DVSC ellen, kitünően 
bevált. A csapat érdekessége az 
volt, hogy. Moóré játszott centert 
és Reviczky centerhalfot. Részt- 
vett az edzésben Markos ■ is, aki 
észrevehetőleg szeretné jóvátenni 
fegyelmezetlenségét, de az elnök
ség még kitart a szakítás szigorú 
álláspontján.

A csatársor a Markos— M átéffy  
—Moóré— Hevesi— Varga össze
állításban működött. Ormos lába 
még mindig fáj, ő egyelőre nem 
játszhat, úgyhogy kölcsön játékos 
után néztek s Rökköt szeretnék 
megkapni a Hungáriától, esetleg 
Kövest is az Újpesttől. Miután 
Telekit állampolgársági okok, Vin
ciét szolgálata, Feliért állása, He
vesit pedig vizsgái tartják itthon, 
a debreceniek ma így képzelik a 
csapatösszeállítást: Budai —  Kuti, 
Remmer —  Palotás, Köves, Ke- 
viczky —  Rökk, Gyurcsó, Moóré, 
M átéffy, Marosi. A  Köves-ügy 
azonban igen bizonytalan s így az 
a vélemény, hogy Moóré marad a 
helyén s kölcsöncenter után kell 
nézni.

Tartalékként Huba utazik a csa
pattal, Hevesi pedig vizsgái után 
Brassóban vagy Kolozsvárt csat
lakozik a csapathoz, amely pénték 
éjfélkor indul. Annyi tény, hogy a 
végleges összeállítás az utolsó pil
lanatra marad. Talán addig Mar
kossal is történik valami. . .

A Matyas-fivérek mégis csak ki
békültek az Előrével s vasárnap fel
tétlenül játszanak.

Végre győzött a Ripensla Brest- 
ben egy kombinált ellen 6:0 arány
ban. A gólokat Schwarz (3), Dobay 
(2) és Kotormány rúgta. A csapat
nak használ a-z egyhetes pihenő és 
Wetzer-Veder kihagyása, aki min
den mérkőzésen kerékkötője volt a 
csatársornak. A Ripensia-túráról 
egyébként már hazaérkezett Te
mesvárra a játékosok első csoportja. 
A hazaérkezettek szerint a gyatra 
szereplés első oka a vezető hiánya 
volt. Wet-zer volt a osapat legrosz- 
szabb embere, de ő állította össze, a 
csapatot s mellőzte a fiatalokat, aa 
új játékosokat. Az edzéshiány' azon
ban az. egész csapaton kiütközött, 
messze maradt tavalyi formájától.

Óvások Temesvárt. A  TAC legyőz
te l:0-ra a Kadimát, de szövetségi 
tartozásait késedelmesen fizette be s 
ezért elvesztette a zöldasztalnál a 
kát pontot. Érdekes, hogy ősszel .a 
Kadima győzött, de akkor a zöld
asztal a TAO-nak hozott szeren
csét. A  Kadima most kapta vissza a 
pontjait, amelyekből eddig egy sem 
volt neld. A zsombolyai derbi sem 
végződött símán a Hertha és a Zs£>E 
között. A Hertha 3:0-ra győzött, de 
a ZsSE óvott s a bíró, aki a pályát 
alkalmasnak találta, utólag kijeién* 
tette, hogy a pálya — életveszélyes 
volt. j

A  Ferencváros—Hungária kombi
náltál Svájcba Weisz István, a Fe
rencváros pályaigazgatója és Senkey 
Imre, a Hungária edzője kíséri el. ■

Legjobb csapatát állítja ki a Bu
dai „11“ a Vasas ellen szombaton, 
míg másnap már Temesvárt mérkő
zik a TAC-cal. A Budai „11“ tegnap 
könnyű edzést tartott, mintán éppen 
elég nagy munka előtt áll amúgyis 
a csapat. Szombaton a Vasas ellen 
kell igen fontos mérkőzést viviil, 
másnap pedig már Temesvárt In
dít nemzetközi szezónt a TAO elleni 
mérkőzésen. A budaiak legjobb csa
patukat állítják ki a Vasasok ellen, 
igaz, hogy Moharos hiányzik ebből 
a csapatból, de a Hungária ellen 
vívott mérkőzés alapján a fiatal Fe
kete nagyon megszi! árdítottá helyét 
a csapatban « ma már nem is szá
mít tartaléknak. Tárnok gyógyultan 
újra elfoglalja helyét a csatársor
ban, amelynek egysége ezzel helyre
áll. Ember viszont így csak a temes
vári mérkőzésen jut majd szóhoz, 
ahová Sztancsik szolgálati beosztása 
miatt nem utazhat el, A csapat a 
Vasas ellen ez lesz: Horn — Wéber, 
Fekete — Kárpáti II., Kárpáti I , 
Schuster — Czumpf, Sztancsik, Pol
gár, Laky, Tárnok. A budaiak te
mesvári ellenfele, a TAO, a legré
gibb temesvári csapat. Huszonöt- 
éves s most a tavaszi bajnokságban 
még vereti on. Az országos bajnbk 
UDR-től is pontot vett el, a budaiak
nak tehát jól kell Játszaniok, ha a 
tavaly szerzett jó benyomásokat meg 
akarják erősíteni Temesvárt.



Pontéi, 1932 április 29.

fi Ferencváros holnap 
délben utazik Kaposvárra

—  Saját tudósítónktól —

A Ferencváros csapata ma dél
után még kondiciógyakorlatokat 
Végez, hogy utána a vezetőség ki
jelölje a vasárnapi csapatot, amely 
a Somogy ellen mérkőzik meg Ka
posvárt. A  zöld-fehérek egyetlen 
gondja az, hogy Sár ősi játszik-e 
vagy sem? A válogatott csapat 
szempontjából nagy szükség lenne 
arra, hogy Sárosi résztvegyen a 
játékban, ennek előfeltétele azon
ban az, hogy gyógyulását ez ne 
hátráltassa.

Ha Sárosi nem játszik, akkor 
természetesen Bukóval lesz a cen- 
terhalf s a csapat ugyanaz lesz, 
amely a III. kér. FC ellen győ
zött.

A  csapat Blum Zoltán és Kie
tlent Sándor vezetésével holnap 
délben egy órakor indul a Keleti
ről. Már ezzel a vonattal is elkísé
rik néhányan a Fradit, de vasár
nap utazik Kaposvárra a Fradi- 
tábor nagy része a filléres gyors
sal.

Az itthon maradó tartalékjáté
kosok számára valami barátságos 
mérkőzés lekötését tervezi a veze
tőség, hogy legalább ebben adjon 
lehetőséget Sárosinak a játékra. 
Erre a játékra vasárnap délelőtt 
az üllői-útón kerülhet sor.

Oj bizottsági elnököket 
választottak

a profiszövetségben. Tegnap este 
tartotta az új elnökség első ülését. 
Elhatározták, hogy a szövetség ügy
vezető alelnöke Mailinger Béla lesz. 
Bizottsági elnökök lettek: I. számú
intéző: Maros Oszkár, II. számú in
téző: Barna Sándor. Fegyelmi: Diéta 
Károly dr. Fellebbviteli: Mailinger 
Béla. Nemzetközi: Popper Béla. —
Gazdasági: Preismann Lajos.

Elhatározták, hogy a Középeuró
pai Kupa bizottsági ülésein Barna 
Sándor, Maros Oszkár és Fodor Hen
rik dr. képviseli a szövetséget. A 
FIFA kongresszusára való tekintet
tel Mailinger Béla érintkezésbe lép 
az MLSz-el s csak ezután dől el, 
hogy ki. képviseli majd a PLASzt,

Sokat tárgyaltak a Sabaria jelen
legi helyzetéről, a játékosok el
adásáról. Dönteni itt majd az inté
zőbizottság fog.

Végül elhatározták, hogy jövőben 
az elnöki üléseket pénteken tartják, 
mig a fellebbviteli bizottság hétfőn 
tartja majd az üléseit.

Kiegészítés a heti műsorhoz.
Barátságos mérkőzések vasárnap: 

BÖMTE—X . kér. ISE, Bodor
utca, 5.

BöMTE 11.—BIK, Bodor-utca, 
negyed 4. — Ifj. fél 2.

KSC—MDSC, Soroksári-út, 5.

KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG
I. osztály

Tibor-csoport
1 . TÜSC 18 14
2. DAC 15 13
3. VSE
4. BTE
5. D. Magyars. 16
6. CsKAC 16
7. V. Remény 15
8 . PSC
9. E. MOVE*

10. VÁC
11. VTE*

16 11 
15 8 

9 
6 
7 
6 
5 
3 
1

15 
20
16 
20

15 10 
11 14 
18 6

14 28 
12 26 
18 24 
17 20 
21 19 
33 15 
29 15 
24 14 
21 10 
:42 8 
:24

' Visszalépett.
Újpest vasárnapi csaptát, mely 

Pozsonyban a Bratislava ellen já t
szik, csak m a állítják össze. A  sok 
sérült miatt nehéz helyzetben van 
a vezetőség.

Miessbach Frigyes, a V áci SE 
kiváló középfedezete négyévi váci 
tartózkodás után hazatér Bécsbe s 
távoztával a V SE  egyik oszlopát 
veszti el. H elyét Zentel hátravo 
násával akarják betölteni.

Amellett, hogy 
szórakozik, még

nyerhet
Is a Nemzeti Sport 
pályázatain

Ligetin, az Újpest kiváló hát
védjén szerdán könnyebb operá
ciót hajtottak végre. Még a múlt 
csütörtökön az edzőmérkőzésen 
összefejelésnél szeme bedagadt, 
ezért volt szükség a kis operáció
ra. Ma már le is veszik róla a kö
tést, tehát egyáltalában nem hát
ráltatja majd ez a sérülés őt a 
játékban,

Walter Jordán baléi svájci bí
ró vezeti a Firenzében lejátszás
ra kerülő Magyarország B) —  a 
budapesti amatőrök játszanak e 
név alatt —  Olaszország B) mér
kőzést. A  magyar csapat csütörtök 
délután 6 óra 15 perckor indul a 
Délivasútról s Firenzében a Hotel 
Esperiában lakik.

Uj bizottságokat. A Szegedi 
AK indítványt nyújtott be a Déli 
LASz tanácsához, hogy új bizott
ságokat válasszanak, mert a je 
lenlegiek a mai összetételben 
életképtelenek. A javaslat sorsáról 
szombaton este dönt az alszövet- 
ség tanácsa.

* A marthóni táncverseny ma
délelőtt 9 óráig befejezést nyer. 
Holnap, szombaton este 8 órai 
kezdettel az összes győzelmet el
ért párok bemutatják legjobb tu
dásukat s ugyanekkor osztja ki 
a rendezőség a kitűzött díjakat.

A KANSz-csapatok is készülőd
nek! Az Igazságügyi SC— Renőr- 
tiszti AC barátságos mérkőzést a 
lóversenytéri pályán fél 5 órai 
kezdéssel játsza le a két csapat, 
Hollanda bíráskodásával.

A Pécs-Baranya csapata vasár
nap reggel az alábbi összeállítás 
bán jön fel a Soroksár elleni mér 
kőzésre: Jókai —  Iványi, Kővári 
—  Bakán, Foór, Kristóf —  Fogas, 
Temesi, Palkó, Táltos, Kocsis. 
Tartalék: Mecseki.

Gombos

Vasárnap pihen a kard. Vasár
nap egyetlen vívóverseny sem lesz 
a fővárosban. A kis versenyek 
már befejeződtek és a nagy verse 
nyékén résztvevőknek erre a vasár
napra pihenőnapot ad a verseny- 
naptár.

A  sport és az orvos címm el könyvet irt 
Posta Sándor dr. orvos, a párisi o lim 
pia kardvivó bajnoka. A  könyv egy ik  
értékes példánya a m agyar sportiroda
lomnak. Igen könnyen fo ly ó  stílusban, 
de mégis irodalm i színvonalon m utat rá 
Posta az orvos szerepére a sportban. 
M egírja, hogy ma már a sport olyan  
színvonalon áll, hogy azt az orvos köz
reműködése nélkül, az orvos ellenőrzése 
és tanácsa nélkül fo lytatn i nem sza
bad. K ivált a versenysportra vonatkozik 
ez, ahol a sportem bertől fizikum át és 
idegrendszerét nagy m értékben ig én y 
bevevő m unkáról van szó. Ilyen  n agy  
igénybevétel, am ennyire hasznos lehet 
az egészséges embernek, annyi kárt 
okozhat annak számára, aki valam ilyen  
fogyatkozásban szenved. Feltétlenül 
szükséges tehát, hogy az orvos f ig y e 
lemmel kísérje a sportembert, aki v e r 
senyszerűen űz valam ilyen sportágat. 
Posta az iskolai nevelés kérdését is fe l
veti könyvében s m int orvos szükséges
nek látja. hogy a középiskolákban a 
testi nevelésre nagyobb súly ford íttas- 
sék. Legalább napi 1 testnevelési óra b e 
iktatását kikerülhetetlen szükségnek 
látja egészségügyi szempontból. A z o r 
vos tudományával és a sportem ber ér 
zékével m egírt könyv érdekesen tér át 
a sportok lélektanára, a sport erkölcs- 
nevelő hatására és különösen a serdülő 
kor sportolását tárgya lja  igen nagy fe l- 
készültséggel. Különösen ebben a k or
ban, tehát az iskolai testnevelés k orá 
ban szükségesnek véli a sportorvos á l
landó felügveletét s az iskoláknak m eg
felelő módon fürdőkkel és m egfele lő  
sporthelyiségekkel való felszerelését. 
Posta, mint vérbeli v ívó  a v ívásnak 
külön fejezetet szentel. Ebben a fe je ze t
ben a vívás lényegére mutat rá azzal a 
meglátással, amire csak Posta színvona
lán álló vívó és Orvos képes. K ü lön ös 
hangsúllyal foglalkozik , a vívás lé lekta
nával és a versenyvivásnak az id eg- 
rendszerre való hatásával, A  nők sp ort
ját is tollára veszi a párisi o lim pia  
vívóbajnoka. A  nők sportjában a nő ies
séget és a divattól és rúzstól _ m entes 
igazi sportideál keresését tűzi ki a 
sportoló nő, a leendő anya céljáu l. A z 
értékes kis kézikönyv helyesen m utatja  
meg, hogy miként kell az orvost, a 
sportorvost bekapcsolni a versenysportba 
és a serdülő ifjúság testnevelésébe.

A lengyel vívók a Santelli-te- 
remben vívtak tegnap Santelli 
mester legjobb tanítványaival. A  
lengyelek a késő esti órákig dol
goztak. Holnap még a HTVC csa
patával vívnak barátságos mérkő
zést és szombaton reggel útrakel
nek hazafelé. A lengyelek vezetője 
szerint nagyon sokat tanultak a 
magyar vívóktól. Különösen a ver
senyen alkalmazható finomságo
kat viszik haza tarsolyukban. /

Világhírű

Th e  W it iw o íi  
k e r é k p á r o k

_ __ P20,—navirészletre. Kerék
^alkatrészek olcsó árban. Külsők P S.SO-tól. 
iielsók P1.80-161.Oelyóscsapáfyss gyermek- 
kocsik, angol kocsik P 7*.— tói. Nagy |evHó- 
uBholy. LÁNG IMRE, VI., Teréz-körui #/». 
íépes árjegyzék Ingven, ha tndjnfc miről ke!!.

Uj univerzális gyakorló 
vitorlái

— Saját tudósítónktól

Ahhoz, hogy egy vitorlázó gépet 
univerzálisnak nevezhessünk, olyan 
tulajdonságokkal kell bírnia, melyek 
sok különféle, esetleg egymással el
lentétes követelményt megfelelő mó
don kielégítenek. Más szerkezetű az 
a gép, amelyik nagy teljesítmények
re, más, amelyik iskolarepülésekre 
készült. Más gép kell nagy kiterje
désű lejtőmenti szélben való vitor
lázáshoz és ismét más kis terület 
feletti thermikus, vagy felhő alatti 
vitorlázáshoz. így például a tavalyi 
nagy jelentőségű rhöni verseny utolsó 
napján a felfelé áramló emelőszél 
sebessége oly kicsiny volt, hogy a gé
pek legnagyobb része képtelen volt a 
levegőben maradni, míg volt olyan 
gép, melynek merülési sebessége ki
sebb volt némileg az emelőszél se
bességénél és így éppen hogy fenn 
tudta tartani magát. Ha két vitor
lázógép merülési sebessége között a 
különbség csak pár centiméter másod- 
percenkint, már különbözőképpen 
lesznek alkalmasak gyenge szélben 
való vitorlázásra.

Mivel azonban a kis merülési se
besség eléréséhez általában nagy ki
terjedésű, hosszú szárnyakra van 
szükség, azok a gépek, melyektől 
nagy teljesítményeket, jó verseny- 
eredményeket kívánnak, húsz méter 
körüli szélésségűek. Ez a körülmény 
azonban sok más hátránnyal jár. Á 
széles gép sokkal drágább, súlya 
nagyobb, fel- és leszerelése nehezebb, 
szállítása körülményesebb, ennél
fogva költségesebb és repülőtulaj
donságait tekintve kevésbé mozgé
kony. Szükséges ugyanis, hogy a 
vitorlázó gép könnyen billenthető le
gyen úgy oldalt, mint a haladási irány
tól jobbra-balra, más szóval kicsiny 
legyen a tehetetlensége. Ez pedig a 
kicsiny és könnyű gépnél sokkal in
kább kielégíthető követelmény. Kü
lönösen a nagy fejlődés előtt álló 
thermikus vitorlázásnál fontos a kis 
tehetetlenség és a szárnyak rövid
sége.

