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Dudás játéka kétséges, 
e l ő r e l á t h a t ó l a g  L i g e t i  
fogja helyettesíteni

— Saját tudósítónktól —

Újpest is csak szombaton este 
tudott hozzálátni vasárnapi csapa
tának összeállításához, mert hiszen 

^.egyiptomi” játékosok hogyan
letét csak szombaton délután lehe
tett megállapítani. Általában fitten 
érkeztek haza Egyiptomból a fiúk, 
csak Dudás érzi még a Kairóban 
kapott rúgás nyomát. Ö tehát való
színűleg nem lesz ott a vasárnapi 
rajtnál és miután Fogoly III. 
torokgyulladással küzködött ezen a 
héten, a hátvédpár előreláthatólag 
* Kővágó— Ligeti összeállításban 
fog szerepelni.

Újpest tehát a következő csapat
tal áll ki a Vasasok ellen:

Aknai —-  Kővágó, Ligeti —

Borsányi, Szalay, Víg —  Sas, Avar, 
Jakube, Vörös, P. Szabó.

Beszéltünk Bányai Lajossal, a 
csapat edzőjével, aki a következőket 
mondotta munkatársunknak:

—  Számolni kellett az adott 
helyzettel és rá kellett bízni Dudás
ra, hogy meri-e vállalni a játékot. 
Ligeti most jó formában van és 
teljes értékű játékot várhatunk 
tőle.

—  Csak az a kérésem, hogy szí
veskedjenek kiírni: az Egyiptomot 
járt játékosok ne- felejtsék kihozni 
a felszerelésüket!

Tehát: egyiptomi lila-fehérek! 
A felszerelést rajt előtt nem sza
bad otthon felejteni!

Anspach az új elnök
— Távirati jelentésünk —

szága fiai közül szokás az elnö

Csak Sáros! gyengélkedik még, 
a válogatott csapat többi 
tagja egészségesen és 
pompás kedvben hazaérke
zett Egyiptomból
A fogadtatás — Az utolsó napok  
Ki hogy bírta a nagy utazást és a
fáradalmakat

.— Saját tudósítónktól —

Genf, febr. 27.
A  nemzetközi vívószövetség 

kongresszusán eldőlt az új elnök 
személyének kérdése. A  két je- 

Anspach (belga) és von 
Urckhardt (német)' volt. Utóbbi 
személyét az tolta előtérbe, hogy 
^jtalános szokás szerint a soron 
következő olimpia rendező or-

Az Egyiptomból megérkezett já
tékosok közül a Ferencváros veze
tősége Mailinger elnökkel és Pa
taki Mihállyal az élén még a pálya
udvaron kiválogatta a zöld-fehér 
Játékosokat és Blum Zoltán edző
d i  együtt autóba ültette és ki- 
Vitte őket az üllőiúti pályára. Itt 
Táncos, Turay, Toldi, Lázár le
vetkőzött, egy kis testmozgást 
v®Kzett, majd fürdött és a gyömö
szölő padra került. Csak Sárosinak 
engedték el ezt a munkát, mert ő 
me£ nincs rendben.

Uzután a, csapatösszeállítás mű
veletére került a sor, amiről Pataki 
Mihály a következőkben informált 
uennüket:

—  Sárosi már felépült torok- 
Gyulladásából, azonban természete- 
sen gyenge még. Éppen ezért úgy 
határoztunk, hogy holnap pihentet
jük Azért ö is kijön a hungáriaúti 
Pólyára, ahova kirendeltünk min
den játékosunkat. Végleg csak a 
helyszínen fogjuk összeállítani csa
patunkat, amely azonban az eddigi

Összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

Ascbner György
elektrotechnikai, r á d i ó k é 
s z ü lé k e k é s  anyagok nagy- 
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köt választani. Ez a rend ugyan 
már 1928-ban megdőlt, mert ak
kor nem választottak amerikai 
elnököt. Minthogy az utolsó pil
lanatban von Erckhardt vissza
lépett, a belga Anspach lett négy 
évre a FIE elnöke. A régi rend 
tehát újra megdőlt.

tervek szerint a következőképpen 
fog festeni:

Angyal — Takács I., Korányi 
— Laky, Turay, Lázár — Tán
cos, Takács II ., Szedlacsik, Toldi, 
Kohut.

—  Szó lehet azonban arról, hogy 
Laky lesz a középfedezet és akkor 
Fuhrmann játszik majd a fedezet
sor jobboldalán. Azután a mai 
influenzás világban sohase lehet 
tudni, hogy az a játékos, aki szom
baton még fit, vasárnapra nem 
döl-e ágynak. Mi tehát mindenre 
felkészültünk, de remélem, hogy 
Sárosin kívül mást nem kell majd 
nélkülöznünk.

Magyar vizipúló edzőt kárnak 
Északalrikába

— Saját tudósítónktól —
Érdekes levél futott be az 

úszószövetséghez Északafrikából. 
Afrika északi partvidékén, Tu
niszban, Algírban, Marokkóban 
élénk úszósport van, aminek fe j
lődését elősegíti az a körülmény 
is, hogy az év nagyobb részében 
lehet a szabad ég alatt az úszó
sportnak hódolni. Az afrikai úszó
sport különösen a francia úszó
sporttal van élénk kapcsolatban.

Annál meglepőbb volt a tegnapi 
levél, amelyben az afrikaiak az 
évad egész folyamára magyar 
vízipóló-edzőt kérnek a MUSz-tól. 
A  levél a kérést azzal indokoljo 
meg, hogy Afrikában is oly nagy 
szerű neve van a magyar vízipóló
nak, hogy ők nem fordulhattak 
máshoz, mikor mestert kerestek, 
csak a forráshoz.

A keleti pályaudvar érkezési 
oldalán újra megtelt a járda a 
futball gárdájával. A  vezérkar, a 
hozzátartozók és a szurkolók 
egész tömege vonult fel, hogy 
Isten hozott-at mondjon az Egyip
tomban olyan szép sikerrel szere
pelt nagyegyleti válogatottnak.

Az MLSz-t Reichard Ottó al- 
elnök, Kenyeres Árpád főtitkár 
és Nagy Marcell pénztáros kép
viselte, a PLASz már képviselve 
volt a rengeteg egyleti funkcioná
rius személyében. Bár csak a 
nagyegyletek játékosaiból alakult 
az egyiptomi gárda, ott láttuk a 
perionon a középblokk vezéreit 
is, akik nyilván ezzel akarták 
dokumentálni az összetartás ér
zését.

Maros Oszkár alelnök azért 
meglepetten kérdezte:

—  Mit akar itt a középblokk?
Mire valaki megjegyezte:
—  Nyilván a zsákot hozták.
Pedig hiába is hoztak volna

zsákot, mert ennek a túrának a 
jövedelméből a középegyletek nem 
részesülnek, csak az MLSz és a 
II. liga kap egy bizonyos részt.

A  .fogadtatásra megjelentek 
között ott volt Polnauer Ernő, a 
túra létrehozásán annyit fára
dozó Polnauer-dinasztia egyik 
illusztris tagja, aki már bájos 
menyasszonya oldalán jelent meg.

Közel negyedórás késéssel fu
tott be a belgrádi gyors, amelyből 
feltűnő virgoncán szállt ki az 
egyiptomi expedíció. Első pilla
natra látszott, hogy a természetes 
útifáradtságon kívül nincs senki
nek semmi baja, csak Sárosi 
Gyuri viseli magán a gonosz in- 
dulatú tüszős mandulalob nyo
mait.

A viszontlátás örömein hamar 
túlesett mindenki és gyorsan szét 
is oszlott az egész társaság. Mi 
persze Pluhár Istvánt, lapunk fő 
munkatársát fogtuk vallatóra, 
aki együtt volt az egyiptomi ex
pedícióval jóban-rosszban. Az 
utazásról ő a következőket mon
dotta el:

—  Alexandriában megható volt 
a búcsú. Ott volt körülöttünk az 
egész Polnauer-família. A leg
nagyobb szeretettel gondoskodtak 
rólunk, elintézték, hogy II. osz
tályú jegyeink ellenére szabadon 
mozoghassunk ismét az egész ha
jón, Sái ősi Gyurkának pedig /■ 
osztályú fülkét nyittattak.

—  Már Alexandriában érezhető
volt az erős északi szél. Mondta 
is Polnauer Sanyi: „E gy óra
múlva már táncolni fogtok.”  Jós
lata pontosan be is vált. Hétfőn 
délután háromkor indultunk és 
egy óra múlva már beteg volt 
mindenki. A vihar egész éjjé- 
tombolt és csak kedden délután 
állt el. Csak két „fakir" akadt az 
útitársaságban, aki hétfőn este 
vacsorázni tudott: Fodor dr. és 
Borsányi. A  többiek csak kedden

este kezdtek újra éledni. A leg
első beteg Antal mérnök volt, aki 
hétfőn Alexandriában jóféle hazai 
kolbászt ebédelt. Ujváry már ak
kor figyelm eztette: „Éppen ezt
rendelték ma este vacsorára a 
halak."

—  A vihar erős késést okozott, 
Így történt, hogy amikor szerdán 
délután befutott az Ankara Pi- 
reusba, a vonat már régen el
ment.- Először az volt a terv, hogy 
tovább megyünk személyvonattal, 
így  azonban két éjszakát vonaton 
kellett volna töltenünk. Blum Zoli 
határozottan ellenezte ezt a megr 
oldást, mire megszületett a terv: 
Athénben alszunk, csütörtökön 
délben indulunk, pénteken Bel- 
grádban is meghálunk. Inkább 
egy nappal később érkezünk, de 
így is sokkal kényelmesebb lesz 
az utazás. Hát azért az Athén—  
Belgrád harmincórás vasutazás 
így sem élvezet rengeteg átszál
lásával, de az bizonyos, hogy ez 
volt a legjobb megoldás.