Képzeljünk el ugyanis olyan felfelé 
áramló levegőoszlopot, melynek ki
terjedése, hogy úgy mondjuk, alap
területe csak körülbelül tíz-tizenöt 
méteres átmérőnek felel meg. Olyan 
ez, mint egy hatalmas kürtőben fel
felé áramló lézhuzam, de persze kür
tő nélkül. Ezt az emelő légoszlopot 
csak az a gép tudja jól felhasználni, 
amelynek a szárnyai nem érnek át a 
nyugvó levegőbe.

Ezeknek a meggondolásoknak alap
ján épített az óriáshegységbeli Gru- 
nauban Schneider műhelye Hirth és 
Kromer együttműködésével egy ki
csiny és könnyű iskolagépet, a 
„Grunau-Baby” -t, melynek szárny
kiterjedése tizenhárom méter és üres 
súlya csak kilencvennyolc kilogram, 
merülési sebessége pedig 0.73 méter 
másodpercenkint. Ez a gép kis tehe
tetlenségénél, szárnyainak rövid
ségénél fogva kiválóan alkalmas az 
előbb említett viszonyok között való 
thermikus vitorlázásra és bis mére
tei, egyszerű szerkezete következté
ben aránylag igen olcsón előállítható. 
A próbarepüléseknél igen szilárdnak 
mutatkozott és kiváló repülő tulaj
donságainál fogva biztató jóslat ez 
a kis gépek tökéletesítése terén.

Hatszögletes, hosszan előnyúló tör
zsében rendkívül kényelmes pilóta- 
ülés van. Automobillal való indulás
ra és motoros repülővel való vonta
tásra egyaránt alkalmas. Kötélbe- 
akasztó készüléke olyan önműködő 
kikapcsoló és a kapcsoló gyűrűt ki
hajító szerkezettel bir, amelyik teljes 
biztonsággal megvéd az ellen a ve
szély ellen, hogy a kötél függve ma
rad a gépen. Megfelelő körülmények 
között már ötméteres másodpercen- 
kinti szélsebességnél jól lehet rajta 
vitorlázni és kiválóan bebizonyította 
alkalmas voltát iskola- és gyakorló 
repülésekre.

Nagybein folynak 
az előkészületek 
az olasz—magyar 

mérkőzésre
— Saját tudósítónktól —

Mialatt válogatott verseny
zőink java a négy nemzet berlini 
mérkőzésén vesz részt, azalatt, itt
hon serényen folynak az ötödik 
olasz— magyar válogatott ököl
vívó mérkőzés előkészületei. Az 
osztrák mérkőzés telt háza és 
nagy kasszasikere után már nem 
is kelt a szövetségben oly nagy 
meglepetést, hogy az elővételi he
lyeken és a szövetségben hihetet
lenül megnőtt az érdeklődés a je
gyek iránt. A  Városi Színházban, 
ahol a versenyt rendezik, így telt 
házzal számol a szövetség.

A ringet a színpadon állítják 
fel. Nem úgy, mint a csapatbaj
noki mérkőzés alkalmával egy
szerűen a színpad deszkáira csa
varva, hanem a rendes, magas 
szövetségi szorítót helyezik el a 
színpadon. így  a hátsóbb sorok 
nézőinek szemvonala teljesen egy- 
vonalba kerül a szorító padlójá
val, ami a látást lényegesen meg
könnyíti.

Az olaszok —  mint jelentettük 
már —  teljes olimpiai csapatuk
kal jönnek. Kiséretükben lesz 
Mazzia szövetségi főtitkár, vala 
mint 10— 15 szurkoló, aki a csa 
patot Berlinbe is elkíséri.

A bírói tisztikart, illetve a 
semleges pontozó bírókat a két 
szomszédos szövetség,, az. osztrák 
és a csehszlovák adja. Az osztrá 
kok részéről Scholtz, míg a cseh 
szlovákok részéről Laube látja el 
ezt a nehéz és háládatlan állást.

Külön meglepetés lesz a zene, 
amely a közönséget a szünetben 
és a mérkőzés előtt szórakoztatja 
Ezt a IX. kerületi levente zene 
kar szolgáltatja majd.

* Az olasz— magyar válogatott 
ökölvívó mérkőzés elővételi je 
gyei az alábbi helyeken kapha
tók: Breuer-tőzsde, VI., Teréz-
körút 54., Blockner hirdető iro
dák: VI., Vilmos császár-út 33.,
VI., Andrássy-út 2., VII., Erzsé- 
fcet-körút 12., Orth, VI., And
rássy-út 33. A z elővételi jegyek 
mérsékelt árúak.

Megváltozott a Berlinbe 
Induló magyar válogatott 

csapat
•— Saját tudósítónktól —

Ma regei indul el a magyar vá
logatott csapat Berlinbe, hogy a 
négy nemzet mérkőzésén résztve
gyen. A  szakbizottság szerdai ülé
sén a szövetségi kapitány még 
változtatásokat volt kénytelen a 
csapaton véghezvinni. Szabó 
BTK, Fogas BTK és Kerekes 
BTC lemondott a túrán való 
résztvételről, betegség és családi 
okok miatt. A  szövetségi kapitány 
kénytelen volt ebbe belenyugodni 
és új versenyzőket jelölt ki he
lyükbe.

A berlini csapat tehát a követ
kező összeállításban indult el út
jára : Légsúly: Kubinyi NSC, ban- 
tamsúly: Énekes Bp Vasutas, pe
helysúly: Frigyes Bp Vasutas,
könnyüsúly: Kondorossi MAQ.
weltersúly: Ecsegi FTC, közép
súly: Szigeti FTC, kisnehézsúly: 
Csiszár BTK és nehézsúly: Kö
rösi NSC.

A válogatott csapatot Forray 
Árpád szövetségi kapitány és Kiss 
Árpád pénztáros kíséri Berlinbe.

Az utolsó pillanatban a német 
csapat is változtatást szenvedett. 
A németek csapatsorát ugyancsak 
betegség ritkította meg. A  jelen 
pillanatban az a helyzet, hogy így 
áll a szorítóba a német gárda: 
Stasch Dortmund, Mohi Berlin, 
Schleinkoffer München, Donner 
Berlin, Lütke Berlin, Bernlöhr 
Stuttgart, Schiller München és 
Badstübner Chemnitz.

A mérkőzés első fordulóját 
szombaton tartják meg a Kaiser- 
dammi autócsarnokban, ahova 
15.000 néző fér be. A  döntő küz
delmeket hétfőn este rendez, 
meg.

Május közepén megszerzem a

mondja Szobolsvszky. . .
—  Mi a szösz, csak nem ko

moly már a dolog, Sandi?
—  De bizony egészen komoly 

már. Az operáció már régen a 'há
tam mögött van, hiszen két hete is 
elmúlt, hogy azt a négy kapcsot 
az orvos kivette. Es mint a mellé
kelt ábra mutatja, nagyszerűen 
g y ó g y u lo k L eg fő b b  ideje már, 
hogy a tréninget elkezdjem. Ber
linben 61 kilóval álltam a ringbe 
és 67 kiló vagyok. Ezt leadni egy
szerre nem is lehet.

—  És kivel dolgozik? Itt tartja 
a szövetségi helyiségben az elő
készületeit?

—  Egyelőre nem kell sparring- 
partner. Steve Klaus nem is en
gedné még meg, hogy komolyan 
dolgozzak. Csak árnyékmunka és 
kondíció javító-mozgás van most 
soron.

—  Kivel kerül össze és mikor, a 
nagy csatában?

—  Azt hiszem a Berde-Balázs 
mérkőzés győztesével kell majd a 
bajnokságért kiállnom- Előrelát
hatólag május közepe táján kerül 
a sor a mérkőzésre, amit a szövet
ség fog megrendezni.

—  Bízik a győzelmében?
—  Semmi sem  biztos, de azt hi

szem, hogy el tudom érni berlini 
formámat és akkor május közepe 
táján megszerzem a professzio
nista bajnoki cím et is.

Laub és Hrabak professzionista 
lesz. Az osztrák ökölvívósport két 
kiváló képességű versenyzője a ne
hézsúlyú Laub, aki most nyerte meg 
a tel avivi zsidó olimpián a nehéz
súlyú bajnokságot, valamint a wel- 
tersúlyú Hrabak átigazolását kérte 
a professzionisták közé.

A Bp. Vasutas szombaton meghí
vásos versenyt rendez. Az ellenfél a 
BSE és BSzKRT kombinált ökölvívó 
csapata. A párosítás a következő: 
Boda Bp. Vasutas—Kecskés BSE,
Hatvani Bp. Vasutas—Struhl BSE> 
Gálos Bp. Vasutas—dTanó BSE, Sal- 
lai Bp. Vasutas—Marton BSE, Bene 
Bp. Vasutas—Németh BSE, Csizma
dia Bp. Vasutas—Nagy BSE, Besz- 
terics Bp. Vasutas—Prókai BSE,
Bagdi Bp. Vasutas—Takács BSE,
Farkas II. Bp .Vasutas—Kovács 
BSE, Erős Bp. Vasutas—Hermann 
BSE, Nagy Bp. Vasutas—Szabó
BSzKRT és Fisch Bp. Vasutas—Pin
tér BSzKRT. A  mérkőzést szomba
ton este fél 8 órakor rendezik meg a 
Bp. Vasutas szőnyiúti pályáján levő 
tornateremben.

A Bajai SE a Iegagilisabb vidéki . 
egyesületek közé tartozik, ökölvívói 
között már olyan is akadt, akit a 
szövetség a válogatóversenyre is ' 
meghívott. Vasárnap, május 1-én a 
BSE nagyszabású ökölvívóversenyt 
rendez, amelyre a Bp. Vasutas ököl
vívóit hívta meg. A  mérkőző feleíf, 
párosítása a következő: Gera I. Bp. 
Vasutas—Tadics BSE, Sallal Bp. 
Vasutas—Jung BSE, Erős Bp. Vas
utas—Ráca II. BSE, Bene Bp. Vas
utas—Táncos BSE, Ványi Bp, Vas- 
ntas—Kókay BSE, Farkas II. Bp. 
Vasutas—Ráez I. BSE, Farkas L 
Bp. Vasutas—Glázenhardt BSE, Bá
rány Bp. Vasutas—Vörös BSE. —
A mérkőzésre eredetileg Énekest és 
Frigyest is meghívták. Időközben 
azonban ezt a két versenyzőt a szö
vetség a válogatott csapatba be
állította, tehát ők Berlinben állanak 
a szorítóba. Kettejük helyett tarta
lékot volt kénytelen magával vinni 
a Bp. Vasutas.

A barcsi Levente Egyesület ököl
vívó szakosztálya április 22-én kezd
te meg működését. A különböző kor
csoportbeli leventékből eddig 27 je
lentkezett s oly nagy az érdeklődés 
az öreg leventék sorában is, hogy ez 
a szám még erősen emelkedni fog. 
Az előkészítő és szervező munkák, 
valamint az edzések, a levente-ott
honban folynak s már az ősszel Ka
posvár és Pécs egyesületeivel ko
moly mérkőzés keretében akarják a 
barcsi leventék erejüket összemérni. 
Ezért a nyár folyamán egy neves 
budapesti ökölvívót szándékozik a 
levente egyesület 3—4 hétre vendé
gül látni, aki a kezdet nehézségei
ben a levente egyesületet irányítja 8
annale RPírftsPírArp. Ipk'z.
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Apróságok az UTE-úszók 
nagy sikeréről — civilben

Drezda, április 26.
Nagy napja volt vasárnap Drez

dának. Itt szerepelt Bécs, illetve 
Alsóausztria válogatott futball
csapata, valamint a Güntz-Bad- 
ban az UTE úszógárdája. Mind
két eseményt óriási érdeklődés 
előzte meg. De maradjunk a min-
u* érdeklő magyarok körül.

Az uszodában telt volt a ház, 
minden férőhely elfoglalva, 600 
főnyi „rekordközönség” . Tichy dr. 
aggódva közli, hogy az egész 
gárda elrontotta a gyomrát Anna
bergben. Sokat szaladgálnak. (S 
közben udvarolnak a csinostermetű 
német úszónőknek, akikről kide
rül,. hogy mind túlbecsültük őket 
—  korban és teljesítményben. Alig 
15--—16 évesek, de külalkra nézve 
egészen „first class” -ek, nem is 
olyan „fiatalok” .)

Mire a verseny véget éi*t —  
mint hagyományos —  nagy sereg 
lelkes női hívő várt ránk, mi pe
dig autóba szálltunk és elhajtat
tunk a Hotel Deutscher Hof-ba, 
ahol —  elsőemeleti klubhelyisé
geiben —  a drezdai Magyar Egy
let látta vendégül az UTE kis 
gárdáját és a rendező egyesület a 
helyi úszókat. De megjelent az es
télyen vagy 150 sportladyn és 
sportemberen kívül számos elő
kelőség is.

Persze tt drezdai kislányok is 
}zép számban- serénykedtek a fiúk 
körül, akik éltek az alkalommal s 
alaposan elcsavarintották a német 
lányok szőke fejecskéjét.

Hétfőn kissé későn keltek az 
újpesti fiúk s csak lassan gyűltek 
egybe a reggelihez terített asztal
nál. Annál szorgalmasabb volt az 
egyik drezdai úszólány, aki Ha- 
lasyba szeretett bele, bizonyára 
nem halálosan, bár búcsúzáskor 
csurgatott könnyei súlyos lelki 
konfliktust sejtetnek . . .  Szóval ő 
hamar helyben volt és elkísért 
bennünket hűen mindenhová. Elő
ször a konzulátusnál tett Tichy 
dr. vezetése alatt tisztelgő látoga
tást a gárda.

Ezután körsétát tettünk a ren
dező egylet vezetőembereinek ka
lauzolása mellett a városban és 
nevezetességeit mutattuk meg ne
kik. Közben a főhumor mesterhez, 
Hild-hez fordultam ú. n. útiapró
ságokért. Hild mesélte, hogy pél
dául Annabergben a szállodában 
csak ők laktak akkor este. s a 
száloda tulajdonosának csinos lá
nyai és azok barátnői kényeztet
ték el a fiúkat. Verseny után tánc 
is volt „csudára” , úgyhogy Tichy 
dr.-nak kellett ágyba zavarni a 
védenceit. Ez azonban nem m ent1

akadályok nélkül, mert amíg az 
egyiket „karhatalommal”  felve
zette, a többiek ismét leszöktek, 
mikor pedig végre sikerült volna 
őket fenntartani, a lányok jöttek  
fel értük. Mivel a „merénylet” 
mégsem sikerült a vezér ébersége 
jóvoltából, a lányok bosszúból 
összevissza cserélgették a fiúk 
cipőit, sőt még a cipőfűzőket is 
kifűzték. Bosszút is álltak ezért 
derék úszóink, másnap reggelre 
úgy meglocsolták a merénylőket, 
hogy húsvétkor falun se lehetett 
volna alaposabban megfürdetni 
őket. . .

Lipcséből Annabergbe menet 
Tichy dr. többször mondta a fiúk
nak:

—  Nézzétek csak a szép tájat, 
külön felhívták a figyelmemet rá.

Ők pedig néztek és néztek, 
egyik ablaktól a másikhoz men
tek, látnivaló érdekesség mégsem 
akadt. Ezért szálligévé lett Tichy 
mondása s ha valakinek valami 
kívánsága van, mindig azt mondja, 
pl. h ogy :

—  Felhívták a figyelmemet 
arra, hogy éhes vagyok . . .

Ebéd után még elkísért bennün
ket a pályaudvarra a kis német 
úszólány, aki minél közelebb jött 
az indulás perce, annál szomorúbb 
lett, hogy el kell veszítenie drága 
O livérjét. . .  Sőt a pályaudvaron 
könnyek is folytak . . .

Csicsáky Elemér.

Bródy meggyógyult s így ő is
játszhatik már szombaton este az 
UTE elleni edzőmérkőzésen. így 
hát teljes lesz a csapat a sorsdöntő 
mérkőzésre. Komjúdi ugyanis e 
mérkőzés után állítja össze a pün
kösdkor kiálló A) és B) válogatott 
csapatot.

Wanlé András és Mlhályffy úszott 
tegnap időre a Nemzeti Sportuszodá
ban. Mind a két szegedi kitűnő két
százas formában van, noha egyelőre 
csak négynapos az edzésük. Wanié 
Andris két forduló után már másfél 
mperccel (41.6 mp) vezetett Mi- 
hályffy előtt, a táv felében pedig 
már 3 mp volt köztük a különbség 
(100 m 1:06 mp). Hosszanklnt átlag 
egy mperccel növekedett Wanié IL 
előnye (133 m 1:81, ill. 1:35, 166,
1:56, ill. 2:01 mp), végeredményben 
pedig Wanié igazán respektábilis 
eredménnyel győzte le klubtársát. — 
Idő 2:22.6 mp. Mihályffy eredménye 
— 2:27.8 mpere — is jó, bár ő még 
messze van tavalyi 2:23.8-as eredmé
nyétől.

Bitskey Aladár főhadnagy egy
havi rendkívüli szabadságot kapott 
május havára. Bitskey e szabadsá
got olimpiai előkészületekre kapta. 
Mivel máris kitűnő formában van, 
remélhető, hogy eléli, sőt meghalad
ja eddig legjobb eredményeit.

„ B o m t ó d ie f  hozott ki 
a magyarok szereplése 

a lipcseiekből
— Saját tudósítónktól —

Az újpesti úszók szerdán éjfél
kor érkeztek vissza a magyar fő 
városba.