—  Alig hogy Athént elhagy
tuk. máris megjelent a hó és mi
nél jobban haladtunk északra, an
nál inkább növekedett a hó meny- 
nyisége. Belgrádban jót aludtunk 
és reggel fél nyolckor indultunk 

• el utunk utolsó szakaszára. Kele-
bián kellemes meglepetésben volt 
részünk. Zavaros főhadnagy, az 
FTC egykori játékosa, aki most 
ott teljesít szolgálatot, hatalmas 
vörösboros butéliákkál vonult fel 
a vonatba és melegítette fel a 
régi emlékeket. Azután már min
den a szokott módon ment végbe.

Ez mind szép, de a legjobban 
mégiscsak az érdekli az egyleti 
vezetőket és a szurkolókat is, 
hogy miiyen kondícióban van az 
úti társaság, kinek a játékára le
het vasárnap számítani a bajnoki 
küzdelmekben, esetleg kit kell ki
hagyni a csapatból? Az egyesü
leti vezetők ezt már csak a késő 
délután során tudták megállapí
tani, bennünket azonban sebtiben 
így informált erről a problémáról 
Pluhár Pista:

—  Az itthoniak megnyugtatásá
ra törekedtek a túrán levő egye
sületi vezetők, akik részben távirat
ban, részben telefonon tudatták 
már pénteken és szombaton, hogy 
a játékosok milyen állapotban 
vannak. Langfelder Ferenc táv
iratában arról számolt be Athén
ből, hogy mind az öt játékos játék
ra képes és alkalmas. Borosa jócs
kán „meghízott”  a túrán s azt a 
visszaesést, amit annak idején 
mandulaoperációja okozott kondí
ciójában, teljesen kijavította. Bor
sányi különben a túra első felében  
még betegeskedett... Kellemetlen 
derékfájás tartotta vissza attól, 
hogy a mérkőzéseken részt vegyen. 
Az utolsó alexandriai mérkőzésen 
azonban már játszott s azóta egyre 
javult állapota, formája pedig a 
válogatott mérkőzésen már meg-

V

közelítette a- régit. Kívüle az új
pestiek közül Dudás laborált az 
úton. Az egyik mérkőzésen ko
molynak látszó rúgást kapott, de 
pár nap alatt rendbejött s játsz
hatott a válogatott mérkőzésen is, 
amelyen éppen úgy egyik legjobb 
embere volt a csapatnak, mint 
előbb.

—  A hungáristák közt felváltva, 
akadt lábbadozó. Elsőnek Mándi 
dőlt ki a sorból, de esete csak a 
megszokott volt. Egy-egy mérkő
zést kihagyott, mert neki sok lett 
volna négy játék egy hét alatt. 
Barátky a- második kairói mérkő
zésen sérült meg. Úgy látszott, 
hogy a télen szerzett törése ismét
lődött m,eg, de ez a feltevés hamar 
megdőlt. Pár nap alatt teljesen 
rendbejött s most kitűnő kondíció
ban, játékra képesen szállt le a 
vonatról.

—  A túra legkomolyabb betege 
Sárosi Gyurka volt. Az első pilla
natban könnyűnek látszott meg
hűlésből igen kellemetlen tüszős 
mandulagyulladás keletkezett s 
teljes hétig nyomta az ágyat. 
Kairóban is, Alexandriában is ál
landóan orvos kezelte s szobája 
szinte mindig tele volt a fiúkkal, 
ha otthon voltak. Nagy részvéttel 
vette körül mindenki a kedves paj
tást 8 különösen elszomorodott a 
társaság, amikor jtrról kellett gon
dolkozni, hogy Gyurka esetleg ott
marad teljes gyógyulásáig. Kairó
ból még lázasan, elég súlyos álla
potban vitték át Sárosit Alexan
driába, ahol még mindig orvosi 
kezelésre szorult. Az orvos oly- 
irányú vizsgalatot is tartott, hogy 
nem fertőző gyanus-e a kitűnő 
játékos? Ez a vizsgálat szerencsés 
tüneteket állapított meg 8 így 
Sárosi felszállhatott a hajóra hét
főn. Itt gyógyult meg teljesen. 
Míg a többiek egyre jobban oda 
voltak a viharos tengeren, Gyurka 
fokról fokra jobb színben feküdt 
ágyában. Az egész társaság lejárt 
hozzá, amikor birt s mindenki 
örömmel állapította meg, hogy az 
orvosi jóslat valóra válik. Gyurka 
szerdán felkelt s azóta teljesen jól 
érzi magát.

—  Blum Zoltán még Athénből 
táviratban jelezte, Hogy a ferenc
városi fiúk valamennyien egész
ségesek és játékra képesek. Sáro
sit azonban alaposan megviselte a 
teljes hétig tartó betegség, a láz 
megrontotta kondícióját s így 
maga Blum Zoltán is azon a véle
ményen van, hogy ajánlatos lenne 
pihentetni még. Éppen ezért csak 
ma dől el, hogy Sárosi játszik-e a 
Nemzeti ellen. A valószínűbb eset 
az, hogy nem vesz részt a mérkőzé
sen, hiszen kondíciója eléggé

MODIAHO

Sárosit pihenteti ma 
a Ferencváros

—  Saját tudósítónktól —
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rossz s nem, is já tszo tt m ost már 
Két h ét óta, így  nem  lehet abban 
a form ában, am ire szükség lenne.

Hogy miként döntöttek a három 
nagyegylet vezetői a vasárnapi 
csapat összeállítása tekintetében, 
erről lapunk más helyén számo
lunk be.

így zajlott le az ötödik magyar 
csapat egyiptomi túrája, aminek 
egyetlen szépségfoltja az utolsó 
mérkőzésnek, a nagy válogatottak 
találkozásának 0:0-ája volt. Pol- 
nauer Ernő azonban előrelátó fiú, 
ami kiderül ebből a megjegyzésé
ből:

— N em  b a j! íg y  könnyebb lesz-' 
nyélbeü tn i a jö v ő  év i tú rá t!

Szóval minden rossznak megvan 
a jó oldala is.

Pluhár István főmunikatársunk- 
nak az egyiptomi túra legutolsó 
eseményeiről, különösen a döntet
lenül végződött Magyarország— 
Egyiptom válogatott mérkőzésről 
szóló leveleinek közlését egyébként 
anyagtorlódás miatt csak keddi és 
szerdai számunkban fogjuk foly
tatni.

Vasárnap, 1902 február 28. *

Wéber kitűnő játéka volt 
a tegnapi Hungária B)- 
Szürketoxi mérkőzés eseménye

— Saját tudósítónktól —

A elsiszláiyú ainatörcsaptok inai iszeáltísa
— Saját tudósítónktól —-

Törekvés: Szollár — G ergely, K a 
tona — Dezső, Készéi I., Dum mer 
(Bankó), Nemes, Regős II., Pusztai, 
Déri, Baráth.

Postás: K ristó f — Jelen, Bogdán
— Illyés, B odrogi, Bokor — Kása, 
Kertész, H ollósi, Járom i, H orgos.

BSE: B ástya — Szűcs I., Pohádi
— Ellbogen, G yulay, Pázm ándy 
Béky, M ick, Szűcs II., P itrick , 
Kozm a.

UTE: A lscher — Futó, Sándor —
Balló, Bosenberg, K olozsvári — Un- 
ger, Nagy, H olch, Putz, K lauber.

M AVAG: Szift (Országh) — K raj 
esi, Fáezán II. — Opata, Gálos, H or 
vá íh  —  Zavaczky, Ébner, Ivanics, 
P intér, Antal.

III. kér. TVE: TThrin — M ayherr, 
L aekner — H efkó I., K ulcsár, S ie t 
tinger — Schwelbl, Lennert. Bosko- 
vitz, Dinnyés, Sugár.

Elektromos: Steták — Csovits
K ulcsár — Steezovits, L évay, Len
gyel ' — M elicharik, Bogdán, K olba 
bek, K ocsis, Lob.

BEAC: Takács — W igh , Ghymessy
— Bartók, Sághy, Ném eth II. — 
Kertész, Mester, K oncicky, Ivány, 
Szántó.

BSzKRT: Goda — Belesik, Léhner
— Kiss, Őri, K irá ly  — Szaller, Be- 
reez, G ergely, Ménesi I., Borszéki

FFSK: Pánczél — Takács, F ogl I.
— Szabó, Benkő, B ánky — Belez- 
nay, F ogl II., Cseszneky, Honthy, 
F riesz I.

M TK: Toldi — K állai, Gábor
K ovács, Iványi, Sernsei — Bacsal, 
K onrád, Hódi, Kecskem éti, Sasa.

„33“  FC: E a ffa i — Szenczy, W é 
bér — Feketehegyi. Szabó II., K ram  
m er —  Juhász, Fodor, Zloch, M ajor, 
Kiss.

FTC: Szirbán — Rternberg. Deák
— H offm ann, Lendvai, Schubert — 
B odor (K átra), Gervai, Dóm ján, B i 
hámi, Kem ény.

URAK: Dobos — V avró, Székely 
K ulcsár, V ida II., Rein — Jager, 
Gábor, .Teney II., T om bor I., Tom - 
bor n .

Hungária B )— Szürke taxi FC 
7:3 (1 :1 )

Hungária-út. B író: Károly III. 
és Cseh II.

Hungária BJ: Gyulay —  Vá-
radi, Buzássy —  Rebró, Wéber, 
Varga —  Blaskó, Sztancsik, Sza
bó, Kocsis, Semsei I.

Szűr ke taxi FC : Németh —
Törpényi, Erdélyi —  Pátzius, 
Grosz V., Sendula —  Rémay III., 
Juhász, Sefcsik, Horváth, Müller.