Túrájuk német kritikája a

Bém starszág amatőr 
r&psíiőváíogat&ttja 
eUálóg a t idén

Schwimmerben tükröződik vissza 
legilletékesebben.

Pár megjegyzést közlünk csak:
M szőwet&ég a z oia&xokkai 
é s  t á r g y a !

(Halasy— Eckstein h arca ): Eck- 
stein négyszáz méteren élete leg
jobb idejét úszta (második lett 
5 :1 0 -e l) .. .  két évvel ezelőtt még 
legyőzte a magyart.

(A  lipcsei eredményekről álta
lában) ; A verseny ismételten vi
lágosan bizonyította, hogy a nagy 
eredmények mindig a nagy ellen
felekkel való találkozásból szület
nek. A Poseidon-csapat, ha az 
egyéni teljesítményeket vizsgáljuk 
felül, minden esetben bombaidőket 
úszott. . .  a vegyessto.féta ered
ménye, amellyel a magyarok ellen 
győztek, a fedett úszóidény leg
jobb eredménye.

(Annabergről): Másodszor lá
tott Annaberg külföldi vendégeket 
fennállása óta.

(Boros 100-as id e jérő l): Boros 
eredménye —  1:00.8 mpere —
pályarekord. A régi rekordot A m e  
Borg tartotta 1:01.2 mperccel.

(Nagy Károly annabergi verse
nyéről) : Nagy csalódást keltett. 
Fordulóival minden további nélkül 
kizárást érdemelt volna. Másfél 
méterrel a fal előtt hasra fordult 
és krallal ment tovább. Ilyent a 
magyar bajnok még a „provinc” - 
ban sem engedhet meg magának.

(Szabados Annabergben); Egye
nesen kimjüatkoztatás volt ezzel 
szemben Szabados folyékony és 
elegáns úszása 200 méteren.

(D rezdáról): A  magyarok tudá
sukat olyan nagy előnnyel mutat
ták be a drezdaiak előtt, hogy a 
küzdelemre beállított nézők csak a 
helyezettek küzdelmével elégíthet
ték ki kíváncsiságukat.

Holnaptól kezdve már 
ötven m éteres pályán 
folyik az úszók e d zé se

—  Saját tudósítónktól —
A-Császárfürdő versenyuszodá

ját holnap délután már megtöltik 
vízzel és a válogatott csapat dél
után 3 órától kezdve ott tartja ed
zését. Az uszoda május 15-éig 
csak az úszók rendelkezésére áll 
délután 3 órától fél 8-ig, továbbá 
vasárnap délelőtt 10 órától estig. 
A nagyközönség részére csak má
jus 15-én nyitnak.

A versenyuszoda megnyitása 
nagy előnyt jelent a pünkösdi ké
születekre. Az 50 méteres pálya 
egészen más erőbeosztást kíván s 
a jubiláns verseny edzései most 
már azon a pályán folyhatnak, ahol 
a versenyre sor kerül.

Wanié Rezső dr. megérkezett Ber
linből és mindjárt haza is utazott 
Szegedre. Wanié I. május végéig 
itthonmarad s további programja 
attól függ, hogy a jubileumi verse
nyen milyen eredményt ér el 200 
méterre: szóba jöhet-e az olimpiai 
stafétára. Ha belekerül a losangelesi 
csapatba, akkor szabadságot kér az 
olimpiáig. Waniére nagy szükség 
van Szegeden is, ahol a szegedi 
úszók edzése pár hét óta amiatt áll, 
hogy a MTJSz által a múltban sú
lyos ezresekkel támogatott és sport
uszodához juttatott egylete nem mer 
rászánni 30 pengőt arra, hogy az 
uszoda medencéjéből kiszivattyúztas- 
sa az áradás visszamaradt vízét és 
megtöltesse az artézi héwízzel. Re
mélhetőleg Wanié dr. rendet csinál 
Szegeden és a sportot — még har
minc pengő árán is — jogaihaz jut
tatja.

Párisban Cartonnet a 200 méteres 
mellúszásban 2:44.6 időt ért el és e 
teljesítményével nem csupán az ed
digi francia rekordot javította meg 
5 mp-vel, de megjavította a berlini 
Wittenberg eddig érvényben volt 
2:46.2 mp-es Európa-rekordját is, 
A  francia úszó csak 6 mp-cel ma
radt el az amerikai Spence világre
kordjától. Cartonnet megjavította a 
100 m-ee francia mellúszórekordot 
ís 1:17.2-ről 1:17.0 mp-re.

— Saját tudósítónktól
Szerdai számunkban jelentettük, hogy az 

idei osztrák—magyar válogatott repülőmér
kőzések időpontjának és helyszínének te
kintetében v é g le g e s  m e g á l la p o d á s  lé t e s ü l t  a z  
Ö R B  é s  a z  M líS z  k ö z ö t t .  Most mértékadó 
külföldi forrásból arról kapunk hírt, hogy

a német kerékpáros szövet
ség is foglalkozik azzal a 
gondolattal, hogy a magyar 

flyer-reprezentánsokkal 
évente két ízben válogatott 
mérkőzéseket rendszeresítsen.

E z t  a t e r v e t  n a g y b a n  e lő s e g í t e t t e  a z  M K S z  
f ő t i tk á r á n a k  a z  a z  á tira ta , m e ly e t  a n é m e t  
k e r é k p á r o s  s z ö v e ts é g h e z  in té z e t t  s  m e ly b e n  
u g y a n cs a k  a n é m e t— m a g y a r  v á lo g a to t t  m é r 
k ő z é s  t e r v e  v e t ő d ik  f e l .

B o ld o g  N á n d o r , az MKSz főtitkára legnan 
levelet kapott B u d z in sk y tó l ,  a „ B u n d  
D e u ts c h e r  R a d r e n n fa h r e r "  f ő t i t k á r á tó l  és a 
Bundeszeitung főszerkesztőjétől, melyben a 
jeles német sportvezér arról értesíti az 
MKSz-t, hogy a B D R  a  n é m e t— m a g y a r  v á 

lo g a to tt  m é r k ő z é s e k  t e r v é t  h e l y e s l i  s a n n a k  
m e g v a ló s í tá s á t  e lv b e n  n em  k ifo g á s o lja .

—  Minden azon múlik csu
pán, írja  a német főtitkár, 
hogy az előrehaladott időre 
való tekintettel sikerül-e a 
két szövetségnek e mérkőzé
sek időpontját illetően meg

állapodásra jutnia.
Amennyiben erre nem volna mód, ú g y  m á r  
m o s t  g o n d o s k o d n i  k e l l  a r r ó l ,  h o g y  a z  1933-as  
p á ly a id é n y b e n  r e n d s z e r e s í t  h e  tő k  l e g y e n e k  a  
m a g y a i— n é m e t  v á lo g a to t t  r e p ü lő v ia d a lo k .
Budzinsky azonban hiszi, hogy a két szövet
ség barátságos együttműködése lehetővé fogja 
tudni tenni, hogy a két nemzet válogatottal 
még ebben az esztendőben összemérhessék 
erejűket.

Az MKSz — mint értesülünk — érintkezés
be lépett az olasz kerékpáros szövetséggel is 
egy olasz—magyar válogatott flyermérkőzés 
tető alá hozása érdekében.

Syőrífyt és Schnidt
Seiestfésií nevezi az 
MKSz a kerékpáros 
országúti olimpiára
— Saját tudósítónktól —

A z  MKSz behetó vita után úgy határozott, 
hogy G y ő r f f y t  és S c h m id te t  nevezi az or
szágúti olimpiára. G y ő r f f y ,  mint megírtuk, 
saját költségén utazik Los Angelesbe és 
S c h m id t , Magyarország 1924. évi 100 km-es 
országúti bajnoka, a k i e s z t e n d ő k  ó ta  A m e 
r ik á b a n  ta r tó z k o d ik , ugyancsak saját szám
lájára kíván az országúti kerékpáros olimpia 
rajtjánál megjelenni. Schmidt egyébként le
velet irt a Nemzeti Sportnak, melyben közli, 
hogy k o r a  ta v a sz  ó ta  r e n d s z e r e s  e d z é s s e l  
k iv á ló  fo r m á t  é r t  e l .  S ík  o r s z á g ú to n  
2:48:22 ( ! ? ) - t  t e l j e s í t e t t ,  anélkül, hogy kü
lönösképpen megerőltette volna magát.

— Hogy mennyire javult volna ez a telje
sítmény, — írja Schmidt — ha azt versenv 
közben érem el, azt még csak megközelítő
leg sem tudnám megmondani, hiszen az 
Egyesült-Államokban elvétve jutnak csak dű
lőre országúti versenyek, melyek azonban 
lezártságuk folytán nem is nyújtanak alkal
mat arra, hogy azokban idegen nemzetiségű 
versenyző résztvehessen.

S ch m id t m á ju s  k ö z e p é n  e g y é b k é n t  á tk ö l tö 
z ik  L o s  A n g e le s b e  s  a z  o r s z á g ú ti  o l im p ia  
t e r e p é n  e d z i  m a g á t to v á b b .

Már jn lss k a i revánsot 
adunk az osztrákoknak

—  Saját tudósítónktól —

A legutóbbi osztrák—magyar 
válogatott ökölvívó mérkőzés al
kalmával a két szövetség vezető
sége között oly értelmű megálla
podás jött létre, hogy a magyar 
csapat július 1-én ad revánsot az 
osztrákoknak budapesti látogatá
sukért.

Az osztrák szövetségtől most 
oly irányú kérelem érkezett a szö
vetséghez, hogy ezt a mérkőzést 
hozzák előbbre és

már június 10-én utazzon fel 
a m agyar csapat Bécsbe, a 
revans mérkőzésre. A  szövet
ség ehhez a kérelemhez hozzá 

is járult.
A terminuscsere csak az oszt

rák Polizei Sp V  részére lesz kel
lemetlen, amennyiben a magyar 
szövetség ilyen körülmények kö
zött az osztrák rendőregyesület 
által június 1-re meghívott két 
magyar versenyző, Énekes és Szi
geti startengedélyét hatálytalaní
tani volt kénytelen.

Budapest — Gyöngyös — Budapest: 
2U induló. A Vil. KK rendezésében 
vasárnap dűlőre jutó Csillag Lajos 
emlékverseny, mely terepéül a Bu
dapest—Gyöngyös—Budapest útvo
nalat választotta, az egyesületi or
szágúti bajnokság negyedik forduló
ját alkotja és 211 indnlót lát rajtjá
nál.

Neubaner PSE és Liszkay BSE a
vezérosztályba lépett elő.

B I R K Ó Z Á S
Végleges a birkózé csapat- 

bajnokság következő két 
Muijának programja
— Saját tudósítónktól —

A birkózó csapatbajnokság ötö
dik és hatodik fordulójának a pá
rosítását csütörtökön este állapí
totta meg véglegesen a szövetség 
versenyrendező bizottsága. Ezek 
szerint vasárnap délelőtt a küzdő 
felek párosítása a következő:

HAC— UTE, Bp Vasutas—
FTC, MTK— Törekvés és 

MAC— MTE.
Délután a párosítás a követ

kező:
Törekvés— MAC, Bp Vasutas
— MTK, UTE— FTC és MÁV 

— HAC.
A délelőtti versenyt fél 10 óra

kor, míg a délutáni mérkőzéseket 
fél 6 órakor rendezik meg a Mű
egyetem aulájában.

A Ludovika Akadémia tegnap házi
birkózó-versenyt rendezett, amelynek 
eredménye a következő: Könnyű
súlyban: 1. Gáspár Dániel IV. évfo
lyam, 2. Heilinger Ferenc II. évfo
lyam, 3. Samu Zoltán II. évfolyam, 
— Középsúlyban: 1. Lovas Imre III, 
évf., 2. Jakab Miklós 111. évf., 3. 
Sztamoray László IV. évf. — Nehéz
súlyban: 1. Kóródy Béla IV. évf.,
2. Magyar László II. évf., 8. Makk 
József II. évf.

A déli kerület birkózó bajnoksá
gát vasárnap rendezi meg a Kecs
keméti AC. A  versenyen a kerület 
összes számottevő versenyzői indul
nak. A nevezési zárlatig hét egyesü
let 65 birkózóját nevezte a bajnoki 
viadalra.

EGYESÜLETI HÍREK
A Duna Sport Club holnapi, 30-iki tu- 

ristatárgyú Színházi Estjére a jegyek 
legnagyobb része elkelt elővételben. A 
még meglevő jegyek P. 1-től 2.20-ig az 
előadás előtt a pénztárnál kaphatók. A 
megnyilvánuló érdeklődésre való tekin
tettel az egyesület indíttatva érzi ma
gát második este rendezésére. Ezt má
jus 7-én, szombaton este fél 9 órakor 
ugyancsak a Zeneakadémia kamarater
mében tartja a klub a Művészszínház ég 
a Belvárosi Színház tagjainak közremű
ködésével, Előadásra kerül Mezei Iván 
dr. „Laurin halála" oímü alpesi mese- 
játéka. Jegyek a Duna Sport Club he
lyiségében, Lipót-körút 4. I. kaphatók.

Az orosházi Diana Strandfürdő
százméteres modern versenyuszodá
jának egyik oldala beomlott. A hét 
folyamán azonban már megkezdik a 
munkálatokat, amely előreláthatólag 
egy jó hónapot vesz igénybe. Az 
„Orosháza”  úszóegyesület ennek kö
vetkeztében még jó ideig lesz kény
telen a Dianafürdő fedett uszodájá
ban trenírozni.

Morzsányinál [S'l_____  BMhHh |
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h  mai napon életbe lépett az űg
átigazolási szabályi

csak egy évi nem 
indulás után kérheti 
v a lak i igazolását 
más egyesületbe

A  MASz tanács tegnap módosí
totta az átigazolási szabályzatot 
Vidéki egyesületből továbbra is 
csak egy évi budapesti tartózko
dás után lehet fővárosi egyesü
letbe lépni

s s a j

—  Saját tudósítónktól —

A  MASz tanácsa tegnap a sza
bálykönyv átdolgozása során az 
átigazolási szabályok szükséges
nek látszó reformjával foglalko
zott. A felszólalók valamennyien 
megegyeztek abban, hogy a ne
velő egyesületek védelmében 
szükségesnek látszik az átigazo
lási tilalmi idő felemelése. Bo- 
dánszfcy dr. alelnök javaslatot 
terjesztett elő az eddigi hat hó
napi tilalmi időnek'egy évre való 
felemelése tárgyában és java
solta egyúttal, hogy a vidéki ver
senyzőkre budapesti egyesületbe 
való igazolás esetén eddig köte
lező egyévi belybenlakást ezentúl 
ne kívánják.

Míg a javaslat első részét vala
mennyi felszólaló helyeselte, a 
vidéket védő átigazolási szabály 
ilyen megváltoztatása a tanács
tagok nagy részénél élénk ellen
kezést váltott ki. Misángyi és 
Sáfrán alelnökök, valamint Mol- 
doványi dr., Rieser és Devos ta
nácstagok ellenezték ezt a tervet, 
míg mellette Hertzka és Dietz ta
nácstagok szólaltak fel. Végül 
Bodánszky dr. is visszavonta ja 
vaslatának a vidékre vonatkozó

részét és a tanács végül egyhan
gúlag tette magáévá az új átiga
zolási szabályt, amelynek lé
nyegbevágó része így szól:

„130. §. Más egyesület részére 
csak akkor adható be átigazolási 
kérelem, ha a versenyző régi egye
sülete színeiben MASz fennható
sága alatt rendezett versenyeken 
legalább egy éve nem indult.

Az átigazolási kérelem beadá
sával és elfogadásával a ver
senyző új egyesülete igazolt atlé
tája lesz. Az átigazolási kérelem
nek beadása után újabb egyesület 
részére további egy évi nem in
dulás esetén igazolható át.

A tilalmi idő alatt a versenyző 
csak a szövetség felhívására, csak 
válogató és válogatott versenye
ken indulhat.

Felfüggesztés alatt az átigazo
lási tilalmi idő szünetel” .

Kimondták továbbá a BEAG 
javaslatára, hogy a jövőben fő 
iskolát végzett versenyzők a fő 
iskolai egyesületből nemcsak pol
gári egyesületek, hanem bármely 
vidéki főiskolai egyesület részére 
azonnal igazolhatók.

Boyd Comstock fantasztikus 
véleménye Vesazke 
és Sexton képességesről

4 perc egy méa-fiöldön és 17.50-es súlydobás
Hogyan készíÜHisek Los Angelesben 
Los Angelesbe

— Saját tudósítónktól —
Los Angeles, április 5.

Hosszú hallgatásomnak magán
okai elmúltak. Most azután az 
olimpia közeledtével fokozott erő
vel igyekszem informálni a magyar 
sportközönséget az itteni esemé
nyekről. Ezek nemcsak azért tart
hatnak számot érdeklődésre, mert 
az olimpia jövendő színhelyén 
folynak le, hanem azért is, mert 
az amerikai olimpiai csapatnak a 
magvát előreláthatólag a kalifor
niai atléták fogják adni.

Mindenekelőtt egyesületemnek, 
a LAAC-nak atlétáiról kívánok be
számolni. Nincs egyetlen egyesület 
sem az egész világon —  beleértve 
még a Newyork AC-t is — .amely
nek annyi kiváló atlétája lenne, 
mint a LAAC-nak. Még az iskolai 
évben is így áll a helyzet, hát még 
a szünetben, amikor a legerősebb 
egyetemnek, az egyetemi pontver
senyeket már évek óta nyerő 
Southern Califo7'niának legjobb 
atlétái testületileg lépnek be a 
LAAC tagjai közé. Hogy mást ne 
említsek, itt van W ykoff, a világ
rekordstaféta kiegészítő emberei
vel, 400-on W oessner, középtávon 
néhány közepes, azután rúddal 
Graber, Chlentzos, magasba Van 
Osdel, Stewart, Brannan, távolba 
Barber stb., stb.