Károly III. sípjelére a taxisok 
lendülnek először támadásba. Ré- 
may III. lefut és centerét Sefcsik 
kapásból bevágja. 0:1. Változatos 
játék után Blaskó labdáját Szabó 
fordulásból beteszi. 1:1. A Hun
gária egyre jobban kezébe veszi 
a játék irányítását, a taxisok 
csak ritkán támadnak. Buzássy 
rosszul ad haza, Juhász elcsípi a 
labdát, lő, de Váradi menti a biz
tos gólnak látszó helyzetet. Ko
csis és Stancsik lövései kerülgetik 
a Szürketaxi-kaput, majd Wéber 
nagy bombáját fogja  Nérheth.

(Szünetben mindenki Wéber jó 
játékáról beszél. Még Senkey edző 
is dicséri:

•— Egész jól megy, La ja. 
Egyébként mindenütt nagy vál

tozásokat eszközölnek. A bírói sí
pot Cseh Laci veszi át, a két csa
pat pedig így áll .fel:)

Hungária B ) :  Csaba —  Vára
di, Pataki —  Wéber, Buzássy, 
Varga —  Blaskó, Sztancsik (Ku- 
tasi), Szabó, Semsei, Klamár.

A Szürketaxi kapujába Vezér 
áll, Szőke lesz a jobbhalf és Ré- 
*nay II. a balösszekötő.

Rögtön a kék-fehérek támad
nak. Szabó lövése a kapufáról 
jobbra pattan, Blaskó beíveli és 
Semsei fejesét Vezér nem tudja 
fogni. 2:1. Sztancsik nagy lövése 
alig kerüli el a kaput. Aztán a 
taxisok is feljönnek Varga hibá
jából, Rémay III. bead és Juhász 
lövése Váradi lábáról bepattan. 
2:2. Most újra nagy kék-fehér 
fölény alakul ki. Szabó éles sarok 
lövése gól. Ismét Szabó vezeti a 
labdát, átmegy vagy öt emberen 
és Sernsei belövi a n egyed iket. 
4:2. A  taxisok már egészen 
visszaesnek. Szabó újabb ered
ményes lövése után (5 :2 ) Buzássy 
lő a sarokba. 6:2. Wéber tisztára 
játsza a kis Szabót, aki nem is 
hibáz. A végeredményt az utolsó 
percben állítja be a Szürketaxi: 
Müller sarokrúgását Rémay II. 
befejeli.

A Hungária B)-ben a hosszú 
idő után újra sorompóba álló 
Wéber játéka emelkedett ki. Mel-
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Újpesten mától kezdve 
minden gyerek ingyen 
mehet he a Stadionba, 
ha nem nagyobb t m. 20 
centiméternél

A  F e r e n c v á r o s i  V a s u ta s o k  k e s á e m é -  
n y e z é s ®  n a g y s z e r ű  f o ly t a t á s r a  ta tá it  
E s  a  iőSski p á l y á k ?

— Saját tudósítónktól —

lette még Buzássy érdemel dicsé
retet. Elől Szabó érték, de Blaskó 
és Semsei 1. is jól játszott.

Még nagyon sok csiszolásra 
szorul a meglehetősen széteső já 
tékot produkáló taxiegyüttes. 
Sendula, Juhász, Grosz V. és Tör 
pényi mutatott legtöbbet.

Végre tett törte át a tétova 
tanácskozások meddő sorát. Új
pesté az érdem, hogy szakítani 
mert a konvenciókkal és bátor 
intézkedéssel • hozzányúlt a közön
ség utánpótlásának súlyos problé
májához. Amit már annyiszor 
sürgettünk lapunk hasábjain, azt 
Újpest életre hívta:

mától kezdve az UTE-pályára 
ingyen bemehet minden gye
rek, aki nem nagyobb 1 méter 

20 centiméternél.

Ez az intézkedés nyilván meg 
fogja  találni az utat a fiatalság 
szívéhez és így, hogy ha nem is 
holnap, de holnapután feltétlenül 
meg fogja hozni gyümölcseit. Aki 
nyitott szemmel jár a futball ber
keiben, az már tudja, hogy a sok 
minden megpróbáltatás, amin a 
magyar futball keresztülment, 
olyan helyzet elé állította legnép
szerűbb sportágunkat, hogy újra 
neki kell látnia a tömegek meg
hódításához. Ezt a feladatot pe

dig lent kell kezdeni a legalsó 
korosztályoknál. És ha következe
tesen végre is hajtják ezt a ha
tározatot és nem riadnak vissza 
azoktól az esetleges párpengős 
mínuszoktól, amikkel ez az intéz
kedés járhat, akkor rövidesen 
meg fogják látni, hogy érdemes 
volt még áldoztokat is hozni a  
jobb jövő érdekében.

A közmondás azt állítja, hogy 
egy fecske nem csinál nyarat. Mi 
azonban szilárdan hisszük, hogy 
az újpesti fecske rövidesen köve
tőkre talál mindenütt. És ha a 
Ferencvárosi Vasutas el tudta 
határozni, hogy a diákokat in
gyen engedi be pályájára, az új
pestiek pedig ki tudták mondani, 
hogy egyhuszas magasságig min
den gyerek ingyen mehet be a 
Stadionba, akkor remény van rá, 
hogy hamarosan minden pálya 
kapujánál be fogják vésni az egy
huszas rovátkát.

Az új magyar futball alap
kövéhez szolgáltatják az első vé
sést.

Schnjtzer Győző, a győri DAC volt 
kitűnő centere és a Győri Textil SE 
edzője külföldre távozik.

Lázár László, a Gödöllői MOVE TC 
tehetséges játékosa súlyos betegségé
ből felépült s tavasszal ismét elfog
lalja helyét, csapatában.

A Kassai AC 29-ik évi közgyűlésén 
elnöknek újból gróf Csáky Mihályt 
választották meg, ügyvezető elnök 
pedig Vámay Ernő lett.

Ungvári kapus a Spartában. Acker- 
fflann, az Ungvári MTE jeles váloga
tott kapusa Prágában katonáskodván, 
megjelent a Sparta egyik edzésén s 
ott annyira megtetszett játéka, hogy 
szerződéssel kínálták meg. Aoker- 
mann szakmájában való nehéz 
ségek miatt egyelőre nem ír alá szer 
ződést s mint amatőr fog védeni a 
Sparta színeiben.

Csányi dr. influenzája miatt nent 
tudta képviselni a profiszövetséget 
tegnap délután az „egyiptomiak” ér
kezésénél. Preismann áléinak helyet
tesítette a társelnököt.

Álmatlan éjszakái
nem lesznek, ha fürdőjébe valód

P I L A V I N
tablettái tesz, mert az tengeri sót és szibériai lenyőklvonatot tartalmaz 
Ara minden szaküzlé’ben 40 miér.

A ma bajnokit játszó
egyesületek sietve ren

dezték tartozásaikat
— Saját tudósítónktól —

Pénteki számunkban közöltük, 
hogy egy sereg egyesületnek • a 
játékjoga van felfüggesztve kü
lönböző tartozás miatt. A fel
függesztési listán levők közül 
azok, amelyek ma bajnoki mér
kőzést játszanak, siettek törlesz
teni. Elsőnek a III. kér. FC fize
tett, míg tegnap a Vasas jelent 
meg és törlesztette a szövetség
gel szemben fennálló tartozását 
Kifizették Király és Vági bünte
téspénzét is. A Vasasnak fel van 
függesztve a játékjoga a Bocs
kaival szembeni tartozása miatt 
is. Ezt már nem a szövetségben, 
hanem a Bocskainál kell rendez
niük s mint értesülünk, a késő 
éjjeli órákban a tartozás miatt 
érintkezésbe is léptek a Bocskai
val. Törlesztett az Attila is, 
amely még az ÉLASz-nak járó 
tartozását is a PLASz-hoz küldte 
be. A fentiek mellett a profiszö- 
vetségben nem tudtak felvilágo
sítást adni a Bocskai felfüggesz
téséről, miután a Bocskai nem a 
szövetségnek, hanem a Debre
ceni KASE-nak tartozik, tehát 
az amatőr egyesületnél kell 
egyenlítenie a tartozását a mér
kőzés előtt. A II. ligások közül 
a Pécs-Baranyának sok tartozá
sát kellett egyenlítenie, mégpedig 
különböző egyesületeknél. A Tu- 
rul-nak Schell játékosával kell 
az ügyét rendeznie, csak így áll
hat ki mai mérkőzésére.

A  MÁV javaslatától 
függ, hogy visszaállit- 
jak-e az 50 százalékos 

vasúti kedvezm ényt
Mit végzett az MLSz-kül- 
dőftség Tormay dr. állam

titkárnál
— Saját tudósítónktól —

Az MLSz elnöksége tegnap dél
ben Usetty Béla vezetése mellett 
látogatást tett a kereskedelmi mi
nisztériumban Tormay Géza dr. 
államtitkárnál. A küldöttségnek 
Usettyn kívül tagja volt Nádas 
Ödön, Kovács Mihály és Reichard 
Ottó alelnök, valamint Kenyeres 
Árpád főtitkár. Mint előre meg
írtuk, a vasúti kedvezmény 50 szá
zalékos visszaállítását kérték szó
ban és írásban. Tormay államtit
kár a küldöttségnek a következő
ket mondotta:

—  Nagyon nehéz ebben az ügy
ben valamit is elérni, miután mi
nisztertanácsi határozat van, hogy 
csak 33 százalékos kedvezményt 
szabad adni. Ezt a határozatot a 
33-as bizottság is magáévá tette. 
A turisták kivételek.

A küldöttség azonban rámuta
tott arra, hogy az 50 százalékos 
kedvezmény lefokozása folytán

Sorsoltok 
a vasutas ligában

•— Saját tudósítónktól —
A Vasutas Sport Liga csütörtökön 

| este tanácsülést tartott s itt az 1932. 
évi vasutas futballbajnokság kérdé
sével foglalkoztak. A tanács először 

t kimondotta, hogy fenntartja az első 
i ás másodosztályra való tagozódást, 
azután pedig a csapatok beosztása 
kérdésében' határozott.

A  csoportok erre az évre így ala
kulnak:

I. osztály
N yu ga ti csöp ört:  Pécsi VSK, Du

nakeszi Magyarság, Törekvés, Test
vériség, Rákosi VSK.

Keleti csoport: Miskolci VSC, Sá
toraljaújhelyi MÁV, Szolnoki MÁV, 
Békéscsabai MÁV, Budapesti VSC.

IL osztály
A) csoport: Hatvani VSE, Domb

óvári VOGE, Bp. MÁV Előre, Szom 
bathelyi MÁV, Ferencvárosi VSK.

B) csoport: Debreceni VSC, Nyír 
egyházi VSC, Püspökladányi MÁV 
Mezőtúri MÁV, Szegedi VSE, Szen
tesi MÁV.

A küzdelem mindenhol egyforctn 
lós.

A  beosztás megejtése után mind 
járt kisorsolták az első osztály 
mérkőzéseit. A sorsolásnál terminu
sokat nem állapítottak meg, de nem 
Is ez a fontos, hanem az, hogy me
lyik csapatot illeti a pályaválasztó) 
Jog.

A sorsolás eredménye:

A Grasshoppers veresége 
a Coriiüiiánokíól

— Távirati jelentésünk —

London, február 27.
A zürichi Grasshoppers csa

pata, amely csütörtökön 4:0-ra 
győzött a Casuals ellen, ma a 
Crystal Palace pályáján a Co- 
rinthiánok ̂  ellen játszott. Fél
időben már 1 :0-ra vezettek az 
angol amatőrök, míg a végered- 
mény 3:1 lett a javukra. A 
svájci csapat nem tudta csü
törtöki játékát produkálni.

A BT északi kerülete március
2-án^ Miskolcon nagyszabású va
csorát tart. Ezen osztják ki azo
kat az okleveleket, melyekkel a 
Központ tüntetett ki több északi 
bírót.

A MŰVE országos sportértekezletet 
tart március 5-én 5 órakor. Ekkor 
fognak dönteni, hogy ki és hol ren
dezheti meg az országos labdarúgó-, 
lövész-, birkózó-, atlétikai-, vívó-, 
tenisz-, torna- és vitorlázó repülő baj
nokságokat.

nemcsak a labdarugó egye
sületek jártak rosszul, ha
nem az államvasutak is, hi
szen most több egyesület 

autóbuszon utazik.
Erre Tormay a következőket mon
dotta:

—  Tekintettél arra, hogy most 
kevesebben veszik igénybe a vas
utat, a beadott kérvényt átteszem a 
MÁV-hoz javaslattétel céljából s 
ha majd visszakerül hozzánk, akkor 
újra tanács síé visszük majd az 
ügyet.

Nyugati csoport.
RVSE— Törekvés, Testvériség— 

RVSE, RVSE—P VSK, Magyarság- 
RVSE, Törekvés—Testvériség, PVSK 
—Törekvés, Törekvés—Magyarság, 
PVSK—Testvériség, Magyarság— 
PVSK, Testvériség—Magyarság.

Keleti csoport.
S. MÁV-MVSC, BV8C-S. MÁV, 

S. MÁV—Szolnoki MÁV, B. MÁV— 
S. MÁV, MVSC-BVSC, Szolnoki 
MAV-MVSC, MVSC—B. MÁV, Szol
noki MÁV—BVSC, B. MÁV—Szolno- 

| ki MÁV, BVSC—B. MÁV.
A  II. osztály mérkőzéseit később 

sorsolják ki.

A Pecs-Baranya két amatőr já 
tékossal kiegészítve csütörtökön 
délután a PÁC ésapatával játszott 
édzőmérkőzést. A meccs 5:5 
arányban döntetlenül végződött. 
Az összeállítás körül még teljes a 
bizonytalanság.

1 Sportérmek, plakettek és I szehrsk, serleoelr, zománc- I iMftjyet légfllcsábban Morzsányinál IV. kér., Eskü-fit 9.

A  Cs. MOVE a vasárnapi csorbát 
a BTC ellen akarja kiköszörülni. 
Egész héten szorgosan készült a va
sárnapi mérkőzésre. A csapat egvéb-
ként az alábbi lesz: Vágd__ Nieder-
kirebner, Wersitz — Lógó, Berzéti, 
Mayer — Uitz II., Faragó, Maurer 
(Kovács), Polákovits.

Balassagyarmaton vasárnap a 
BTE a Váci Reményt látja vendé
gül barátságos mérkőzésre. B író: 
Pretzner.

Fővárosi „11” FC néven új egye-1 
sülét alakult. Vasárnap már bemutató 
mérkőzést játszik a P. Reménnyel. A 
játék a Rákospalota pályáján lesz 12 

I órakor.

A MOVE LL elnöksége a most ne
vező új egyesületek készére kétfor
dulós vándordíj mérkőzést írt ki. Ed
dig öt jelentkező van már.

A Pécs-Baranya összes tartozásait 
rendezte s így az Ete FC— Péos-Bara-
nya mérkőzést semmi veszély sem fe
nyegeti. A pécsiek különben tegnap 
este már meg is érkeztek Pestre. A 
csapatot, melynek tartalékja az edző 
Dóra, Walter igazgatósági tag kísér
te fel a fővárosba. A Baranya külön
ben tegnap leszerződitette a PVSK 
Muskátját s Muskát ma már ját
szik is.

TÜSC— Rákoscsabai TK  barát
ságos mérkőzés lesz vasárnap dél
után Tokodon. B író: Mikolovits.

Az Attila csapata tegnap este Rei- 
ner kíséretében rendben megérkezett 
Budapestre.

A Szarvasi Turul SE tegnap beje
lentette a Déli LASz-nak, hogy játé
kosai közül több influenzás beteg s 
ezért nem tud csapatot kiállítani a 
Bohn SC ellen. A bejelentés alapján 
a Turul—Bohn meccs elmarad.

A Bocskai csapata tizenegy játékos
sal, Káldy Zsigmond vezetésével teg
nap este megérkezett a fővárosba.

A debreceni amatőrök ma nagyobb 
szabású villámtornát rendeznek. A 
tornán mind a nyolc helyi csapat 
rés-ztvesz. A mérkőzések 2x15 percesek 
lesznek s a küzdelem kiesésre megy. 
Az első forduló párosítása: DTSE— 
DVSC, Székgyár—DMTE, DKASE— 
DTE, DVSE—DEAC.

Á III kér. FC csapata Komor és 
Szafka vezetésével tegnap este pon
tosan befutott Kaposvárra. Az óbudai

fárdát a. két vezetőn kívül mindössze 
kiálló tizenegy játékos alkotta.

MTK-pályq Hungária-út
Vasárnap, február 28-án, 

déiután fél 2 órakor

Ferencváros—Nemzeti
Fél 4 órakor

Hungária—Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzés



Vasárnap, 1932 február 28.

R E J T V E N Y T R I A T L O N
k iírás: pénteken!!

Szezonnyitás
Túltömött tribünök,
Vihar zó hangorkán, 
Elégedettség ül sorba 
Minden egyes orcán.
Kitűnő a játékbíró,
Jobb már nem lehetne, 
Ofszájdról a szélső soha 
Kincsen elengedve.
Krekkjeink a nehéz meccset 
Bírják véges-végig,
Publikum a játékukat 
Magasztalja égig.
Simán zajlik minden,
Nincs sehol zökkenő . . .  
Ámbár azért mégis, kérem 
Van némi bökkenő.
Ott a bibi és efölött 
Majdnem hogy hát sírtam, 
Bökkenő, hogy ezt a verset 
Néhány éve írtam.

Pégusz

Kenyeres Árpád terve
zetét fogadta el a FIFA 

elnöksége a v ilág 
bajnokság szab á ly
zatának törvény- 

javaslatánál
—  Saját tudósítónktól —

Megérkezett az MLSz-be a 
FIFA elnökségének hivatalos ja 
vaslata a világbajnokság új 
Rendszerére vonatkozólag. A  ter
jedelmes elaborátum majdnem 
teljes egészében magáévá teszi 
Kenyeres Árpádnak, az MLSz 
főtitkárának tervezetét, amit a 
tavalyi berlini kongresszuson 
terjesztett a FIFA elé. A  javas
lat pontosan átvette Kenyeres 
vajon-beosztását és az egyes ra- 
jonokból a döntőbe jutó orszá- 
{j;0* számát. A  magyar futball 
komoly sikere az a tény, hogy a 
világbajnokság új rendszere ma
gyar ember munkája nyomán 
készül el.

A  javaslatot a FIFA  titkár- 
saga megküldötte minden or
szágnak, amely tagja a FIFA- 
Kak és a javaslat törvénybe ik
tatása pünkösdkor a stockholmi 
kongresszuson fog  végbemenni.