A  LAAC olyan csapatokat tud 
kiállítani, hogy az már szinte sok 
is a jóból. Ha úgy belefeküdnénk,

4xl00-on 41-en, 4x4Ö0-on 3:15-ön, 
4x800-on 7 :40-en belül tudnánk 
futni. Van hat gátfutónk 15 mp-en 
belül, a távolugró csapatunk 740-re 
jó, a magasugró 193-ra, a súlydobó 
15.20-ra, a diszkoszvető 44— 45-re. 
A rúdugrókról nem is beszélek, 
mert

4 méteres ugró a nyári szü
net idején nem juthat be a 

tizes ( ! )  csapatunkba.
(Barnes, Sturdy, Deacon, McDer- 
mott, Jeffertőn, Pool, Chlentzos, 
stb., stb.)

A versenyek már megkezdődtek 
és javában folynak, az eredmé
nyek —  mint bizonyára otthon is 
tudják már —  elsőrangúak. Jelen 
voltam Stanfordban a LAAC—  
Stanford viadalon, ahol Eastman 
46.4 mp-es világrekordját futotta. 
A látottak után az a véleményem, 
hogy

Eastman még az idén meg 
fogja javítani ezt az ered
ményt is és pedig 46 mp-en 

belül!
Természetesen most minden ér

deklődés az olimpia és az azt meg
előző próbaversenyek felé fordul. 
Lázasan készül az egész ország és 
Amerika felkészültségére jellemző, 
hogy a korai idény ellenére is 12 
magasugró ért el 6 láb 5 hüvelyk
nél (195 cm), 8 rúdugró 13 láb 9

hüvelyknél (418.5 cm), 7 súlydobó 
50 lábnál (15.24) és 3 gerelyvető 
210 lábnál (64 m) jobb eredményt, 
a 150 lábon (45.72) felüli diszkosz
vetőket pedig hamarjában meg
számlálni is alig tudom.

A LAAC egy kis csapata
Boyd Comstock

coach vezetésével részt vett a new 
yorki fedettpályabajnokságokon. 
Hazatérve Comstock nyilatkozott 
egy losangelesi lapban a fedett- 
pályaversenyek három kimagasló 
alakjáról: Venzkeröl, Sextonról és 
Spitzről. A nyilatkozatból a követ
kező részleteket ragadom ki:

—  Venzket nagyobb képességű 
futónak tartom, mint Nurmit. Ö 
egyesíti az európai távfutók ki
finomodott edzőrendszerét az ame
rikaiak nagyobb gyorsaságával és 
hajrázó képességével. Venzke elő
készítését eddig is és ezután is 
Mike Sweeney, a Horine előtt volt 
magasugró világrekorder vezeti és 
ha minden jól megy, Venzlcét arra 
is képesnek tartom, hogy meg 
felelő pályán az egy mér földet ke
reken 4 perc alatt fussa meg! 
(Ladoumegue világrekordja 1:094  
mp!)

—  Spitz Venzke mértékével mér
hető nagy atléta, de nem szabad 
elfelejteni, hogy az ö csodálatos 
eredményéhez az ideális körűimé 
nyék is hozzájárultak, amelyek 
mellett elérte azokat. Olyan szél
csendet és olyan sima ugrópályát 
nem kap sehol a szabadban. Nem 
tartom azonban kizártnak, hogy 
kint is eléri a fedettpályán, elért 
eredményeit.

—  Sextanban megvanna.k a ké
pességek arra is, hogy akár 58 
lábat dobjon (17 méter és 60 centi
m éter!), de sohasem fog  ilyen 
eredményt elérni, mert nem jó  
versenyző. Pedig az alakja ugyan
csak megvan hozzá! 193 cm magas, 
111 kiló és ugrott már 190 cm-t 
magasba! És ez a nagy darab em
ber egészen össze volt törve, ami
kor Brix a bajnokságban túldobta 
és semmi ereje sem maradt a ja
vításra. Pedig egy héttel előbb egy 
teljes lábbal dobott többet Brixnél!

Kozma Oszkár.

Végleg megegyezett az MTK és az 
UTE a pünkösdhétfői egyesületközi 
verseny feltételeiben. A verseny dél
után 3 órakor lesz az UTE-pályán. 
A sorrend: 5000, magas, 1500, súly, 
400, gerely, 110 gát, 800, 100, távol, 
diszkosz, 4x1500, 4x100.

Lehet, hogy a MAFC és a BEAC 
Is elküldi csapatát Pécsre a PEAO 

KEAC egyesületközi viadalra má
jus 5-én. A verseny akkor négyes 
küzdelemmé bővülne.

Amerika Is gyűjt az olimpiai alap
ra! A i ember azt hinné, hogy az 
Egyesült Államok részéről az olim
piai készülődés el van intézve, annál 
is inkább, mert hiszen idegen or
szágba nem kell útazniok. Csakhogy 
mánképp áll a helyzet. A sok próba
verseny, a rengeteg utazás és az 
ezekkel kapcsolatos óriási kiadások 
az amerikai olimpiai bizottságot is 
nehéz feladat elé állítják. A szüksé
ges összeg — alig 350.000 dollár (!) — 
összeszedésére most gyűjtést indítot
tuk, de a bizottság nem kételkedik 
benne, hogy ez a testvérek között is 
közel kétmillió pengőt jelentő összeg 
hamarosan összegyűl.

Kiesel nagyszerűen szerepelt a 
Stanford—California egyetemközi
viadalon is. Az új kaliforniai sprin- 
terfenomén 100 yardon 9.6, 220 yar
don 21.1 mp-es idővel győzte le Hab- 
lest. Eastman csak sétált 440 és 880 
yardon, mert még a stafétában is 
kellett futnia. Ellenfelei csak 49.7 és 
1:58.8 időkre tudták kényszeríteni. 
Súllyal Gr-ay 15.36-ot, diszkosszal La- 
bo-rde 47.39-et. gerellyel Ilay 60.79-et 
dobott. A rúdugrók 419 em-ig vitték. 
Ugyancsak 16-án Los Angelesben 
Graber 417 cm-t ugrott rúddal, Bar
ber 749 cm-t ugrott távolba és Anna- 
polisban Legare 63.57-et dobott ge
rellyel.

OLIMPIA
Az amsterdami atlétikai olimpia 

győztesei közül Los Angelesben is 
indulni akar és komoly, esélyt 
jelent Williams, La-rva, Tíitola, 
Nurmi (?), Lord Bnrghley, Oda, 
Lundkvist, O'Callaghan és Y'rjölS. 
Készülődik, de az sem biztos, hogy 
válogatott lesz: Carr, Hamm, Kuck, 
Houser. Végleg visszavonult: Bar-
buti, Lowe, El Onafi, Atkinson, 
King. Eltörölték a számát Loukolá- 
nak.

Petneházy főhadnagy nyerte 
a modern pentatlon úszó
számát és vexet a pont
versenyben
Ma a futással befejeződik 
a próbaverseny

— Saját tudósítónktól —

Szerdán délben 2 órakor tartot
ták a modern pentatlon válogató- 
verseny pisztolylövő versenyeit a 
Honvéd Sportoktató Tanfolyam 
kertjében. A versenyen megjelent 
v. Gömbös Gyula honvédelmi mi
niszter is. A  versenyt katonás pon
tossággal délben 2 árakor kezdték 
el. Pisztolylövésben 1. Petneházy 
fhgy. 20 találat 184 p., 2. Benkő
fhgy. 20 találat 171 p., 3. Székely
hidy fhgy. 19 találat 181 p., 4. 
Würth fhgy. 19 találat 171 p., 5. 
Pottyondy hdgy. 18 találat 159 p..
6. Joós fhgy. 18 találat 152 p., 7 
Gérecz fhgy. 17 találat 162 p., 8 
Molnár szds 17 találat 152 p„ 9 
Pap-Kökényesdy fhgy. 14 találat 
108 p. Az összes versenyzők jóval 
tréningeredményeik alatt marad 
tak, ami csak lámpalázuknak tud 
ható be. Petneházy főhadnagy pisz 
tolya verseny közben eltört s az 
utolsó sorozat lövést új pisztollyal 
megismételte.

Tegnap este pontban- 6 órakor 
rendezték a fedett uszodában a? 
úszóversenyt. A  versenyzők két 
csoportban úszták -le a háromszá
zas távot. Az első részben Petne
házy, Pap-Kökény esdy, Gérecz, 
Molnár és Székely hidy indult

Mindjárt a rajta pillanatában Pet
neházy nyer tért és végig vezetve 
nyer. A mezőnyben Molnár és 
Székelyhidy a két gyenge ember, 
Molnár háton, Székelyhidy mellen 
ússza végig a távot.

A második csoportban Benkő 
ragadja magához a vezetést és két 
hosszal lett első. Benkő végig mel
len ússza a távot, csak az utolsó 
fordulóban kezd erőteljes sprintbe. 
A befutók: 1. Petneházy 5:11, 2.
Benkő 5:18.2, 3. Pap-Kökényesdy 
5:194, 4. Gérecz 5:25, 5. Jóos
5.49.2, 6. Molnár 5:51.4, 7. Szé
kely hidy 6:03, 8. Pottyondy
6:29.8, 9. Würth 7:06.

A verseny eddigi állása: 1. Pet
neházy Imre fhgy. 10 p., 2. Benkő 
Tibor fhgy. 11 p., 3. Pap-Köké
nyesdy Sándor fhgy. 16 p., 4— 5—
6. helyen holtversenyben Molnár 
Ferenc szds., Jóos Miklós fhgy. és 
Székelyhidy Tibor fhgy. 20— 20 
p., 7. Gérecz László fhgy. 22 p., 8. 
Pottyondy Gusztáv hdgy. 28 p., 9. 
Würth Ferenc fhgy. 31 p.

A  verseny befejező számát, a 
mezei futást ma délelőtt 10 óra
kor tartják ugyanott, ahol a lovas- 
versenyek voltak: a kisrákosi ré
ten.

Megalakait és elkezdte 
munkáját a magyar etió

pjai bizottság newyorki 
osztálya

Az optimisták komoly sikert vár
nak, a pesszimisták szerint előbb 

kellett volna elkezdeni
—  Saját tudósítónktól — 

Newyork,
Kicsit megkésve, de talán még 

mindig nem elkésve, megalakult a 
magyar olimpiai 'bizottság nsw- 
yor'ki osztálya. Ghika György fő- 
konzul állt élére minden elismerést 
megérdemlő buzgósággal a gyűjtési 
mozgalomnak. Vannak ugyan so
kan, akik kissé szkeptikusan ítélik 
meg az elkésve megindított gyűj
tési akció várható kimenetelét, de 
még ők is remélik, hogy az ameri
kai magyarság az utolsó pillanat
ban is lehetővé tudja tenni a való
ban esélyes magyar olimpiai jelöl
tek utazását. Amerika magyarságá
nak hő vágya, hogy a magyai 
zászló minél többször kerülhessen a 
losangelesi stadion győzelmi ár
bocára és ezért talán lehetséges 
lesz —  bár a leromlott gazdasági 
viszonyok között az amerikai ma
gyarságnak ez is nehezére esik — 
akár centekből is összehozni a szük
séges összeget.

Az olimpiai bizottságnak négy 
osztálya van. Az egyik a newyorki 
főkonzulátus területén, a másik há
rom a pittsburgi, chicagói és a 
losangelesi konzu’átus területén.

Az optimisták véleménye szerint 
a kiküldetésre szükséges összeget 
biztosan össze fogják gyűjteni, sőt 
még az állásnélküli amerikai ma
gyarok részére is marad belőle.

E-z túlságosan -merész reménység
nek látszik, de azért tisztességes 
eredményt mindenki vár. Alkalmam 
volt beszélgetni a newyorki magyar 
társadalmi élet néhány kimagasló 
alakjával, akik m ind megegyeznek 
abban, hogy sokat mulasztottak az 
OTT vezetői, hogy a gyűjtést nem 
indították meg a mostani eréllyel 
és buzgalommal a múlt év nyarán, 
amikor én a N em zeti Sport hasáb
jain több ízben is felhívtam  a h i
vatalos körök figyelm ét a gyűjtés 
megkezdésének fontosságára. Most 
az idő múlásán k ívül a gazdasági 
helyzet romlása is  hátráltatja a 
gyűjtés sikerét, m ert .azok, akik 
tavaly még áldozhattak volna, most 
sok esetben szintén támogatásra 
szorulnak. Folyamatban is van a

magyar munkanélküliek felsegélye
zésére egy gyűjtés és ezt is foly
tatni kell. Remélhető azonban, 
hogy a jómódú magyarok az olim
piai gyűjtést is támogatni fogják 
és példájuk a kevésbé tehetősek 
között is visszhangra talál.

Meg kell emlékeznem a New- 
yorkban lakó magyar sportemberek 
áldozatkészségéről is. Szabó Sán
dor, Orgoványi Mihály, Gelb Mik
lós és Kocsis Antal megjelentek a 
magyar olimpiai bizottság előtt és 
felajánlották, hogy minden ellen
szolgáltatás nélkül hajlandók a 
gyűjtési akció javára rendezett 
mérkőzésen résztvenni. Az ameri* 
kai magyar sajtó is teljes erővel 
támogatja a gyűjtési mozgalmat.

Bonyhárd László.

Az amerikai evezős válogatóver
seny július 4-én lesz a philadelphiai 
regatta alkalmából. Kivétel csak á
nyolcas, amelyben a válogatott
ságért Worcesterben küzdenek. A 
philadelphiai versenyre már eddig 
is hatalmas tömegben neveztek egész 
Amerikából, úgyhogy előrelátható
lag sok elő- és középfutamra lesz 
szükség, ami majd alaposan próbára 
teszi a versenyzőket. Érdekessége az 
elő-nevezéseknek, hogy indulni fog
P. V. Costello is, aki Antwerpenben, 
Párisban és Amsterdamban győze
lemre vezényelte az amerikai duble 
scull-t.

KÉZILABDA
Vasárnapi műsor

Férfibajnokság
MAFC—FOTE, Bertaian-n., 4. (Ko 
VÁC—TTC, Népsziget ,fél 10. (Grosí) 

NSi bajnokság
CeTK-VAG, Csepel (CsTK-p.), fél M (Glatz).
Széchenyi—BTK. Valéria-telep, í. (Leityan).
Menekültek—RTK, Simor-u., fél H(Fal).
BTVK-Vasas. Ceglédl-út, fél 18 érs(Schwarcz).

\ Szövetségi díj
MAFC—FÖTE. Bertalan-utca. fél 3

(Deutsch).
Elektromos—UTE, Latorca-utca. 18 i(Mohácsi),

A Kőbányai TK.nak a női kézi
labdabajnokság élén álló veretlen 
csapata június 12-éij Bécsben ven
dégszerepel, ahol a bécsi postások 
női csapata ellen játszik.

A BTK—Vasas női kézilabdamér
kőzést utóbbi meg nem jelenése 
miatt a BTK javára írta az intéző
bizottság 0:0 gólaránnyal. Ugyan
csak ez a sors érte a Széchenyi— 
VÁC meccset is, amelyre a VÁC 
nem állt ki.
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Magyar fiú 
Los Angeles 
többszörös tenisz-

A VIII. és IX. kerület leventéinek
versenye. A VIII. és IX. kerületi 
levente ökölvívók május hó 1-én 
délelőtt 9 órakor tartják versenyü
ket a Tóth Kálmán-utca 35. sz. alatti 
iskola tornatermében. A verseny 30 
filléres propaganda-belépők mellett 
tekinthető meg. A versenyzők túl
nyomó része kezdő, de néhány jobb 
nevű haladó is szárítóba áll, íg y  
Miskey (Törekvés), Szabó BSzKBT, 
Fuchs-Róka MÁV stb.

Április 30-án lesz a teniszváloga
tás. A KISÓK-MOLSz tenisztanfo
lyamra 30 fiú és 60 leánytanuló je
lentkezett. Ezek közül a tehetsége-

Az FTC döntetlent 
küzdött ki a BLKE-től

s így az UTE ellesi győztes BŐÉ 
ugrott o tcsheifa élére

az I. osztályú női tenisz 
csapatbajnokságban

bajnoka
— Saját tudósítónktól ■—

Saját tudósítónktól —

A messzi Dél-Kaliforniából, a nyári 
olimpia színhelyéről jutott el hoz
zánk — egyik jóbarátunk révén — az 
a hír, hogy Los Angelesnek többszö
rös ifjúsági bajnoka egy alig 16 esz
tendős magyar ifjú.

A magyar névnek dicsőséget szerző 
kiváló játékos. Makó Berta'an, volt 
budapesti tanárnak, az egykori 
MAC-játékosnak Konstantin nevű 
fia, aki szüleivel együtt már több 
mint 10 évvel ezelőtt kivándorolt 
Amerikába, s Los Angelesben az idén 
fejezi be középiskolai tanulmányait.

A  jókötésű ifjú, aki a tél folyamán 
töltötte be a 16-ik életévét, már évek 
óta egyik legismertebb ifjúsági játé
kosa Los Angelesnek.