Hétfőn dői el, hogy
Győrött lesz-e jövő  
vasárnap a Sabaria  
—Nemzeti bajnoki 
mérkőzés
—  Saját tudósítónktól—

Szoihbathelyen az SzSE-pálya 
mog mindig jég alatt áll s nem 
valószínű, hogy jövő vasárnapra 
vendbe tudják-e ho^ni. Éppen 
ezért a Sabaria máris tárgyalá
sokat folytat abban az irányban, 
? °«y  jövő vasárnap a Sabaria—  
Nemzeti bajnoki mérkőzés Győ- 
Vott kerüljön sorra. Hétfőn dől 
®* az> hogy tényleg Győrnek jut-e 
“  valóban érdekes mérkőzés.

a
Az

ttrdtikeg karrikatúra jelent meg 
Minői Gnerin Sportivo-ban. az

válogatott• csapat öt csatára 
\ sorban és mindegyiknek a 

íy fc'öól egy-egy rövid spanyol szó 
°Ppen ki. Az aláírás a következő: 

olasz válogatott csatársor egy- 
poének titka: mind az öt csatár
spanyolul beszél . . "  Dél-Ameriká- 
e^nber°jían Ŝ spanP ° ^  beszélnek ar

i. * Hyperol szájvíztabletta ideá 
«s száj. és torokfertőtlenítő.
-J? mutatkozik be ma a MAFC5HS&r NMSE)
^ A H A C  ma tartalékosán áll fel, 
rieiü- - kapusa, Padkmts a multheti 
'•M'bmierkő zésen megsérült.

Hercules foothall-
és cipők, kizárólag a orártónát 

Budapesti Gépszl)gyárnál kaphalúk
^ L ,M lk ..,u,0. t6. a Tol.i 31 3—13

A  v e z e t ő  c s a p a t o k  k ö z ű i  

a  F e r e n c v á r o s n a k  é s  a z  

Ú j p e s t n e k  a  k i e s é s h e z  

k ö z e l á l l ó  e l l e n f é l l e l  k e l l  

m é r k ő z n i e ,  m í g  a  H u n 

g á r i a  r ö g t ö n  a  m ö g ö t t e  

t a n y á s é  B o c s k a i v a l  k e r ü l  

s z e m k e

a  r a j t n á l

A Kaposvárott mérkőzött egy
más mellett ál nak a táblázaton, 

míg Kispesten h
sovárgók

Az első helyre döntő fellegi! mér
kőzést vívnak a kisprotlk és az 
amatőrök

Éppen egy tucat hét óta nem 
játszottak Budapesten I. ligabeli 
profi bajnoki mérkőzést. A nagy 
szünetnek ma azonban v ég e . . .  A 
csapatok ismét pontot keresni in
dulnak a pályára, a nézők újra iz
gulni fognak nemcsak egy-egy 
gólhelyzet, tizenegyes rúgás, vagy 
sarokrúgás előtt, hanem gyakran 
még taccsdobásnál is. Most ismét 
fontos minden, mert az akciók 
közben nemcsak a labda, hanem a 
pont is gurul s a háttérben ott les- 
kelődik a gondolat, hogy „jaj, váj
jon megtartjuk-e a hárompontos 
előnyünket” , vagy „no, szurkoljunk 
egy kicsit, talán csak leadnak egy 
vagy két pontot” , vagy „csak most 
az első meccsen ne kapjunk ki” .

Nem lehet többet könnyélműs- 
ködni, mert ha csak egy gól is esik, 
rögtön beírják ebbe a bajnoki táb 
lázatba:

1 .  Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária i. Bocskai
5. n i .  kér. FC
6. Somogy
7. Attila
8. Sabaria
9. Budai „11“

10. Nemzeti
11. Kispest
12. Vasas

zz v—> 
19 (3) 

i n  (5) 
) 13 (9)

11 U ------  55:11 22 (—)
11 9 1 1 36:13
11 8 1 2 29:13
11 5 3 3 21:20
11 5 1 5 21:24 11 (11)
11 5 — 6 16:22 10 (12)
11 3 2 6 10:24 8 (14)
11 3 1 7 15:20 7 (15)
11 3 1 7 19:28 7 (15)
11 3 1 7 16:30 7 (15)
11 2 2 7 15:33 6 (16)
11 2 1 8 20:35 5 (17)

A  vezető c sa p a t  
Játsza  a  ny itányt
Eddigi eredmény (Ferencváros 

—Nemzeti):
1926/27: 3:3 3:2 
1927/28: 4:2 4:1 
1928/29: 1:1 2:1 
1929/30: 7:2 3:1 
1930/31: 0:0 2:2 
1931/32: 7:0
Az első feladat a 

zöld-fehérek részé
re simának látszik- 
A  jelek szerint a
12. meccsét is pont- 
veszteség nélkül 
vívják meg, hiszen 
ellenfelük, a Nem- 
zeti nagyon rég 
nem tett ki ma- 

gáért. Az a tény azonban, hogy a 
fekete-fehérek már négy Ízben 
tudtak pontot elvenni, minden
esetre intő jel. Idénykezdésnél 
vagyunk, a papírforma még nem 
mértékadó, jósolni még nagyon 
nehéz —  ez áll minden mérkőzés
re. Mégis azt lehet mondani, hogy

—  Saját tudósítónktól —

a fél 2-kor kezdődő mérkőzésen 
a zöld-fehérek 2— 3 gólos szép 
győzelemmel folytatják páratlanul 
álló őszi sikereiket.

Ú jp e st  J a k a b é v a l  
in á u l ii.előzésre

Eddigi 
Vasas) •

eredmény (Újpest—

1926/27: 2:1 3:2 
1927/28: 3:2 3:0 
1928/29: 0:3 4:1 
1929/30: — — 
1930/31: 4:1 5:3 
1931/32: 3:1 •

Újpest számára sem nehéz a 
feladat, sőt talán még könnyebb 
is! Mert amíg a Nemzeti csapata 
legalább Bécsben mérkőzött a té
len s  kupameccset is játszott, 
addig a Vasas az őszi idény óta 
komoly mérkőzést nem vívott. 
Mindemellett a Vasas még rosszabb 
helyen is fekszik. Mindén jel arra 
mutat tehát, hogy a Jakubeval meg- 
erösdött lila-fehérek kedvező körül
mények között veszik üldözőbe a 
kissé megszökött zöld-fehéreket. 
Különös tekintettel arra, hogy az 
újpestiek még otthon is játszanak, 
nagyobb gólarányú győzelmüket 
szabad várni.

A  k é k - f e h é r e k  
m á r i s  e rő p ró b á n
Eddigi eredmény (Hungária— 

Bocskai);
1926/27: — — 
1927/28: 4:1 5:2 
1928/29: 0:2 3:3 
1929/30: 5:2 2:2 
1030/31: 5:1 2:1 
1931/32: 3:1

Amíg a két vezető csapat lát
szólag sétálva kezdhet a gyen- 
gébbek ellen, addig a Hungáriá 
nak rögtön erős ellenféllel, a 
hátamögött állóval kell mérkőz
nie. A Bocskai szeszélyes csapat 
Rá is vert már a Hungáriára, 
Budapesten is tudott pontot el
venni s ezúttal is kemény ellen
félnek bizonyulhat. A Hungária 
félj avulásáról beszélnek!... Nos 
ez a mérkőzés rögtön erőpróba j 
lesz a kék-fehérek részére. Bár 
a Bocskai jelenlegi formája kö
rülbelül sem ismeretes, mégis a

Hungária 3:1 arányú győzelmét 
lehet jósolni.

M e n n y it  é r  a  S o m é  ffy 
J a k a b é  n é lk ü l  ?

Eddigi eredmény (Somogy— 
III. kér. FC):

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

Eddigi szereplésük alapján kezet 
foghatnak egymással a kaposvári 
meccs résztvevői. A  táblázatban 
sem állnak egymástól messze, sőt 
éppen egymás mellett. A kerületiek 
vannak előbbre, de ez egyenlítődik 
azáltal, hogy a kaposváriak já t  
seanak ma otthon,. Most már csak
az kérdés, hogy mennyit ér a 
Somogy Jakube nélkül, mert a 
csapat az őszi jó  helyét Jakubeval 
együtt szerezte. A  kerületiek nin
csenek jó  formában. Ezt bebizo
nyították Belgrádiban, valamint á 
multheti kupameccsen is. Ezzel 
szemben a Somogy formáját nem- 
ismerjük, hiszen a balkáni út óta 
nem játszottak. A kaposváriak fel
jebb törekszenek s rövid időre 
már a ma megszerzendő győzelem 
is elég lenne. A  mi jóslatunk azon
ban mégis az, hogy a mérkőzés 
döntetlen lesz.

K is p e s te n  k é t  o ly a n  
c sa p a t  lá tsz ik  e g y  
m á s  e llen , a m e ly n e k  

méff s o k  k e r e s n i 
valója  a k a d

eredmény (Kispest-Eddigi 
Attila):

1926/27: — — 
1927/28: 3:5 3:1 
1928/29: —

1929/30: 2:1 1:1 
1930/31: —  —  
1931/32: 0:0

A fenti eredménytáblázatban 
a hézagok az Attila miatt van
nak. A miskolciak hol játszottak 
az I. ligában, hol elbújtak a 
11.-ban. Ezúttal azonban a kis
pestiek állnak kiesésre. Az utol
sóelőtti hely nagyon fenyeget, 
de az Attilának is van még ke
resnivalója, hiszen 8 pontja édes 
kevés az üdvösséghez. Kispesten 
tehát amolyan kiesés elleni, har
cos mérkőzés lesz. A győzelem 
Kispest felé int, hiszen a kispes
tiek játszanak otthon, sőt a kis- 
pestiek télen sem pihentek, míg 
az Attilának messzire kell vissza
néznie, ha az utolsó kemény mér- 
kőzésére kiváncsi. 2 :l-es  Kis
pest győzelem a valószínű.