Az ifjú Makó már a múlt évben 
megszerezte a délkalifomiai iskolák- 
közti teniszbajnokságot. Az iskolák- 
köztx téli tornában a legerősebb el
lenfelekkel találkozott, de indult a 
korhatárhoz nem kötött, fenőttek baj-

A KISOK
vízipóSóhajjnoksága

Tegnapi eredmények
IV . Kegyesrendi g .—X . Széchenyi rg. 

4:4 (3:2). B író: Ró*h Pál. G óldobók: A l- 
tenstein (2), Vári (2), ill. M iklós (3) és 
Illés.

II . Egyetem i rg.—I. Szt Im re g. m ér
kőzése elmaradt az utóbDi csapat távol- 
maradása miatt.

V I. W esselényi fk .—II. Toldy r. 6:1 
(3:1). B író : Stampfer Sándor. Ez a m ér
kőzés már a ■vigaszdíjmérkőzések egyik 
elődöntője volt. Góldobók: A b a ffy  (5) és 
Molnár, illetve Jancovius.

V II. Izraelita rg.—V. Keresk. Akadé
m ia 2:0 (0:0). B író : Róth Pál. Góldobók: 
Wachsmann és Zsoldos. Ezzel a győzel
mével a V II. Izraelita rg. csapata a vi- 
gaszdíj-m érkőzések döntőjébe jutott. E l
lenfele a holnap délután eldöntésre ke; 
rülő VI. W esselényi fk .—II. Egyetem i 
rg. győztese lesz.

A KISOK futhalibajnok- 
ság hétfői sorrendje

Május 2-án délután 4 órától: 
Elektromosművek pályáján: II. Hun-

fa lvy  fk.—II. Toldy r. B író: Weisz.
BEAC-pályán: I. Verbőczy rg.—III.

Árpád rg. B író : Bandenburg dr.
Postás-pályán: V II. Szt. István rg.—

V II. Rákóczi fk. B író: Horváth.
FTC-pályán: X . Széchenyi rg.—IX .

Szt. István fk. B író: Bacsó.
Ezekkel a mérkőzésekkel a csoportok 

közötti küzdelmek már befejezést is 
nyernek.

Holnap kezdődik a fő
városi polgári iskolák 

összetett csapatver
senye az örökös 
vándorzászléért 

—  Saját tudósítónktól —
Négy évvel ezelőtt, 1928-ban rendezte meg 

utoljára a székesfőváros közoktatási ügy
osztálya a polgári iskolák nagyszabású 
tornaünnepélyét. Azóta a kis polgárístáknak 
nem volt módjában az iskolájukban folyó 
testnevelési munkáról' tanúságot tenni. Az 
idén azonban a fiú- és leányiskolák is alkal
mat nyernek arra, hogy a már két évtized 
óta rendszeresített és mindig nagy társadal
mi sikerrel zárult ünnepségen ismét bemu
tatkozzanak a főváros közönségének,

A leányiskolákra még csak május 22-én 
kerül a sor, amidőn mintegy 3000 leánytanuló 
fog az FTC-pályán szebbnél-szebb testneve
lési gyakorlati anyagot bemutatni, a  f iú is k o 
lá k  a zo n b a n  m á r  h o ln a p  r e g g e l  v e r s e n p b e  
á lla n a k , hogy eldöntsék, hogy a közoktatási 
ügyosztály vezetése mellett dolgozó 25 pol
gári fiúiskola csapatai közül a 7 számból 
álló összetett versenyben, melyik iskola leg
érdemesebb a régi, megtépett és már sok 
küzdelmet látott örökös vándorzászlóra.

Az összetett verseny torna-, atlétikai és 
úszóversenyszámokból áll és pontversenyt al
kot.

H o ln a p  a  to r n a s z á m o k a t :  e g y  e lő í r t  s za 
b a d g y a k o r la to t ,  e g y  e lő i r t  ü g y e s s é g i  g y a k o r 
la t és  a  k ö té lm á s z á s t  b o n y o l í t já k  le  r e g g e l  9 
ó r á tó l  é s  d é lu tá n  3  ó r á tó l .

Az ügyosztály által nagy gonddal előkészí
tett versenyt a IV., Cubor-u. és a IV., 
Prohászka Ottókár-u. polgári iskola torna
termében egyídöben rendezik, hogy a mintegy 
300 tanulóval (iskolánként 8—18-as csapa
tok) a küzdelem befejezhető legyen.

A verseny atlétikai részére, amelyben 60 
m síkfutás, távolugrás és laldahajítás ver
senyszámok vannak, — május 7-én, holnaphoz 
egy hétre kerül a sor a Millenáris verseny- 
pályán.

Az úszóverseny május 12-én délután a 
Nemzeti Sportuszodában lesz.

A nagyszabású és egészen modern összeté
telű verseny iránt valamennyi iskola melegen 
serege, tanári kara és igazgatója melegen 
érdeklődik és maga S zen d u  Károly tanács
nok is megígérte a kis polgáristák nemes 
vetélkedésének megtekintését.

noki versenyében is, amelyben 
Frank Parkért, a nemzeti junior pá 
rosbajnokság egyik győztesét, majd 
Jay Cohnt, a nemzeti egyesbajnokság 
győztesét verte meg biztos fölénnyel.

Makó, mint a glendalei főiskolai 
klubnak a csapatkapitánya, a tél fo
lyamán a Los Angeles Tenis Club 
rendezésében lefolyt 9. bajnoki tenisz- 
versenyben is elindult és Gerald 
Bartosh-tó\, a kiváló régi játékostól 
hódította el a férfi egyes bajnokságot 
6:2, 6:3 és 6:4 arányú, győzelmével.

A nagyjövőjű és kivételes tehet
ségű fiatal játékos igen népszerű a 
losangelesi sporttársadalom előtt s 
reméljük, hogy nemcsak: magának és 
édesaty.jának (az ottani University of 
Southern California magyar tanárá
nak, festő- és szobrászművésznek), de 
még nekünk, itthon élő magyaroknak 
is, sok dicsőséget fog szerezni ver
senyeredményeivel.

(yfi.)

„Négyszáz alapvető, bemutató 
és sporfgimnasztikai gyakorta 

14 falitáblán"
Király Dezső testnevelő 
tanár legújabb munkája

—  Saját tudósítónktól —
Csaík néhány hónapja, hogy be

számoltunk arról a tartalmas test
nevelési munkáról, amelyet Király  
Dezső „Modern testnevelés képben és 
írásban” címen kiadott s már ismét 
újabb nevelő gimnasztikái anyag je
lent meg szerkesztésében, amellyel 
főképpen a tanuló ifjúság testi ne
velését igyekszik előmozditani.

Ez a munka a már hamarabb 
megjelent N iels Bukh-féle dán gim
nasztikái könyveinek képeit gyűj
tötte össze és szemléltetésre alkal
mas fali táblákon a 6—-18 éves korig 
jól felhasználható nevelő gyakorla
tokat mutatja be. A képek alatt a 
gyakorlatok rövid leírását, hatásá
nak ismertetését és annak a meg
jelölését is megtaláljuk, hogy milyen 
korú fiú vagy leány tanulók végez
hetik az illető gyakorlatot.

A táblákról nemcsak a tanuló ifjú
ság, hanem a tanítással foglalkozó 
tanár, tanító, cserkész- vagy levente
oktató könnyen válogathat helyi 
viszonyainak megfelelő gyakorlati 
anyagot s egyben a gyakorlat helyes 
kivitelének módját is megfigyeltet
heti.

A gondos kivitelben készült képek
ből szerzője 1000 sorozatot adott ki, 
mégpedig azzal az igen nemes céllal, 
hogy a fali táblák árából befolyó 
teljes jövedelmet az iskolájában (a 
X. Szent László rg.-ban) létesítendő 
sportuszoda felépítésére adomá
nyozza.

Ez az iskolai uszoda már csaknem 
a megvalósulás stádiumában volt, 
de eddig a fedett uszoda jövedelmé
ből beígért összeget nem sikerült az 
intézetnek megkapni. Király Dezső 
tehát ilyen módon reméli a mintegy 
4000— 4500 pengő hiányzó összeget 
az uszoda céljaira előteremteni.

Egy-egy fali tábla 50 fillér, az 
egész sorozat tehát hét pengő. (Be
szerezhető a szerzőnél: X, B. Jász- 
berényi-út 1).

Az értékes képsorozat kiadásáért 
K irály  Dezsőnek kétszeres elismerés 
járt, mert jó anyagot adott a test
nevelők kezébe és nemes célra hasz
nálja f e l  a jövedelmet.

Kedden délután 6 órakor a buda
pesti kerület döntőjébe került isko
lák diákintézőivei Buday Gyula ta
nár szakosztályvezető megbeszélést 
tart a KISOK hivatalos helyiségé
ben.

A VIL Dohó Katalin női fk. sport
köre. Buday Anna tanárnő vezetésé 
vei holnap, szombaton délután 5 
érától tartja házi tomaversenyét a 
VIL Wesselényi-u. iskola tornacsar
nokában. A versenyben szabad-, 
ügyességi-, ngrószekTény és kötél
mászás gyakorlatokban versenyeznek 
a tanulók.

seket április 30-án délután a BLKE 
pályáján válogatja ki Schréder dr., 
Pick Jenő és a tanfolyam trénere.

I TENISZ!
Sz „ir csapa!" játsszon 
a f in  teniszezi ellen is
A finnek ellen sem lehet 
helye a kísérletezésnek

— Saját tudósítónktól —

Május elején játsza a magyar
DC-csapat idei első Davis Cup- 
mérkőzését. Ha győz, az írek ellen 
kerül. Ismeretes már, hogy a finn 
teniszcsapat emberi számítás sze-

Kitűnően karbantartott

teniszpályák
idényre, havonta és órákra.

Olcsó iiáltfcérlelefc
City-sporttelep V., Balaton-u. 7.

Tel.: 205—92.

rint nem jelenthet komoly aka
dályt a magyar együttes számára, 
mely így tehát már most készülhet 
a második s az elsőnél sokkai ne
hezebb mérkőzésre, az Írek elleni 
fordulóra.

A finn-magyar mérkőzéssel kap
csolatban felmerült az a gondolat, 
hogy ezen a mérkőzésen kísérle
tezni kellene (vagy lehetne) né
hány fiatal játékossal is, illetőleg 
olyanokkal, akik az Írek ellenében 
ugyan nem juthatnak szóhoz, de a 
finn csapattal szemben jól meg
állnák a helyüket.

Ez ellen a terv vagy gondolat 
ellen .tiltakoznunk kell. Tiltakoz
nunk kell pedig két okból: először 
is, mert DC-mérközésen nincs he
lye a kísérletezésnek, másodszor: 
a finn— magyar mérkőzés az ir—  
magyar találkozó legfontosabb és 
utolsó előkészületének számít, te
hát ezt az előkészületi alkalmat az 
Írek ellen kiálló DC-csapat tagjai 
számára kell fentartani. A  szingli- 
játékosokat illetően —  akármilyen 
biztosra is megyünk —  kockáz
tatni semmit sem szabad, tehát 
itt is a valóban legjobbaknak kell 
játszani. A párosban pedig okvet
lenül szükséges, hogy

az a pár, amelyik Írország
ban fog játszani, végre vég
érvényesen összeállíttassék.

Párost összeszokottság nélkül nem 
lehet száz százalékos teljesítmény
nyel játszani. Összeszokni pedig 
csak úgy lehet, ha a páros két

DÖ N LO P-LABD A |
tucatja |P2SK E L L E R T

| sportüzlet,
' Teröi-körút 35. t i .

tagját idejében kijelölik s tréning- 
len és versenyen egyaránt állan
dóan együttjátszatják.

Pétery  dr. szövetségi kapitány
—  úgy tudjuk —  eleinte hajlott a 
kísérletezés felé, most azonban 
már ö is amellett van, hogy a fin 
nek ellen is az „ir  csapat”  játsz- 
szon: Ehhez most már csak az 
volna szükséges, hogy az utolsó 
páros válogató mérkőzést a lehető 
legrövidebb időn belül lejátszák s 
aztán —  ugyancsak haladéktalanul
—  megtörténjék a magyar DC- 
csapat összeállítása. Az az össze
állítás, mely egyforma érvénnyel 
szól a finnek és az Írek ellen.

A női csapatbajnokságok első 
napja simán zajlott le. De jött a 
második s itt már robbant az első 
bomba: a BSE 3:1 arányban meg
verte a tavalyi bajnokcsapatot, az 
FTC-t. A  harmadik na.p hozta 
azonban a legcsattanósabb megle
petést: az FTC, amely kikapott a 
BSE-től (attól a BSE-től, melyet a 
BLKE 4:0-ra vert!), heves harc 
után döntetlent csikart ki az idei 
bajnokaspiránstól, a BLKE csapa
tától. A  BLKE fél-eredményét 
csak a vesztett pont feléig menti, 
hogy tartalékosán állott ki. A pont 
másik felét a páros nagy harcában 
hódította el az FTC a kitűnő 
Schréderné— Paksyné pártól. A 
BLKE bajnoki győzelmét azonban 
komoly veszély mégsem fenyegeti, 
mert vesztett pontjainak száma az 
egész mezőnyben a legkevesebb. A 
hátralevő két mérkőzésen persze 
nem volna szabad pontot leadnia.

A nap másik mérkőzését a BSE 
fölénnyel nyerte az UTE ellen.

Részletek:
BLKE— FTC 2:2.

Schréderné BLKE— Wienerné
FTC 6:2, 6:0. Schréderné nagy 
formában simán győz.

Paksyné BLKE— Tihanyiné FTC 
6:8, 6:1, 6:3. Paksynénak csak az 
első szetben kell küzdenie, azután 
Tihanyiné ellenállása megtörik.

Ritscherné FTC—Zelbmé BLKE  
6:1, 6:2. Zeibrné a beteg Halász- 
nét nem tudta egyenértékűen he
lyettesíteni.

Tihanyiné, Ritscherné FTC— 
Schréderné, Paksyné BLKE 3:6, 
7:5, 7:5. Az első szét után úgy lát
szik, mintha a BLKE-pár simán 
nyerne. Ekkor engednek is valamit 
az iramból, amit az FTC-kettős

haladék nélkül kihasznál. A  máso
dik szét fe j-fe j melletti küzdelmé
ből már a Tihanyiné— Ritscherné 
pár kerül ki győztesen, a harma
dik szetet pedig 3:1 és 4:2-s veze
tés után szintén ők nyerik.

BSE— UTE 4:0.
Demkó Eszter BSE— Ortnerné 

UTE 6:2, 6:2.
Brandenburgné BSE— Havasi

Zsuzsi UTE 8:6, 6:1. Havasi Zsu
zsi javuló formában játszott s az 
első szetben kemény, férfias üté
seivel komoly ellenfele volt Bran- 
denburgnénak. A második szetben 
azonban Brandenburgné nagyobb 
biztossága már tisztán kidombo
rodott.

Vargháné BSE— Szemrád Du- 
dús UTE 6:3, 6:2.

Demkó Eszter, Brandenburgné 
BSE— Havasi Zsuzsi, Szemrád 
Dudus UTE 7:5, 6:0.

Szerdán
a következő két mérkőzést játszot
ták le: MAC— UTE 4:0, BSE—
FTC 3 :1 !

A tabella állása
a harmadik forduló után:
1. BSE 3 2 — 1 7:5 4
2. BLKE 2 1 1  — 6:2 3
3. FTC 3 1 1 1 6:6 3
4. MAC 2 1 —  1 5:3 2
5. UTE 2 -------- 2 0:8 —

A mai fordulón
a következő két mérkőzés kerül le
bonyolításra: UTE— BLKE  (Ú j
pest, 3 óra) és BSE— MAC (Uj- 
népliget, 3 óra). Az utolsó fordu
lóiban, szombaton a BLKE a MAC- 
cal (BLKE-pálya) és az UTE az 
FTC-vel (Újpesten) játszik.

Minden számban 
indítunk versenyzőt 

az idei evezős Európa- 
bajnokságon

Napirend előtti felszólalással 
kezdődött a MESz április havi 
igazgatósági ülése. Phillipovich, 
a MAC képviselője a szeptemberi 
evezős Európa bajnokságokon
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való résztvételt tette szóvá. Ja
vaslatára kimondották, hogy

a magyar versenyzők a bel
grádi versenyen minden 
számban starthoz állanak.

Ezután az új tisztikart választot
ták meg, amely teljesen azonos 
maradt a múlt esztendeivel. Kö
szönettel vették tudomásul a 
HÉV ajánlatát, amely szerint a 
MESz, illetve a MESzVEO iga
zolt tagjai szövetségi arcképes 
igazolványuk felmutatása ellené
ben

a HÉV vonalain, a villamos 
és autóbusz kombinálásával, 
heti és havi kedvezményes 

jegyeket válthatnak. 
Kalliwoda Ferenc igazgató beje- 
entette, hogy a nyolcasok már 

tradicionálissá vált
városon keresztüli versenyét 
az idén május 15-én rende

zik meg.
Május 28-án, a MESz 40 éves ju
bileuma alkalmából az összes 
szövetségi egyesületek evezős fel
vonulást rendeznek a városon ke

resztül, majd a MEC házánál 
hajóikból kiszállva, a Műegyetem 
aulájában ünnepi közgyűlést tar
tanak. A következő napon, május 
29-én délelőtt 11 órakor avatják 
fel a szövetség Szentendrén épült 
menedékházát. Az egyesületek és 
a VEO külön túrabizottságot ala
kítottak már, hogy evezőseik mi
nél nagyobb számban evezzenek 
fel erre az alkalomra Szentend
rére.