C s o n k a  n y i'á n y , de  
é lc s a p a to k k a l  . 
a ii. lig á b a n

ő s z i  eredmény: Soroksár—
Turul t 1:1, Pécs-Baranya— Etc
2:0.
Tizenegy csápat közül csak 

négy mérkőzik az első bajnoki 
napon a kisprofiknál. A többi 
várakozó állásponton későbbre 
helyezte a mérkőzését. A kezdés
nél azonban így is ott találjuk a 
vezető csapatokat. Az első helye
zett Soroksár a hozzá közel állő 
Turul vendége ma a Millenári
son. A  téli szünet úgy látszik a 
Turulnak ártott meg jobban s így 
a Soroksár aligha szenvedi el első 
vereségét éppen most. A másik 
mérkőzés is érdekesnek látszik. 
Pesterzsébeten a mind jobban 
feltűnő Etc FC látja vendégül a 
pécsieket s bizony könnyen reván- 
sot is vehet az őszi vereségért.

A T ö re k v é s  m a  e g y
lé p é s s e l  kö z e le b b  

futhat a z  ú ja b b  
a m a tő rb a jn o k 

s á g h o z
őszi eredmény: Postás— Tö

rekvés 4:2, BSE—UTE 4:2, 
FTC— URAK 0:0, BSzKRT—  
Fér. Vasutas 2:0, MÁV ÁG
IIK kér. 7:1, Elektromos—  
BEAC 2:1, „33” FC— M ÍK
5:2.
A múlt héten a rajtnál rögtön 

az élre verekedte magát a Törek
vés csapata, amely ma már meg 
is ugorhat a mezönyttöl. A mult
heti játék ad erre reményt a 
vasutascsapatnak a postásoltlcal 
szembeni derbimérközése előtt. 
Nos és nem kis mértékben az is 
szerepet játszik, hogy a Törekvés 
ezúttal otthon viaskodik. Sőt a 
vasutascsapat ezenkívül még re- 
vánsra is áhítozik.

A többiek közül jó  helyezésén 
újra javíthat az FTC az URAK- 
kai szemben szerzendő győzelmé
vel, a BSE-re az UTE i s  veresé
get mérhet, az MTK a 88FC-tői 
is szerezhet pontot, míg a mult
heti két meglepetésnek az okozó
ja, a MÁVAG és a III. kerület 
egymással kerül szembe. Tekintve 
azt, hogy a kerületiek játszanak 
otthon, esetleg még pontot is 
szerezhetnek. A Fér. Vasutas 
most aligha szerez pontot, mert 
ezúttal a javítani akaró BSzKRT- 
tal kerül szembe, még hozzá a 
villamoscsapat pályáján. Pontot 
szerezhet azonban a BEAC, amely 
látszólag ősz óta javult s ezúttal 
az Elektromos ellen a Lágymá
nyoson játszik.

Az amatőr alsóbb osztályokban

hangszóróját bármely szaküzletben Orion dina
mikus hangszóróra. Az eddigi hangszórója ét 
dása e e én 30-40 pongő árengedményt kap.

S z ó r t j a ;  O r io n  i z z ó lá m p a  g y á r -



Részletes műsor
PROFIBAJNOKSÁG 

I. Hsa

Ferencváros — Nemzeti

is több érdekes mérkőzés kerüli VI, kér. FC— Turul TE, Gyom
terítékre. Alább részletesen is- gyösi-űt, fél 4. Bíró: Ganz. — Ifj. 9. 
mertetjük őket. S PSC—Vasas, Pestújhely, fél 4.

Bíró: Szigeti. II. fél 2. — Ifj 
fél 12.

RUAC—I. kor, SC, Béke-utca, fél 
! 4. Bíró: Seidler

BTK—ZSE, Pozsonyi-út, fél 4. 
Bíró: Glück B. — II. fél 12.

RTK—RFC, Rákosszentmihály, fél 
4. Bíró: Szőke S. — II. fél 2. — Ifj 
fél 12.

Cs. MOVE—BTC, Csepel, fél 4. 
Hungáriáját, fél 2. Bíró: Csárdás. I Bíró: Vass A. — Ifj. fél 2.

Ferencváros: Angyal — Takács I., I III. osztály
Korányi — Laki (Fuhrrnann), Tu- Első csoport
ray, Lázár — Táncos, Takaos II., . . r7V, ,, ... .
Szedlacsik Toldi Kohut NJTC—WSC, Zagrábj-út, fél 4Szediacsik, loMi ltoüut. Bíró: Benkő. — II. fél 11. _  Ifj.

Nemzeti: Gallina — Flóra, I
Szendrő — Hossó, Búza Belesik — WSE—BBFC, Vas Gereben-utca, 
Kovács, Szenes, Gergely, Bihamy, fél 4_ Bíró. Szeder. — II 1. 
Horváth II. | RAOE—SzAC, Soroksári-út, fél 4,

Bíró: Rubint. — II. fél 12.
ZAC—ÉMOSz, Szőnyi-út, fél 2. 

Bíró: Mészáros. — II. fél 12. 
BIK—KSSE, Ujhegyi-út, fél 4,

H ungária—Bocskai
Hungária-út, fél A. Bírói Bíró
rr £ ■ Sándor* I Bíró: Fehérváry. — II .’ fél 12.Hungária: Szabó — Nagy, Mandi 2

— Kompótí, Kalmár, Sebes — Ha-1 Felien—RTK, Budafoki-út, fél 4.
Ifjraszti, Cseh, Sárvári Titkos, Híres. B{ró. Németh. — II. fél 12/

Bocs fai: Budai — Kuti, Remmer fél 9.
— Mátéffy, Moóré, Reviczky — CsTK—SzNSE, Csepel, fél 4. 
Markos, Vincze, Teleki, Ormos Bíró: Révész.
Hevesi. MAFC—SzRTC, Bertalan-utca,

I fél 4. Bíró: Richtarek.
Vasas —Újpest Második csoport

Megyerirút, fél A. Bíró: Juhász dr,\ Compactor—MSC, Horthy Miklós- 
Vasas: Bereczky — Szemere, Ke- út_ (Újpest), fél 2. Bíró: Stöckler. 

mény — Végi, Burger, Kiss — Kosz- Ifj. 10 (Népsziget). •— II. 9. 
ta, Egry, Possák, Brunecker, Király. _ VI. kér. SC—P. Törekvés, Pozsonyi-

Újpest; Aknai — Kővágó, Ligeti J 
(Dudás) — Borsányi, Szalay, Víg
Sas, Avar, Jakube, Vörös, P. Szabó

Kispest—Attila „
Kispest, fél A. Bíró: Barna. 

Kispest: Dénes — Rozgonyi, Hu-1

NTC—NSC, Rákosfalva, fél 2. 
Bíró: Topscher. —  II. fél 12.

NyTE—BSC, Pasaréti-út, fél 4. 
Bíró: Faragó.

Főv. TKör—RAFC, Teve-utca, fél 
4. Bíró: Gotüieb. —  II. fél 12. 

UTSE-—MFTR, Horthy Miklós-út
nyadi — Purczeld, Tőrös,K^rUzteS g jp ert), fél 4. Bíró: Bihámy.
—  Paezolay, Dormos, Kormos, öt.. ... „ ,,, „
Fürstner, Serényi. TSC-Torofeor, Tatai-ut, fél 2.

Attila: Szemző — Vadász, Banké Bl™: .s ™ t a y  T
—  Szabó, Sós, Pogány — Csere, Ne- I ..  Verhalom— UMTE, Szent László-
mes, Vermes, Bán, Sziklai.

Som ogy—III. kér. FC
Kaposvár, fél A. Bírót Antalies,
Somogy: Erdős — Miklósi, Joós — I fél 4. Bíró: Jasszievics.

Egry, Péter, Győrffy — Mészáros, Urániar—LTK, Szent László-tér, 
Galambos, Kármán, Csizi, Tunyoghy, fél 2. Bíró: Ringer.

III. kér. FC: Biri — Wemer, I USC—Jutagyár, Népsziget, fél 4.
Bíró — Beretvás, Lutz, Magyar — Bíró: Szangetta.

tér, fél 4, Bíró: Kertész J 
IV. osztály
Első csoport

P. Remény—MTC, Rákospalota,

Pamut— ÜLI, Horthy Miklós-út 
(Újpest), fél 12. Bíró: Hrobák.

Második csoport
KASC—FSC, Simor-utca, fél 10.

Apróságok egy újonc
egyesület rendkívüli 
Kozgyuleseroly

Fenyvesi, Győry, Zilahi, Lengyel, j 
Dömötör.

II. liga

Etc FC—Pécs-Baranya
Erzsébet-utca, fél A. Bíró: Rotter, I 

Etc FC: Gergely •— Sőtér, Csóka 
—  Szabó, Simon, Geguss (Bereczky 
II.) — Izsépy, Urbancsik, Létay, [
Pomázi, Béres.

Pécs-Baranya: Jókai —■ Iványi, I 
Kővári — Palkó, Foór, Temesi — [
Fogas, Muskát, Halas, Táltos, Ko
csis.

Turul—Soroksár
Millenáris, fél A. Bíró: Majorszky.

Turul: Spindler — Lengyel, Reis- 
ner — Talmács, Sipőcz, Zsebeházy —
Kelemen, Schell (Horpáczky), Sen- 
gef, Páli, Pirityi.

Soroksár : Bácsay — Schweier. |
Lichtner — Elblinger, Illik, Kova-j 
esik — Mohácsi, Zwick, Schmidt,
Küzdényi, Kohut II.

AMATŐRBAJNOKSAG 
I. osztály.

ÜTE—BSE, Megyeri-út, fél 
Bíró: Szél. -  II. fél 12. -  Ifj. fél 10.1 ^

BEAC—Elektromos, Lágymányos, Koré. Az alakú o 0 gyűlés,
fél 4 Bíró- Égner — II. fél 2. mint mondjak az elmúlt heten zaj- 

Tőrekvés—Postás, Bíhári-út, fél 4. lőtt le, ahol olyan viharos volt a 
Bíró: Klein A. —  II. fél 2. —  Ifj. hangulat, hogy berekesztették a 
fél 12. gyűlést és a hét folyamán még egy

FTC—URAK, űllői-út, 12. Bíró: rendkívüli összejövetelt kellett tar- 
Mihalicza. — II. 10. tani. Erről a rendkívüli közgyűlés-

BS*KRT—FVSR, Sport-utca, fél 4. rgj következőket tudtuk meg: 
Bíró: Himmler. — II. fel 2. j

III. kér. TVE—MAVAG, Nagy-j Milyen legyen a klubszin? 
szombat-utoa, fél 4. Bíró: Duller.
II. fél 12. — Ifj. 10.

B M Vasárnap, 1932 február 28.