■ S
A magyar tornászválogatott Nagy

kanizsán. A  MOTESz erélyes vidéki 
propagandamunkájának nyomán, va
sárnap a Nagykanizsai Torna Egy
let rendez nagyszabású tornaünne
péi yt. A z  ünnepélyre a MOTESz vá
logatott csapata is elutazik, hogy 
a már 1866 óta működő és most új 
életre ébredő régi tornaegyesületet 
támogassa. A válogatott csapat: 
Pelle, Kende, Starkbauer, Káldi, 
Tholt, Sárkány és, Pelle József felál
lításban fog szerepelni, akiket a szö
vetség részéről Hajós Alfréd társel
nök és Soós Géza főtitkár kísér el. 
Az ünnepély keretében Mező Fe
renc dr., a szellemi olimpia egyik 
bajnoka: „Magyarok az olimpián"
címen előadást tart.

„Del" válogatott tornászai Halason.
A K iskunhalasi AC szombaton rendezte 
meg a szegedi tornászok közreműködé
sével első d ísztornáját a városi színház
ban. W endler Zoltán, a K AG elnöke üd
vözölte a vendégeket és a nagy szám
ban m egjelent közönséget, m ajd beje
lentette, h o g y  a KAC is m egalakítja 
tornaszakosztályát. Ezután Vozarek Ist
ván, a M OTESz ,.Dél“  kerületének tit
kára üdvözli az újonnan m egalakult 
szakosztályt és zászlocsere után lelkes 
szavak k íséretében adja át. Vargámé 
Bosnyákovitp Etelnek „D é l“  kerület b a j
noki érm eit. A  propaganda tornaünne
pélyt a gim názium  V III. osztályának 
gim nasztikája nyitotta meg, m ajd a 
„D é l“  v á logatott férfi- és női tornász- 
csapata m utatta be tudását az 500 főn y i 
közönségnek. Szűnni nem akaró lelkes 
tapssal kísérte a közönség Ronée Anie 
kerületi b a jn ok n ő  és Szakács Ödön or- 
szágos_ v idék i tornászbajnok gyönyörű  
munkáját, a Szegedi TE hölgycsapatá
nak bájos ritm ikus tornáját, zenés gya
korlatait. F elm erült az a terv, hogy  a 
„K isk u n v ia d a l" keretében augusztus 14 
—15-én ú jb ó l m egh ív ja  a KAC a szegedi 
tornászokat, esetleg a Testnevelési Fő- . 
isko.la tornászait is, hogy a viadal m i
nél színesebb, váltojatosabb legyen.
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Szombaton délelőtt 10 órakor
tavaszi nemzetközi rekordnap 

a táti betonon, ráadásai Simcock 
és Bruce abszotót világrekord* 

kisérleteivei
Saját tudósítónktól —

Holnap délelőtt tíz órakor fut
ják le a táti betonon a nemzet
közi tavaszi rekordnapot, melyen 
Simcock és Bruce kísérli meg az 
abszolút motorkerékpár világ
rekord megjavítását. Bár a re
kordnap csak tízkor kezdődik,

Símcockék már reggel 8-kor 
hozzákezdenek a kísérletek

hez.
Először Bruce próbálkozik oldal- 
kocsival, utána Simcock szólóban 
a kompresszoros Brough nyergé
ben. A magyar gárda tagjai közül 
a bajnokságra nevezett összes 
versenyzők indulnak, rajtuk kívül 
még résztvesz a versenyen Dobos 
Imre (Rudge).

Május 5-én, Áldozócsütortö* 
kön rendezi a Kecskeméti SC 
elmaradt motoros 
pályaversenyét

Kcmpresszsris V ételiek. 
Í r n i a  ie g ii it  és György 
angol herceg a Man-szigeli 

TT versenyen
— Saját tudósítónktól —

Az angol TT nevezései a na
pokban zárultak —  meglepően jó 
eredménnyel. Aki az angol mo
torsport hanyatlásáról beszélt, 
arra fényesen cáfolt rá az, hogy 
a gyárak a legnagyobb erővel ve
tik bele magukat a küzdelembe és 
igen nagyszámú csapatot nevez
tek be. Az idei TT-nek különben 
külön attrakciója lesz, hogy az 
angol királyi ház egyik tagja is 
megjelenik: György herceg, aki
az angol királyt képviseli.

Nagy eltolódás a versenyistál
lók tagjainál nem történt, a 
Rudge-esapat Handley-vel bővül, 
szenzáció csupán az új kompresz- 
szoros Velocette-gépek megjele
nése lesz, az egyik modellt Sim
cock vezeti. Az idegenek közül 
elsősorban a Guzzik startja kelt 
meglepetést, de mint szenzáció a 
francia Jonghik megjelenése a 
legnagyobb. Különösen az olasz 
Grand Prix-n aratott győzelmük 
után félelmetesek a blokkmotor
ral szerelt gall 350-esek.

Ma este 9.50 órakor
Hangzó papirfiSm 
a bécsi mikrofon előtt

— Saját tudósítónktól —
Elsőknek számoltunk be azokról a sikeres 

kísérletekről, melyek a papírfilmet hangröfí- 
zítési célokra használták fel. E kísérlet gya
korlati bemutatására ma este 9.50 órakor 
kerül a sor a bécsi studióban, mely mindig 
súlyt helyezett arra, hogy a technikai újdon
ságokat azoknak születése után lehető leg
rövidebb idő alatt a széles nyilvánosság elé 
vigye. A papírfilmtekercs, mint hangrögzítő 
alkalmatosság lényegileg azonos a gramofon- 
lemez hivatásával. A felvevő mikrofón által 
felfogott akusztikus hullámokat a közbeikta
tott erősítő és egy fotocella előbb elektro
mos, majd fényváltozásokká alakítja át s 
ezeket a fényváltozásokat a papírfilm aztán 
rögzíti. Az eljárás megfordítása: a fényvál
tozások elektromos áramingadozásokká, vé
gül: a hangszóróban hanggá alakulnak át.

Ilyen papírfilmfel vételeket mutat be a 
RAVAG, dalokat és zenekari művedet. A 
lapírfilm előnye a gramofonlemezzel szem
ben az, hogy annak, lejátszási ideje korlát
lan s így egész operák rögzítésére alkalmas

—- Saját tudósítónktól —

A vidéki egyesületek egyik leg- 
agilisabb és legtöbb versenyt ren
dező képviselője, a KSC —  mint 
tudjuk —  az esős időjárás miatt 
elhalasztotta áprilisi kispályaver
senyét. Az egyesület sportbizott
sága a minap ülést tartott, ami
kor is elhatározták, hogy a ver
senyt május 5-én, Áldozócsütörtö
kön rendezik meg. Sajnos, az idő
pontot felette

szerencsétlennek

kell tartanunk, mert a soproni 
GP-versenyre készülő gárda alig
ha fogja gépét tíz nappal a kiasz- 
szikus verseny előtt dörttrekke- 
lésre használni és a KSC-nak így 
számolnia kell azzal, hogy verse
nyén csupán a helyi gárda indul. 
Sokkal célszerűbb lett volna a 
versenyt a GP után rendezni: még 
most sincsen késő megváltoztatni 
a szerencsétlen időpontot.

Lezárták a bajnokságok 
nevezéseit — 14 résztvevője 
lesz a bajnoki mezőnynek 

Hartmann három kocsit is nevezett
—  Saját tudósítónktól —

Tegnap este zárták le a bajnok
ság és a szombati táti rekordnap 
nevezéseit, a szerdai számunkban 
közölt cikkünk megtette hatását, a 
versenyzők és egyesületek pánik
szerűen hajráztak a KMAC-ba ne
vezni —  összesen 14 résztvevője 
lesz ,a bajnokságnak,

A versenykocsik bajnokságára 
Hartmann két kocsit is nevezett, 
egy 2.3 literes és egy 1.5 literes 
Bugattit, míg a sportkocsibajnok
ságra 3.0 literes Bugattival aspi
rál. Ugyancsak a sportkocsik baj
nokságára nevezett Singer Imre 
is, a régi Delmár-féle másfélliteres 
Steyr-kocsin. A túrakocsik baj
nokságában egyedül Schivab Ká

roly fog szerepet játszani háromli
teres Austro-Daimler „Dergmeis- 
ter”  kocsiján.

A szólóbajnokságok nevezési lis
tája a következő:

250 kem-ig: Komlóssy Endre
(Monet Goyon), Kiss László 
(Puch), Erdélyi Ferenc (Rudge) 
és Kés jár (Rudge).

350 kem-ig: Kremm  (Motosa- 
coche), Zamecsnik (Rudge) és 
Andó (Velocette).

500 kem-ig: „László István”
(Rudge).

Oldalkocsik 350 kem-ig: Ger'ö
Andor (Motosacoohe), 600 kem-ig 
Wittenberg (Sarolea) és Patkó 
(Rudge).

Docfsen abszolút világ
rekordot akar vadászni

— Saját tudósítónktól —

A kis Cahrlie Dodson jó  isme
rőse a magyar motorsportközön- 
ségnek, a tavalyi ligeti Grand 
Prix-n 500-as Motosaeoche gépén 
ugyancsak bemutatta nagyszerű 
kvalitásait, melyek a világ egyik 
legjobb versenyzőjévé avatják a 
kétszeres angol TT-győztest. Dod
son most nagy fába vágta a fe j
széjét, a Wrig-htek és Hennék 
babéraira pályázik, meg akarja 
javítani a W right-féle abszolút 
motoros sebességi világrekordot. 
A kistermetű angol az Excelsior- 
gyárral szűri össze a levet, nem
sokára készen lesz az új ezres
kompresszoros szpidmodell, mely- 
lyel Dodson

270 km-es sebességet akar el
érni.

Kogv ez mennyiben sikerül — 
nem tudjuk, annyi azonban bizo

nyos, hogy új nyomokon kellene 
haladni, nem pedig kompresszort 
biggyeszteni a kéthengeres Jap- 
motorhoz és abban reménykedni, 
hogy ez egyszer nem olvad vagy 
ég ki a dugattyú.

Az utóbbi évek egyik legsikere
sebb magyar rootorkerékpárverseny- 
zfije az idén álnéven fog  versenyez
ni. Döntés az álnévre vonatkozólag 
még nem történt, valószínűleg A n 
dor László lesz az az álca, mely 
mögött az 500-as speeiál Rudge ve 
zetője megbújik az 1932. évben.

Pajor Imre, a motorszakma is
mert tagja a napokban nyitotta 
meg Puch lerakatát, alkatrészrak
tárát és javítóműhelyét Jókai-utoa 
26. szám alatt. Pajor a legismertebb 
fővárosi cégeknél ismerkedett meg a 
motorszakma rejtelmeivel és hosz- 
szabb ideig a Puch-fióknál is műkö
dött. Bevonulása a motorkereskedóT 
közé általános örömet kelt, mert az 
alapos tudású, hozzáértő és gyakor 
lati tapasztalatokkal rendelkező ver 
senyző-kereskedő a motorosok köré
ben igen népszerű.

Erdélyi Ferenc lekötötte a máso
dik számú 250-es Rudge versenygé
pet a képviseletnél és tegnap át is 
vette a különösen gyors masinát. — 
Késjárral együtt tehát ketten fog 
nak sugárszelepes speeiál light- 
wcight Rudge-gépen versenyezni. — 
Lesz tehát ellenfele bőven Kiss La
cinak és a fiatalabbik Komlóssy- 
nak.

FŐISKOLAI

A teljes budapesti 
főiskolai garda nagy
szabású versenyt ren

dez május elsején
—  Saját tudósítónktól —

Az egyesületi párosversenyek el 
halasztása következtében május 
1-én (vasárnap) Budapesten 
nem lett volna atlétikai ver
seny. A főiskolások merész lendü
lettel kiírtak vasárnapra egy ver
senyt, amelyre a BEAC, TFSC és 
MAFC teljes gárdáját nevezte. 
Ilyen körülmények között a ver
seny sikere biztosítottnak látszik, 
hiszen olyan atléták indulására 
van kilátás, mint Bácsalmási, Ku- 
litzy, Boross, Solti, Csányi, Mé
száros stb., stb. Különös érdeklő 
dés előzi meg Bácsalmási indulá
sát gerelyvetésben, mert a TFSC 
krekkje, a hírek szerint, 60 méte
res formában van.

A verseny számai a következők; 
100, 400, 1500, 3000 méteres sík
futás, 400 méteres gátfutás, ma
gasugrás, távolugrás, súlydobás, 
diszkoszvetés, gerelyvetés, olim
piai staféta. A  verseny délután 
fél 3 órakor kezdődik a BEAC- 
páiyán.

TEN ISZ
Klubközi barátságos mérkőzést v ívott 

szerdán este Rákospalotán az MKE 
,.B örzsönv“  Osztályának és a Rákospa
lotai Iparosítják  Otthonának jóképes
ségű asztali-tenisz gárdája. Győztek a 
bőrzsönyisták 7:3 arányban. A  tizes csa
patok erőlista szerinti küzdelmében az 
alábbiak győztek: Vida III ., Schandrn, 
Radovics, Tóth, H orváth, R ozgonyi. 
M edveczky (Börzsöny), Stieder, bta- 
musz és Máthé (RIO).

A z olasz rádiótársasig  Igazgatósaga
közli, hogy a rádió előfizetési d ija t 5
lírával emelte. Ezt a különbözetet a  
Confederazione dello spettaeolo fog ja  
szubvenció form ájában m egkapni. Az 
olasz rádió ezzel fedezettnek véli a szín
házak által követelt ú. n. közvetítési 
költséget.

É jje li adásokat vezetett be a Rádió 
Normandie adóállom ás. F őleg gram ofon- 
hangversenyek kerülnek közvetítésre s 
ezek kétszer hetenkint reggel 4 ■ óráig
tartanak.

Az oslói rádió vezetősége ú g y  nyilat
kozott, hogy nők nem alkalmasak a 
sppakeri állásra, m ert túl idegesek. A  
női bemondóknak most annál is inkább 
felm ondtak, mert a hallgatóság nagy 
része ugyancsak elégedetlenségének 
adott kifejezést.

Mit hallunk 
a jövő héten?

V asárnap:
2 ó .: Gram ofon. — 5 ó.:. A  m agyar rá

dió első am erikai átvitele, — ú.35 ó.: 
Hangverseny Dohnányi Ernő vezényle
tével. — 6.20 ó .: H elyszíni közvetítés
Kalocsáról. — 7.30 ó .: Strauss: „C igán y
b á ró "  c. dalműve. — Az első felvonás 
után: Sporteredm ények.

H étfő :
7.40 ó .: A  Palestrm a-kórus hangver

senye.
K edd:

8 6.: Vidám  tavaszi est (Rendező: H e
gedűs T ibor). — 10.15 ó .: Kosa G yörgy 
zongorahangversenye.

Szerda:
7.40 ó .: A  Budapesti Hangversenyzene

kar hangversenye K leiber E rich vezény
letével.

Csütörtök
2 ó .: Gram ofon. — 7 ó .: A  m a g y a r -
olasz válogatott ökölv ívó mérkőzés 

helyszíni közvetítése. — 7.S0 ó .: V erdi:
R igoletto" o, dalm űvének közvetítése.

Péntek:
7.10 ó .: Az operett fejlődése.

Szombat
7.30 ó . t  Lehár: A  m osoly országa c.

dalműve.

István felolvasása: „R ádiou jdonsagok,
távolbalátás". — 7.30 ó .: Száder-zenekar. 
Vezényel Pécsi József. 1. Pécsi: K alei
doszkóp, nyitány. 2. Pécsi: Film rezgé- 
sek, keringő-egyveleg. 3. S chm eling-- 
Hochstrasser: E gy este Toledoban. 1. 
Szerenád; II , Spanyol tánc. 4. L incke— 
Pécsi: Kukokamo Estapo, afrikai inter
mezzo. 5. Hupfeld—P écsi: Ha tuba
rumbát játszik. 6. Lacombe—Hochstras- 
ser: Aubade Printaniere. 7. Pécsi: Slá
ger-kongresszus, egyveleg . 8. Jessei— 
Rékai M iklós: Az Ólomkatona^ dísz
szemléje, jellem kép. — 8.29 o .: A  rádió 
külügyi negyedórája. —
ték előadás a Stúdióból. Rendező Odry 
Árpád „A  Bozory-portán . V íg játék  3 
felvonásban. Irta Schöpflin Aladár. 
M aid: Bura K ároly és cxgányzenekara- 
nak muzsikája. — 11 ó .: Hankiss 
dr. francianyelvű előadása: „Une de;ö- 
gatic francaise a Budapest en 188.» , 
(Francia követjárás Budapesten 188ű-

Budapest II. 3 kw, 210 m : 7—-7.30 ó.s 
Gratnofonhangverseny.. 1. M ozart: JMor
gyászzene. 2. Thomas: M ignon, aJ ,a -
(M aartje Offers.) 3. P uccin i: Bohémélet, 
M imi áriája. (Elisabeth Rethberg.) 4. 
K odály : H áry János c. daljátékból: H o
gyan tudtál... Hej két tyúkom... (X agy  
Izabella.) 5. Rossini: A  szevillai borbély, 
rágalom ária (Marcel Journet.) 6. - P ucci
n i: Turandot, ária. (Jan Kiepurá.) <• 
F legier: A  kürt. (Saljapin.)