Bíró: Mám dl. — II. 8.
PATE—Cukrász, Simor-utca, fél ] 

4. Bíró: Noth. — II. fél 2,
X. kér. FC—KEAC, Pesti Határ

út, fél 4. Bíró: Horváth II.
Siketek—Kelenvölgy, Ceglédi-út, 1

fél 12. Bíró: Szántó.
Kalapos—ARSC, Ceglédi-út, fél 2. 

Bíró: Lengyel F.
LTE—FÖTE, Kelenföld, fél 4.1 

Bíró: Weisz F. — Ifj. 11.
Harmadik csoport

HFSC—K. Húsos, Keglevich-utca, I 
fél 4. Bíró: Hajós. )

K. Törekvés— Textília, Rendessy- | 
telep, 11. Bíró: Polgári.

ETC—SAC, Erzsébet-utca, fél 12. | 
Bíró: Bakonyi.

KAC—SSC, Kispest, fél 2. Bíró: 
Sallai II.

■ Negyedik csoport
Lapterjesztők—PTBSC, Pasaréti- | 

út, fél 2, Bíró: Silbermann.
UFC—MÖSzTK, Kelenföld, fél 2.| 

Bíró: Lindenbaum.
VII. kér. Amatőr—VÁC, Zágrábi- 

út, fél 2. Bíró: Kelemen.
Sckmoll—Spárta, Teve-utca, fél 2. 

Bíró: Hochfelder.
V. osztály.
Első csoport

Szondy—MPSE, Wekerletelep, fél | 
4. Bíró: Penninger.

X. kér. ISE—MFOE, Halom-utca, I 
11. Bíró: Vass A.

Gránit—RFC, Kispest, 11. Bíró: | 
Kührner.

Második csoport
FLK—Nagytétény, Rákospatak,

fél 4. Bíró: Handl.
PMTK—Sz. Juventus, URAK-

pálya, 11. Bíró: Grosz B.
B. Testvériség—Budatétény, Nagy

szombat-utca, fél 2. Bíró: Lap-
sánszky.

Ifjúsági bajnokság

Hol a labda?
£ X X X R  s zú rn á  R é p re jiv é n y ü n lc

I l i i t

Beküldő neve 

Címe..................
A képbe a labdát ceruzával bele kell rajzolni, a nevet és lak

címet a rovatokba beírni és a lapból kivágott képet a Nemzeti 
Sport szerkesztőségébe (VI., Rózsa-utca 111.) beküldeni.

Megfejtési határidő: 1932 március 3, csütörtök déli 12
órája. Csak eddig az időpontig beérkező megfejtéseket vesszük 
figyelembe.

Kérjük a megfejtés beküldőit, hogy a borítékra szíves
kedjenek ráírni: Hol a labda?
A  nyájas olvasó első pillanat

ban talán meglepődik, ha leg- 
w rr— i c r  * I ÜJ’abb feladványképünket meg-

BSzKRT— Testvériség, SpÓítútcJ piIJ“ «»| h}?zen a nemzeti váló
iéi 12. BRSC— WSE, Rákosfalva, fél Futottból jól ismert arcokhoz a
10. RUAC— URAK, Gyöngyösi-út, kePen fehér ln& tartozik, míg a
11. BMTE—MÁVAG, Budafok, 9. megszokott piros ing, fehér nad- 
SzFC—Hungária, Állami telep, 11. rág összetétel az ellenfélen fe- 
KTC—SzAC, Ceglédi-út, fél 10.1 szül. Az amatőrberkekben is tá- 
KAC—FVSK, Kereszturi-út, 9. jékozott olvasók számára azonban 
BTK—Nyomdász, Pozsonyi-út, 10.1 nem lesz talány a kép eredete s 
^SK —KMTl^Vas Gereben-utca, i i .  rejtvényünknek ezt a részét mi

binym-út, fa  1. KAOE-̂awt,I f  tavaly május 14-k amato,—- 
Soroksári-út, fa  10. BSC—MTC, profivalogatott mérkőzésén ke- 
Pasaréti-út, 10. MTK—BTC, H u n - szült, azon, amelyet a B) váloga- 
gária-út(, 8. Lapteresztök—B. tott— Olasz Kadettok mérkőzés
Magyarság, Pasaréti-út, fa  9. előtt játszottak az Üllői úton. A 

| profiknak (akárcsak a Kadett- 
I kép a tavaly május 14-iki amatőr—  
meccs) ez a barátságos találkozó 

| sem hozott sikert, mert alig tudták 
a már 2:0-ra vezető amatőrök 
előnyét behozni s végül is be kel
lett érniük a döntetlennel.

Képünkön éppen a profik új
pesti balszámya támad: P. Szabó

rúg, mögötte Vörös figyel, bizo
nyára azt figyeli, hogy mit mű
vel társa a hozzájuttatott labdá
val, miközben Orbán, az amatőr
hátvéd megakasztani készül a 
csatár akcióját. Az ő társa, Eli* 
bogén, akárcsak Vörös, szintén 
figyelő szerepre van kárhoztatva. 
A labda körül tehát mindössze 
két aktív szereplő van, úgy lát
szik s ez a körülmény a meg
oldandó feladatot jelentékenyen 
megkönnyíti. Valóban, ez a fel
adatunk nem is tartozik a nehe
zek közé, de mindamellett jó  fut- 
ballérzék és egy kis szerencse is 
kell hozzá, hogy a nyájas olvasó 
pontosan találjon. De csak rajta!

A  megfejtők között ezen a hé
ten a következő díjakat osztjuk 
ki:

1. d íj: 20 pengős sportutal
vány.

2. díj: futball-labda.
8. d íj: a Nemzeti Sport egy

havi előfizetése.

a h o l
(

a  l e g v ih a r o s a b b  k é r d é s t  a  k lu b sz in ,  a  l e g 
k é n y e s e b b  ü g y e t  a  p é n z t á r o s  v á la s z tá s a  o k o z t a

— Saját tudósítónktól —
Ilyenkor a tavasz küszöbén kerül 

felszínre a legtöbb új egyesület. 
Most nemrég a legkülsőbb Angyal
földön, a Jász-utca környékén ala
kult egy új csapat: a VI. kér. TTK, 
azaz a VI. kerületi Ifjak Testgya-

~ „  __ „  A  megalakulásnál tulajdonkép
‘'MTK— 33Fc" íkimgáriarút, három-1 ezen a ponton tört ki a vihar, mert 

negyed 12. Bíró: Gombos. — II. | a megválasztott intéző, aki egy-
háromnegyed 10.

H. osztály
Kárpáti-csoport

BRSC—Ganz, Rákosfalva, fél 
Bíró: Arányi.

BMTE—BVSC, Budafok, fél 
Bíró: Kovács dr. — II. 1.

SzFC—Menekültek, Állami telep, 
fél 4. Bíró: Kovács P. — II, 1.

| személyben az elnök is volt, azt 
mondta, hogy a csapat színe lila- 

[ fehér legyen, mert hát a bajnok 
Újpestnek is olyan a színe. Az al- 

I elnök azonban a zöld-fehér színék 
! mellett kardoskodott, mert nagy 
Fradista volt. A  két ellenfelet se
hogy sem lehetett meggyőzni és 
most is úgy látszott, hogy ezen a 
ponton ismét nem lesz megegyezés, 
de az egyik leleményes tag felállt

HÁG—FSE, Szőnyi-út, fél 4.
Bíró: Róna P. — Ifj. fél 10.

KTC—Hungária, Ceglédi-út, fél 4. j ^  gz t̂ ^ r t ;

^KÁC^Testvériség, Kereszturi-út, I —  Erről kár vitatkozni, mert a 
fél 4. Bíró: Gellert. — II. 11. tavaszra úgyis csak háromféle

ESC—EMTK, Erzsébet-utca, fél 2. dresszből tudjuk összhozni a feí-
Bíró: Kerényi. szerelést. Ezt a kérdést tehát hagy-

Stobbe-csoport juk későbbre!
TLK—OTE, Tatai-út, fél 4. Bíró: A  felszólalást általános helyeslés

Kovaly. — Ifj. 11* 1 fogadta —  úgy van, úgy van — ,
t

tag megígérte, hogy a feleségét 
is kiviszi.

Ki legyen a pénztáros?
Végül az est utolsó és egyben 

legkényesebb kérdése került napi
kiabálták és lassan a két vitatkozó I rf n,de,:, Jegyén a pénztáros? Az 
fél is megnyugodott, mert hát igaz, a aku °  közgyűlésen ezt a tisztsé- 
egyelőre csak tarka-barka mez le- ? et ne™ akar^  senki sem vállalni 
hét 1 es mint rövidesen kiderült, most

Nagylábúak előnyben. [ * ugyanf  v o I t a , h^ e t .  Egy
bátor ember sem akadt. Vegre is 

A  rend teljes helyreálltával az az egyik jelölt annyira méregbe 
intéző a második pontra tért. I jött, hogy feugrott és ki jelen tet-

—  A jövő héten már lenne egy te a visszahúzódás igazi okát:
nagy meccsünk —  kezdte. I —  Én nem vállalom, mert ,ha

—  Le kell kötni —  volt az álta- péfiz nincs, minek a pénztáros ?!
lános felelet.  ̂ A  találó válasz után az intéző

—  De baj van, csupa nagylábas nem sokat erőltette a dolgot, hanem
cipő van, azoktól, akiktől kaptuk, berekesztette a gyűlést. Aztán fog- 
már teljesen szétrugdalták a cipő- ta a tollat és a nevét beleírta a 
két! pénztáros üres helyére. Is !