Szombat, április 39
Budapest I. 23 kw, 550.5 m : 9.15 ó .: 

Szalónzenekari hangverseny. K arn agy: 
Bertha István. — 12.95 ó .: H angverseny. 
Közrem űködik: H orvay E rzsi (ének) - és 
Delkin Guidu (ének). — 4 ó .: GyermeKi
játszó-óra. (H arsányi Gizi eloadasa.)
5 ó.: Á  Telefongyári Dalkör hangverse
nye. — 5.40 ó .: „öltözködés és egészség . 
H orváth A ttila dr. előadása. — 6.10 o.S 
R égi m agyar dalok (X V III—X IX . sza
zad). lE őadja : W elser T ibor. Zongorán 
kísér Polgár Tibor. -  6,45 o .:; M angold 
Béla: „ A  Budapesti Nemzetközi Vásár 
a mezőgazdaság szolgálatában*. — ®
ó .: Az operett fe jlődése V I. rész. A  m. 
kir. Operaház tagja iból alakult zenekar 
hangversenye Farkas Im re eloadasaval. 
K arnagy Nagypál Béla. Közrem űködik 
Tóth Erzsi és Szügyi Kálmán. — 8 »» 
ó .: V árady Aranka és K iss Ferenc elő
adóestje. — M ajd: M agyari Im re es c i
gányzenekarárak m uzsikája. — II o; :  
M egyeri Gyula tangó- é s  jazz-zenekara- 
nak hangversenye.

Mai jelentősebb 
k ü lH i  mnserríszek

H angverseny:
1 ó.t B ecs: G. B ak lan off énekel (gr).
8 ó .: Mii liláékor: Ünnepi hangverseny.

9. ó .: Stockholm : B . Gimpel hegodu-
hangv.

16.45 6.: F rankfurt: N éger szent dalok.
11,36 ó .: L ipcse: U j szerzemények.

D alm ű:
1.16 ó .: B écs: Részletek m odern operet

tekből (gr). ■
8.25 ó .: F áris: B izet: „A z  arlesi lán y"

c. operája.
8.25 ó .: H eilsberg: H u feld : „ A  szük

ség" o. rádióoperája.
8.45 ó .: R óm a: P langnette: „ A  corne-

v ille i harangok" c. daljátéka.
Könnyűzene, vidám ság, tánczene:

4.45 ó .: B écs: D ayos Béla és zenekara.
5.35 ó .: B écs: P . W hitem ann és zene-

7.26 ó .: B écs: V idám ságok.
1.56 ó .: B écs: „ A  hangzó papiros" kí

sérleti adás
16.35 ó .: London R : Tánozene.

H U SPIL
Péntek, áp rilis  29. «

Budapest I. 28 kw, 550.5 m : 6.15 ö.
A z Országos Postászenekar hangverse
nye. K arn agy: I fj. R oubal Vilm os. 1. 
v incze Zsigtaom t: A ranyszőrü  bárány, 
nyitány. 2. Strauss Oszkár: Varázske
ringő. 3. C sajkovszki: A nyegin , ábránd. 
4. Saint-Saens: H alál tánc (a hegedűszó
lót játsza Jáki T óth  Pál). 5. Leonca- 
v a lló : Bajazzó, ábránd. 6. Boocherlni: 
Menüett. 7. G ounod: Faust, balletzene.
8. Strauss R ichard : R ózsalovag, kerin
gő. 9, B erlioz: R ákóczi-induló. — 112.05 
A  Mándits szalónzenekar hangversenye.
1. W ein inger: E j uch njem , parafrázis.
2. Ladomérszky L a jos : Neked semmi sem
fá j, tangószerenád, 3. K iszely—Halász: 
Habanita, tangó a „M iss  Ism eretlen" c 
operettből. 4. H artstein  Péter: Mimóza, 
tangó. 5. Frederiksen : Északi szvit, — 
4 ó .: Stum pf K áT olyné felolvasása:
„H áztartási tu d n iv a lók ". — 5 ó .:  „Szu- 
liay-h lstórlák". ír té  Szalay László dr. 
Eelolvassa fehér J ó z se f dr. — 5.30 ó.s
Hangverseny. K özrem űködik  D iósy E dit 
(ének), Dani Dezső (ének) és Baranyai 
Gyula (gordonka). Zongorán  kísér Pol 
gár T ibor. 1. a) G inek : M elodie; b) 
Bach: Gavott (B aran y a i Gyula). 2. a) 
G iordano: Oh drága lén y ; b) Pergho- 
lese: A  telhetetlen; c )  Jensen: J ö j j  drá-

(Dáni Dezső). 4. S ch u b ert: A llegretto  
grazioso (Baranyai G yu la ). 5. a) Déli- 
bés: Lakmé, ária : b )  B izet: G yöngyha
lászok, románc (D ani Dezső). 6. a) Rad- 
nai: Kis ballada; b) H u b a y : M inek túr- 
békoltok; c) if j . L á n y i E rnő: El kellene 
m enni; d) Lányi V ik to r : Csorba Pista. 
(Diósy Edit). 7. a) L ü d ig : Észt táncok: 
b) R im sky-K orsakov: D ongó (Baranyai 
Gyula), 8. a) M assenet: Manón, álom kép; 
b) Lavotta: Honnan jő  a fén y  ÍDáni 
Dezső). — 6,40 ó .: G y orsíró  tcn folvam . 
(Szlabey Géza.) — 7 ó . :  A  M agvar Elek
trotechnikai E gyesü let rádiószakosztá
lyának előadássorozatában Tomcsáüyi

Király. Az 5:0-ás Újpest—Hungária 
mérkőzésen Kalmár a Hungária kö
zépcsatára volt.

MSE Munkács. Forduljanak Dresd
ner Iván kir. gazdasági felügyelő
höz, aki ebben az ügyben készséggel 
megadja a  szükséges felvilágosításo
kat. Címe; Budapest, TV., Városháza 
II. em. 191.
. H ajrá Újpest. 1. Toldi családi ne

ve Tunigold. — 2. Avar: Újpest, Ko- 
lozsvár-u. 43., Borsányi: Pestújhely,
Neptun-u. 58. — 3. Aknai rőfös, K ő
vágó s.-munkás, Dudás vendéglős, 
Borsányi tisztviselő, Köves szerelő, 
Avar asztalos, Vörös tisztviselő, P, 
Szabó és Jakube faszobrász. Elég 
ennyi! — 4. Lesz. — 5. Újpest-jel
vény 1 pengőbo kerül. Kapható az 
újpesti pálya pénztárosánál, Braun 
úrnál. — 6. Barsi szorgalmasan edzi 
magát. _

Altmann Lászlő. Turay, mielőtt á 
Ferencváros leszerződtette, a Főv. 
SC nevű ILSz csapatban játszott 
jobbösszekötőt, s mint ilyen, tagja 
volt 192G karácsonyán annak a III. 
osztályú ILSz-válogatottnak, mely 
2:0-ra verte az ILSz IV. osztályú vá: 
logatottját.

Hús Sándor, Óbuda. Ilyen kérdő? 
sekre elvből nem válaszolunk.  ̂ Szí
veskedjék más úton-módon. kinyo
mozni.

Fogadás. 1. Turay a Főv. SC nevű 
ILSz-csapat tagja volt, mielőtt á 
Ferencvárosba lépett. — 2. A  Hun
gária—Attila (5:3) kupameccset nem 
idén, hanem tavaly ősszel játszották 
le Miskolcon. Rökk jobbszélsőt ját
szott a Hungáriában. — 3. Takács
EL lába 1926 szeptember 23-án, a 
0:0-ra végződött Vasas—Sábaria 
mérkőzésen, törött. el.

Szalek Ferenc, Salgótarján. 1. Nem 
álltunk ott minden egyes jegyüzér 
mellett, s íg y  nem tudjuk megmon
dani, hogy akadt-e olyan, amelyik 
20 pengőt ifi elkért volna egy jegyéTÍ.

2. A  8;2-ős osztrák—magyar meccs 
nem ment az Európa Kupáért.

Gebauer Emil, Tagoeshehn 89. Az 
50 frankot megkaptuk. Előfizetésé 
június 30-án jár le.

M. F., Budapest. „Én, Monath Fe
renc, 10 éves tanuló, mint lelkes 
szurkoló, megkérem a szerkesztő bá
csit, kérje fel Mariássy dr. szövet
ségi kapitányt, hogy a vasárnapi 
csúfos vereség után a következő ma
gyar csapatot próbálja ki az ola
szok ellen: Szabó — Rozgonyi, Du
dás — Borsányi, Sárosi, Lázár — 
Titkos, Cseh; Turay, Avar, P. Szabó, 
Esetleg, ha Sárosi még beteg lenne, 
akkor Kalmár helyettesítené. Iga* 
az is, hogy- Szabóra most haragusz- 
nak a bécsi nyolc gólért, de remé
lem, be fog válni az olaszok ellen. 
Mégegyszer felkérem a szerkesztő 
bácsit, ha lehet, teljesítse kérése
met," _  ím e, kedves Feri, teljesí
tettük kérésedet, mert a kapitány 
bácsi biztosan elolvassa leveledet a 
Nemzeti Sportból. A  csapatodat is 
megbírálja majd! Te pedig, akár
hogy lesz is a dolog, az olaszok el
leni mérkőzésen is igaz szívvel szur
kolj a csapatért, buzdítsd és tapsolj 
neki, hogy győzelmet arasson! A  vi
szontlátásra a 120 centis kapunál.



R ejtvénypályáz^inkon mindenki r észtvehet. A 2. oldalon 
található szelvényt mellékelni kell. A pályázatokat legkésőbb 
hétfőn este postára kell adni, a következő címzéssel:

Nemzeti Sport Budapest 62, postafiók 24.
„Rejtvénysport”

A nyertesek és helyes megfejtők neveit, valamint a megfej- 
teseket mához egy hétre közöljük. E heti díjaink:

I. d í j : Egy darab „F irst eláss”  teniszütő, a SPORT- ÉS 
GY?RTM Z4NYAAR (BUDAPEST’ HUNGARIA.ÜT 204. SZ.)

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

Péntek, 1932 április 29.

9. Keresztrejtvény
Pardon, tévedés... Megfejtése: 10 pont
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60 61 62 63

■
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H
66

■ r Ül67 .
íjH

Vízszintes: 1. Még ma ig sajog. 13, 
Légiposta — idegen szóval. 14. So-, 
iá ig  tartotta a kétkezes gerelyvetés 
világrekordját (ék. fölösleges). 15. Po
litikus. 17. Russel is az. 18. Régi 
pénznem rövidítése. 19. „Stelázsi". 
21. Elesik mássalhangzói. 23. Az 
FTC-ben kezdett futballozni. 24. Csa
padék. 25. Latin kettó'shangzó. 26. 
Kell a küzdelemhez. 28. Világrekord
ját Darányi javította meg. 30. Ezt 
önző teszi (!!). 31. Mássalhangzó. 32. 
Vissza: vízipólóbíró. 33. Kerékpáros
egylet. 34. Helyhatározó. 37. Nőmén 
nescio. 38. Nagy zűrzavar. 39. Egyik 
bekk volt a magyar—olasz öt-nullá
son (ékezethiba). 40. Mint a 18. 41. 
Mindennek van, 42. Afrikai világre
korder. 44. Ct. 46. Valamikor az 
MTK-ban halfolt. 49. Sorozat. 51. 
Súly két vége.. 52. Vissza: hirtelen 
húz. 53. Francia világbajnok. 57. 
H-val étek 59. Vissza: csoportot ne
veztek el róla. 60. Világhírű úrlovas- 
nő. 64. ösztönöz, buzdít. 65. Szer

szám. 66. Belga fürdőhely (fon.). 67, 
A MAFC futója.

Függőleges: 1. 1929-ben Svédország 
ellen ez volt a magyar csatársor 
jobboldala. 2. Temesvárról került Bu
dapestre. 3. Zenei hang. 4. Tokió hí
res városrésze. 5. Görög prepozíció. 
6. zivollA. 7. Bibliai király. 8. Oszt
rák válogatott. 9. Drágakő mással
hangzói. 10. Idegen férfinév. 11. Ha
mis. 12. Világrekord: 28.64. 16. Nagy 
harcok színhelye volt a világháború
ban, 20. Az szokott, akinek nem tisz
ta a lelkiismerete. 22. Híres fajmén 
volt. 23. Szólít. 29. . . .  Francisco. 30 
AAAAA. 34/a. Az TJSÁ-, dekatlonis- 
tája. 35. Harag — latinul. 36. Angol
atléta. 38. Űszótempó (fon.). 40___ ck
out. 43. Angol hölgy megszólítása. 
46. Holland futballbiró. 47. Újpesti 
Sport Club. 48. Sportegylet. 50. Nap
isten. 54. Nem oda Buda! 55. Férfi
név, az utolsó betű híjján. 56. E. E. 
I. 58. Vissza: mása. 61. Kalmár is 
megteszi. 62. . . . usula. 63. Vízinö
vény.

Bocsánatot kell kérnem a tisztelt Fejlőtől. Ebben a keresztrejtvény
ben egy egész sereg hibát követtem él, háV Istennek valamennyit a 
meghatározásokban. (Hogy mást ne mondjak, azt írtam, hogy Avar 
Temesvárról került fel Pestre.)

Most már nincs idő a javítgatásra. A nyájas Fejtőre bízom, hogy eze
ket kikeresse. Megfejtésül ezeket a hibákat kell beküldeni. Ha valaki 
kihagy egyet, éppúgy pontot veszt, mintha olyant talál hibásnak, ami 
nem az. Tessék, lehet keresni . . ,

(tahi lászló.)

A rovatvezető üzenetei
A Z EGYÉNI BAJNOKSÁG ÁLLASÁT 
V A SÁ R N A PI SZAM UNKBAN KÖZÖL

JÜ K!
P e r l ik  J ó z s e f. A vidéki verseny egész éven 

át tart. Nyíregyháza is sorra kerül majd.
N e m e s  L á sz ló . Kérését teljesítettük.
V n g h v á r g  G iz e lla ■ Lehet több tipszelvény- 

nyei is pályázni, de mi csak a legjobbat 
vesszük figyelembe. Ez az eset a Hol a lab
dánál is.

M nlt pénteki rejtvényeink helyes meg
fejtése: 1. Kisnehézsúly, 2. Köz ép súly.
3. Béközép. 4. Egyetértés.

„V é g e ? "  Errevonatkozólag levél megy 
Üdv.

Ellentétek
—  Zeisler Páltól —

Alkot, nyugodt, gyenge, da
gad, felvesz, gyűlöl, dolgozik, 
egyesít, sír.

E szavak ellentéteinek kezdőbetűi 
sorrendben olvasva egy franeia atlé
ta nevét adják.

Betűrejtvény
Mejlik Kár oly tói

FÁUL T A=Q

Bíró Bélától

VÉGÁLLOMÁS!

Bíró Bélától

LEVES BOR HAL - É
- L

Schwarcz Endrétől

GOMBVA TOJÁSSAL

Azért „Spanyol lég y " , mert nem spanyol lepke, 
vagyis a kikapés férjek  békebeli bohózata 

beszéSőfíimen
— Saját tudósítónktól —

Megmondjuk őszintén, minket csak 
az izgatott, hogy miért „Spanyol 
légy”  ennek az új besaélöfüömek a 
cím e? És ha már benne vagyunk az 
őszinteségben, bevalljuk, hogy a  film 
sem oldotta meg teljesen az izgató 
problémát, csak újabb találgatások
ra nyújtott alkalmat. Mi például úgy 
találtuk, bogy a spanyol légy azért 
került a címbe, mert a  bonyodalom 
központjában egy spanyol lepkének 
tisztelt táncosnő szerepel, akivel vi
szont összetévesztenek egy idős úri- 
hölgyet, tehát mert ez az idős úr

hölgy nem azonos a spanyol lepké
vel, nevezhetjük megkülönböztetésül 
spanyol légynek is. De lehet, hogy 
nem 'ez a helyes megfejtés. Mindegy. 
Alcím  is akad szerencsére: „Kikapós 
férjek” . Ez talán stimmel. A  kika
pós férjek bohózatát A m old  és Bach 
írták, persze színpadra, 25— 30 év 
előtt, most pedig Betty Bird, Lizzi 
Natzler, Júlia Serda, Fritz Schulz, 
Hans Brausevretter, Ralpli A . Roberts 
és Oscar Salbo beszélőfilmen játszik  
—  3j932d>en. . .

A kedvencversenyre,
bar csak hétfőn irtuk ki — már nagyon 
sok szelvény futott be. A  m agyar han
gosfilm ben látottak közül Kabos, Csor- 
tos és Gőzön vetekszik az elsőségért, a 
külföldi filmszínészek közül Chevalier, 
Novarro, Gustav Fröhlieh kapta eddig a 
legtöbb szavazatot, a filmszínésznfíknél 
Greta Garbó, Marlene D ietrich és Nagy 
Kató, a kómikusoknál fordult elő a leg
több név, — köztük nem kis számmal 
Verebes Ernőé, mig a rendezők közül 
úgy  látszik Bolváryt, Lubitschot, Stern- 
berget tartják legjobbnak olvasóink.

A  szavazás fo ly ik , a feltételeket a hét
fői számúnkban közöltük s eszerint a 
IX . számú szelvényt vasárnap estig kell 
postára adni. A  szerezhető pontok ősz- 
szege: 15.

Szőke Szakállnak két Hímje is fut Ber
linben. Az egyik  ..M ádcben zum Heira- 
ten már _ második hete szalad. A  két 
főszereplője Renata M üller és Hermann 
Thim ig, m íg Szőke Szakáll m ellett még 
egy másik komikus is játszik benne: 
I r itz  Grünbaum. A  másik Szőke Sza
káll film nek kedden volt a prem ierje  a 
német fővárosban. Ez a film  m ég na
gyobb  ígéret. A  főszereplője ugyanis 
Richard Tauber. Címe: „M elodie dér
L iebe". A  film  női szereplői: Lien De- 
yers, A liee T reff és Ida Wüst.

Berlinben ma lesz W illy  Fritsch új 
film jének, „D ér Frech — dachs‘ ‘-nak a 
prem ierje. A  film  m ottója egyúttal a 
slágerdal refrénjének szövege: „W as ist
d.cnn. dabei, — wenn mán sicb leicht ver- 
iie b t" , azaz m i van abban, ha az em
ber könnyen szerelmes lesz . . .

A new yorkl családi életről szól a
„Sym phony o f Six M illions" cím ű új 
film . Eicardo Cortez és Iréné Dunn a 
mai generációt, m íg Anna Appel és Gre- 
gory  R ato ff a m aradibb gondolkodású 
szülőket személyesíti meg.

4színház
Mai műsor

NEM ZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Csók a
pusztán (A ).

VÍGSZÍN H ÁZ: (8) A  méltóságos asszony 
trafik ja .

K IR A LYSZIN H AZ: (8) A ngyalt vettem 
feleségül.

VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 
a gazember.

BELVÁROSI SZÍNH ÁZ: (8) E gy kis
senki.

MÜVÉSZSZINHAZ: f8) Tűzmadár.
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) Szibill.
ANDRÁSSYUTI SZÍNH ÁZ: (9) Le az ál

arccal !
TERÉZKÖRUT1 SZÍN PA D : (9) Salamon 

és Rátkai.
BETHLENTÉRI SZÍN PA D : (6. 9) Uj

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

express.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Rótt.
STEIN H ARD T SZÍN PA D : (háromnegyed 

9) Steinhardt.

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

29.) Előadás: 5, -fe' '8, fél 9, 10. Vas.: 
fél 4, 5, 6, fél 8, fél 9, 10. V arsói bál 
Cbarlotte Susa,. Gustav Fröh lieh). —
— Szeresd felebarátnödet (Buster 
Keaton, A nita Page).

BODOGRAP (V III . József-körút 63. T .:
v 384—76). E lőadások: fél 5, negyed 7,

10. Vas. 2-től folyt. Varsói bá l (Gustav 
Frohheh, Cbarlotte Susa). — K ét ge
neráció (Lewis Stone). — Stan és Pan 
főzőcskézik

BUDAI OPOLLO (II.. Széna-tér. T .: 51 
—5—00.). Előadás: fél 5. 7. fél 10. Vas.: 
fél 3-tól Varsói bál (Charlotte Susa,

-  Gustav Fröhlieh). — H éberek és né
gerek.

• ‘ * -/ ../•
CAPITOL (Baross-tér 32. TeL:- J. 34—J— 

37,): g lőadás: 5, negyed 8, fái 10. Vas.: 
fé l t e f é l  6, fél 8, fél 10. T itkos kül- 
detesben (H arry. Piel, M aria Solveg).
— Ham, a tengerész. — H íradók.

CHICAGO (V I1„ István-út 39. T : 82— 
1—75.):; Előadások: 5, fél 8. fél 10. Vas.: 
3-tól. Sanghai express (M arlene Diet
rich). — H azudj, ha kell (H alm ay 
Tibor).

CORSO (Váci-utca 9. T .: Ant. 87—4—02.): 
E lőadás: 4, 6 8, 10. Hangos h íradó. — 
Mauriee. Chevalier és Jeanette MaeDo- 
nald főszereplésével: E gy édes lég y 
ott (Film regény. Rend.: E rnst Lu-
bitsch. Zene: Oscar Strauss). — V ilág 
panorám a (R iport).

BÉCSI (V I„  Teréz-körút 28. T e l.i 259- 
52, 213-43, 148-05.): E lőadás: 4. 6. 8. 
10. Vas.: 2-kor is (Első fé lh elyár.) 
Jenny Jugo és Hermann T h im ig : A
veszedelmes leány (Csábítson el, ké
rem ; énekes, zenés, táncos ném et v íg 
játék). -  Hiradók.

ELIT (V.. L ipót-körút 16. T el.: 161-51.): 
E lőadás: 4, 7, 10. Sanghai express. 
(Sternberg rendezés Marlene D ietrich , 
Clive Brook, Anna M ay W on g .) — 
B oldog szívek. (Abrahám film operett 
Bársony Rózsival.)

FÉSZEK (VTII., József körút 70 Tel.: 
460—40); E lőad.: fél 5, negyed 8, há
rom negyed 10. Vas.: fé l 3-tól. A  3 vá
gány (hangos kalandorfilm  12 felv., 
V iktor Mc Lagien.) — A  viharzó 
szenvedély. (Emil Jannings.) V as. d.
e .: matinét

FÓRUM FILM SZÍNH ÁZ fK ossoth Lajos 
Utca 18. T .: 895—43. 897—07.) E lőadás: 
4, 6. 8, 10. Vas., ünnepnap: 2. 4,
6, 8, 10. (Első félhelyár.) K etten egy 
autón (M agda Schneider, K ari Lud- 
w ig Dlehl) — Híradó.

IM PE R IA L  (V I1„ Dembinszky utca és 
Aréna-út sarok. T .: 32—8—90.): E lőad.: 
4, 7, 10. V as.: háromn. 2, fé l 5, ne
gyed 8, 10. Viharzó szenvedély (Emil 
Jannings, Anna Sten). — V arsó i bál 
(Gustav Fröhlieh, Charlotte Susa).

JÓZSEFVÁROSI (V III. K á lv ária -tér  6. 
T .: 346—44). Előadások: 5-től fo lv t ., ne
gyed 7, három negyed 8, fé l 10. V as. és 
ünnep 2-tflI. V arsói bál (Gustav Fröh- 
lich). — PetrI Éva szerencséje (B ánky 
Vilma)

K A MA R A  ’ V Il Dohány otca 4Ü--44. T.: 
440—27), Előadás: 4, 6, 8, 10. A  spanyol 
légy  (Fritz Schulz, R alph A . R oberts, 
Betty B ird). -  Híradó.

LUDOVIKA (IX „  Üllői öt 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től (H elyár- 30—80 fillérig .) -  
Sanghai express (M arlene Dietrich, 
Clive Broook, Anna M ay W ong). — 
Ha a nö akar (film történet).

NÉP (V., Váci út 76. le l.: 92—6—80.):
Előadás: 5, 7. negyed 10 Vas.: fél 
3-tól. önagysága kim enője (Liáné 
Haid). — Pampák b iká ja  (A  nagy
szájú Joe Brownnal).

OMNIA (V i l i . .  Kölcsey*utca 2. Tel.: J. 
301—25.). Előadás: 4, 6, 8, 10 Vas.
és ünnep: 2-kor is. (Első félhelyár.) 
Jenny Jugo és Hermann Thim ig: A
veszedelmes leány (Csábítson el, ké
rem ; énekes, zenés, táncos német v íg 
játék). — Hiradók.

ORION (IV . Eskü-tér 5. T .: 831-02.):
Előad, m indennap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 
10, Két generáció. (Lewis Stone.) — 
Vitaphon varieté. — Híradó.

P A L 4C E  FILM SZÍNH ÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365—23.): E lőadás: 4, 6, 8,
•10. Vas.: 2-ker is. (Első félhelyár.)
Édes légyott (Fendezte: Lubitsch. F ő
szereplők: Mauriee Chevalier, Jeanette 
MacDonald) — Param ount Panoráma.
— Híradó

PA TR IA  (Népszínház-utca 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előad.: fél 5, negyed 8, há
rom negyed 10. Vas.: fél 3-tól. A  3 vá-

. gány (hangos kalandorfilm  12 felv., 
Vikto'r 'Mo Lagien). — A  viharzó szen
vedély. (Em il Jannings.)

(Nagymező-n. 22— 
24. T .: 220-98, 292 
—50): %—6-ig folyt. 
6, 8, 10. Vas., ün.

o ,, , , , , ^  Vas.yt''féf' 11: 
Matiné. — Nem vagyok azonos! (Curt 
Bois és La Yana kacagtató bohózata).
— Csarli a csávában (Charley Chase 
burleszkje). — Világhiradók.

ROXY (V II., Rákoczi-út 82.. Tel.: 43— 
8—24.) Előadás: 4-től. Vas.: háromn.
2-től Varsói bál (Gustav Fröhlieh, 
Charlotte Sara). — Briganti (Antonio 
Moreno, Mona Maris).

R?,Y A Í  ÁPOLLO <VU„  Erzsébet-körút 
45. Tel.: 429-46. 419-02.): Előadás:
4. 6, 8 10. Vas., ünnep: 2, 4, 6, 8, 10. 
Piri mindent tud (Pesti zenés v íg j. 
Dayka, Kabos, Rátkai. Páger. Sar- 
“ »'•> -  Nézd meg az an yját! (Nóti 
bohózata. Fősz.: Szőke Szakáll). —
Hiradó.

TATRA ( I X ,  Üllrti-út 63.): Bírtad.: fél 3. 
7. nesryed 10 Vas. és ünnep: 2-tnl folvt 
Hárm ak titka (Izgalmas bűnügyi 
film ). — őfensége csókja (film törté
net).

■BBPmfflB

vedély. (&mil Jann:

ItAÉfilS

(Teréz-körút 60. T.t 19—7— 
67—68.): Előadás: fél 6. fél 
8, fél 10. Szomb., vas.: 
f i  fi> 8, 10. A  spanyol
légy  (Fritz Schulz, Ralph 
A . Roberts, Betty B ird),

— Hiradók.
CORVIN (V ir i.. József körút és fíllői-út 

sarok. Tel.: 38—9—83, 39-5 -8 4  ): E lő
adás: fél 6. fél 8. fél 10 Vasárnap fél 
4-kor is. önagysága sofffirje  (Char
lotte Susa, F élix Bressart). — H ír
adók.

U RAN IA (Rákóczi-út 21. T.t 460-45 és 
460—46.1: Előadás: 5, negyed 8. fél 10. 
Szomb., vas.: 4, 5, 8, 10. A diadalmas 
férfi. (Nagy Kató, Hans Albers.) — 
Fürdözö állatok. (K ultúrfilm .) — H ir
adó.

T U R IS T A S Á G

Vasárnapi kirándulások
1932 május 1.

Nemzeti Torna E gylet
Kismaros, Kóspallag, V ándorfiúk me

nedékháza. Indulás: 30-án 14.10 ó. Ve
zető: A ntalffy -Zsiros A ladár dr.

Duna SC
Hajókirándulás Visegrádra (csak előre 

jelentkezetteknek). T.: háromn. 6 órakor 
á hajónál. V .: Scháffer Andor.

Uránia S íelő és Turista Társaság
I. Szob, Zebegény, Hegyestető, Nagy

maros, Visegrádi T.: 5.40 ó. MFTR Eöt- 
vös-téri állomásánál. V .: . Rosner P i
roska. II. Szigetmonostor, U. S.-turista- 
ház. T .: 8.10 ó. M FTR Eötvös-téri á llo
másánál. V .: Grünhut Géza. Május 4-én 
szerdaesti séta á budai hegyekbe. T .:
20.30 ó. B erlini-tér. V .: Szobi Emil. Má
jus 5-én kirándulás Leányfalura. T.: 14 
órakor M FTR Eötvös-téri állomásánál.
V .: Urich Jenő.

Vándorok Turista Egyesülete
Csillngtúra a Tit-házlioz: Szob, Csák- 

hegy, M árianosztra, Tit-báz. V .: Németh 
Sándor, gyaloglás 5 óra. T .: fél 6 óra
kor N yugati p. u „ költség P 3—  gzo- 
kolya, Paphegyoldal, Tit-ház. V .: László 
Im re, gyaloglás 3 óra. T .: fél 6 órakor 
N yugati p. u „ költség P 2.50. Nagyma
ros, Kövesm ező, Törökmező, Szentgál- 
föld , Pusztatorony, Kóspallag, Tit-ház.
V .: W eltnor Ignác, gyaloglás 3 óra. T .: 
fél 6 órakor Eötvös-téri hajóállomáson, 
költség P 2.—. (Turistahajóboz célszerű 
a jegyeket előre m egváltani!) Vissza
felé  együttesen: Nagym arosra. V .:W e lt- 
ner Ignác, gyalog lás 3 óra (Budapestre 
ha jóval). H űvösvölgy, Petneházi rét, Ju- 
liannam ajor, Feketehegyek, D ám völgy, 
Budakesz, Zugliget. V .: B iró Gyula, 
gyaloglás 5 óra. T .: 8 órakor B erlin i
téren.

KAOE
1. H űvösvölgy, Remetehegy, Buda

keszi, Makkos M ária, Zugliget. T .: 8 ó. 
a Berlini-táron. V .: Eisler Im re. 2. R ó
m aifürdő, K evélyek, Csúcshegy, Hűvös
völgy. T .: 8 ó. a Berlini-téren. V .: Blau 
István. A  villam oson 36 filléres átszálló 
váltandó.

M agyarországi Kárpát Egyesület
Újpesti osztá ly: Ügyeletes a K ő

hegya lja i menedékházban Fehérváry 
Géza. T .: szombaton este 6 órakor az 
Ú jpesti hídnál. 2. Pomáz, Lajosforrás, 
Szentendre. T .: reggel 7 órakor az Ú j
pesti hídnál. V .: Kram mer Sándor. Az 
osztály pünkösdkor a Bükkbe vezet tú
rát. Jelentkezés az osztályban. — Fátra- 
osztály: Szob, Ganádi m ajor, N agybör
zsöny (h), Várbükk, Salgóvár, Miklós- 
bérc, K irályháza, N agybörzsön y .. T .: 
szombaton d. u. 4 órakor a Nyugati pá
lyaudvaron. V .: Hagenauer János. 2.
Kism aros, Pusztatorony, Békási rét. 
Hegyestető, Nagym aros. T .: reggel 5.45 
órakor a N yugati pályaudvaron. V .: 
Steinberger Á rpád. Az osztály pünkösd
kor a Bükkbe és a Vértesbe vezet tú
rát. Előzetes jelentkezés az osztályban. 
— Sólyom -osztály: Dőmös, Dobogókő,
Pomáz. T .. reggel 5.45 órakor a N yugati 
p á ly a u d v a r o n . V.r Gulyás K ároly. — 
B örzsöny-osztály: Munkatúra a B ör
zsönybe m egbeszélés szerint.

FTC
Szentendre A nnavölgy, Pilisszent- 

lászló, L epencevölgy, V isegrád. T .: 
P álffy-tér 7.20 ó. V .: K ittel Vilmos.

V ív ó  és Atlétikai Club
Esztergom  és környéke (H ajókiiándu- - 

lás). V .: Nattán G yörgy. T ^  5.45-kor az 
Eötvös-téri hajóállom áson. Dömös, Esz
tergom (G yalogtúra) V .: F ischer Endre. 
T .: mint az 1. sz. túránál. Pomáz, Gyo
párforrás, K őh egy , Ezentendro. V .: E r
dős Emil. T .: 7.15-kor a P álffy-téren. 
Munkatúra a Pihenőtelepre. V .: Berko- 
vits Erzsi. T .: m int a 3. sz. túránál. 
Evezőstúra a Pihenőtelepre. V .: Harada 
A lajos. T .: fé l 7-kor az újpesti Kupcsik- 
féle  csónakház előtt.

M agyar Turista Egyesület
Közpónt: K lotild liget, Postaréti erdő. 

Klastrom puszta; Csév, Piliscsaba. T-:
6.30 N yugati p. u. V .: Csütörtökiek és
Szögesek csoportja , Székely János. — 2. 
A utóbuszkirándulás a Börzsönybe. Bő 
vebbet: telefonon aut. 213—04. — I I
Fecskék: K ism aros, Kóspallag, Nagy 
inóc, M árianosztra, Szob. T .: 6 ó. Nyu 
gáti p. u. V .: Suttor Béla. — III . Sa 
sok: Farkasrét, Kakukliegy, Csillebérc 
Csikihegyek, Huszonnégyökrös, Török 
bálint. T .: 9 ó. farkasréti végáll. V .: Dé
vény Dezső. — IV . Zsigm ondyak: Csabai 
torony, sziklam ászó túra. T .: 7 ó. Hü 
vösvölgy. V .: Funcsler G yörgy, — B a
konyi O sztály: Papodtető.

BBTE
Vértesszöllős, Tardos, Gerecse. Pisz- 

niee, M argithegy, Piszke. T .: 6.15 kelen
fö ld i p. u. V .: Faragó Ferenc.
M agyar M unkások Turista Egyesülete
1. T .: április  30-án 17.30 kelenföldi p. u. 

V. Botos G ergely . — 2. T .: 21.30 ó. ke
lenföldi p. u . V .: Andlerl A ladár.

Törekvés SE
Munkatúra a Cserhátba. V .: Ferenczy 

István.
BSE

Szár, V itán yvár, Felsőgalla. T .: 7.30 ó. 
Keleti p. u. V .; Csiszár János.

Sólyom  Turista Egyesület
1. Ezüsthegy, Csobánka, Pilisboros- 

jenő, Óbuda T .: 7 30 P álffy-tér. V .: 
Czézner M árton. — 2. Vadaskert, Csúcs- 
té g y , Űröm, Óbuda. T .: 8 ó. Hűvös
völgy. V .: R e iter  János.

H ungária  Turista Egyesület
Bánhida, T uru l, Szélirányuk, Tolna. 

Peskő, A lsóga lla . T .: 6 o. kelenföldi 
p. u. V .: M ann L ajos dr.

Flókadminiaztráotó Csehszlovák Iában: 
LI p a Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszű-u. 13 .

Felelős szerkesztő és kiadő: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé Lászlő

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat Rt, 
körtorgógépeio. — Felelős üzemvezetőt 

Qyőry Aladár