Az intézőnek ez a kijelentései T. T.
nem nagy megelégedést keltett, de 
a jelenlevők azért nem hátráltak 
meg a meccs elől: | A  Gyömrői SE közgyűlésén az

—  Nem baj, nálunk van elég tisztikart választották meg.
nagylábú. A  legközelebb majd be- Etook:Szab° Jenő dr., ugyv. elnök:

„ W í I Biehk Dezső, alelnök: Petravich An-
szerezzük a kis cik k et e« akkor dw  juhász Pál, Szigeti István, fé
már játszhatnak a kislábúak is. titkár: Szabó László, pénztáros: Ur-

Szurkolók kerestetnek. ,bán TLf  zló‘ Futballszakosztály elnö-
I ke: Lehmaun Jakab, intézője: László 

Ezután a 3. pontra került a Adolf. Az úszószakosztály elnöke: 
sor. Az elnökintéző miután meg-1 Straub János, ügyv. elnöke pedig ifj. 
rázta a csengőt, a szurkolókra j Beóker Boldizsár, 
vonatkozó tanácsát, adta elő: a  bécsi labdarúgó szövetség köz-
Nekttnk szükségünk van drukker, | gyűlése újra a régi tisztikart válasz- 
azaz szurkoló táborra is, mert az | M ta  meg Gerő dr. elnökkel az élén, 
eredményes munkának ez is az csak «  társelnöki ̂  székbe került új 
egyik legfőbb feltétek. Ezért azt 1
indkványozom, hozzon mindenki vá^ ^ tt m érkőzésből 6LOOO sil- 
magával egy jotorku szurkolót a J volt a bevétel és a szövetség 8400 
meccsekre! sin ing tiszta jövedelemmel zárta le az

A z indítványt egyhangúan el-1 elmúlt évet.

fogadták, sőt az egyik vezetőségi jS Nemcsak a magyar, hanem a cseh
szlovák ligabajnokságnak is ma van a 
rajtja. A vezető csapatok közül a 
Sparta Naehodban a Nachoddal ját
szik, a Siavia Prágában a Bohemians- 
sal kerül szembe, míg a Viktória Zsis- 
kov ellenfele a DFC. «

Mayer Imre, Presov. Az a fél nyer
te a fogadást, amelyik azt állította, 
hogy a magyarok nem fognak győzni 
az Egyiptom elleni válogatott mérkő
zésen. — Nem az MTK, hanem a 
magyar válogatott verte 1930 január 
31—február 1-én 29:0-ra a csehszlo
vák válogatott asztali teniszcsapatot. 
A  mérkőzés Prágában került leját
szásra.

Paulovits Zoltán. Nemes István 
nem ír jég szaklapot, hanem a BKE 
hivatalos lapjába írt több szakcikket. 
Ezekért forduljon a Budapesti Kor
csolyázó Egylethez. Könyve Wodianer- 
kiadás, a Wodiamer Rt. (Budapest) 
megküldi, ha megrendeli nála.

Romániai sportrajongó. Sajnos, 
az önök esetére vonatkozóan nem 
vagyunk tájékozva, s így jelen
leg érdembevágó felvilágosítást 
nem adhatunk.

Ú jb ó l k a p h a t ó  a

„Futballbíró
a mellényzsebbeu"

j á t é k s z a b á l y k ö n y v  
h a r m a d i k  k i a d á s a

( i r t a  :  B f i N E D E E  A J L A D A B

í
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Törökország ellen
kétszer,

Bulgária ellen *
egyszer
látszik áprilisban 
a magyar profi
vá lógatott

Zavarok lesznek az április 17-i baj
noki nap körül — Nem mehetnek
a  l e g jo b b a k

— Saját tudósítónktól —-

Tegnap a profiszövetségbe le- 
yel, érkezett Törökországból. A  
levélben a török szövetség közli, 

a magyar-török barátságra 
való tekintettel elfogadják a ma
gyarok feltételeit s április 19-én,
■tsairam ünnepén, valamint ápri
lis 22-én (péntek, a muzulmánok 
ünnepnapja) vendégül látják a 
Magyar profiválogatottat s mind 
a két ízben Törökország legjobb 
csapatát állítják ki ellene.

A törökökkel a középblokk tár 
gya.lt eddig, mégpedig a profi
szövetség nevében. Ugyanakkor a 
bolgároktól is levél érkezett s

most már valószínű, hogy a har 
maciik m érk őzés  április 24-én, 
Szófiában kerül sorra s ekkor 
•Bulgária válogatott csapata lesz
az ellenfél.

A kis balkáni út ügyében be
szeltünk Herzog Edvínnel, akitől 
a következőket tudtuk meg:

—  Tekintettel arra, hogy az

első mérkőzés kedden, április 
19-én lesz, már előző pénteken el 
kell indulnunk, ha pihenten aka
runk kiáltani. Ilyenformán majd 
el kell halasztani néhány mérkő
zést április 17-ről. Hat-hét csa■ 
patból kerülhet ki a magyar 
profiválogatott. Erős csapatot 
akarunk küldeni, hogy meg tudja 
állani a helyét.

Április 17én a sorsolás szerint 
Budai „11”— Hungária, Nemzeti 
— III. kér., Attila— Újpest, So
mogy— Kispest, Bocskai— Ferenc 
város, valamint Sabaria— Vasas 
mérkőzés lenne soron, de három, 
esetleg négy mérkőzést is 
valószínűleg elhalasztanak a 
túra miatt. De nemcsak az 
április 17iki bajnoki forduló 
akadályozza a balkáni utat, ha
nem az április 24-i bécsi magyar
osztrák válogatott mérkőzés is. 
Erre a mérkőzésre való tekintet
tel a már április 15-ike körül in 
dúló csapat elől legjobb játéko
sainkat itthon tartja majd a sző 
vetségi kapitány, annál- is inkább, 
mert a balkáni út még április 
24-én, azaz a magyar-osztrák 
mérkőzés napján is tart. Ilyen 
formán csak a második garnitu 
ránk elutazásáról lehet szó.

A hosszú téli szünet után
is meg

m ozdultak már a futbal
listák
A DVE vág ya , hogy az első öt helyezett 
között legyen
Az A R M  jobban őröl a nyugati BT által 
alapított »faií--díj« elnyerésének, mint a
bajnokságnak

—  Saját tudósítónktól —
Székesfehérvár, február 26.

A nyugati kerület futballcsapatai 
ai5c™s 6-án indulnak neki a baj- 

k ^.mérkőzéseknek. A korai szezón- 
1a>?jí , ,®Eyszerre felrázza a téli tét- 
í “̂ghől Fehérvár futballcsapatait 
68 Játékosait.
„ ®ar,.„az időjárás egészen „holtsze- 

. és az újabb havazás az ed
állít t t ntet®ben elég nagy gond elé 

otta az egyesületi vezetőket, 
snrSll m°st már pezsdülő az élet a 
1̂ , t';elepek táján és serényen fo- 
mekreZ ^^észület a tavaszi küzdel-

B®gjobban természetesen a DVE 
siet,

9yekszik csapatát mielőbb formába 
mert leghamarabb áll sorom-

t,y,a's r̂naP már pályatréninget tar- 
h„.0 csapat, ahol a téli nagy pi- 
Int 'i na9V kedvvel és érthető 
Z T Mesen gyúrták a játékosok a 
kötött?**8 havat- Már mérkőzést is 
de b ?z, ®gyesület erre a napra, 
^  ? mojárás rosszabbodása miatt 
c<sn-J f 6n, ,v°lt azt elhalasztani. A 

.^ ő je ,  Erdős Pestről szere- 
/„i ,vo ria ellenfelet szerezni, de az 

fSyszerű házi gyakorlátozásr i 
R o n to ttá k  össze a programot. 
a_ a ..®saPat végzi gyakorlatait,
ffttí m sulet „mindenesét” , Kövér 
w / ' f rt kérdezzük meg a tavaszi 
tervekre vonatkozóan.

tra a kérdésre, hogy lesz-e erő

sítés a csapaton tavaszra, a kiváló 
főtitkár az alábbiakat mondja:

— Játékosanyagunk olyan nagy, 
.hogy lényegesebb erősítés teljesen 
felesleges. Az ifjúsági játékosaink 
között olyan tehetségek vannak 
hogy tehetségükhöz csak. a rutint 
kell megszerezniük 8 máris teljes ér
tékű ̂ tagjai lehetnek o csapatnak. A 
tapasztalat viszont azt mutatja, 
ho&y a rutin megszerzése hosszabb 
időbe kerül, úgy, hagy nagyobb 
mérvű felfrissitést éppen ebből az 
okból nem merünk kockáztatni.

— A csatársor center posztjának 
kérdése vár sürgősen megoldásra és 
betöltésre, mert az eddigi kísérletek 
nem vezettek kellő eredményre.

— Egy vissxaamatőrizálás alatt 
levő volt profijátékos fog előrelát
hatólag egyesületünkbe lépni s re
méljük, -hagy vele ezt a nehéz posz
tot sikeresen be fogjuk tudni töl
teni.

A tavaszi évad reményei felől így 
nyilatkozik:

— A vidéknek a legerősebb kerü
lete a mienk, ahol az első helyen 
álló sem mehet soha sem biztosra az 
utolsó helyen állóval szemben, mint 
ahogy azt a TSC—-Pápai Kinizsi 
mérkőzések már ismételten beigazol
ták.

Egy vezérszurkoló veszi át a szót 
és hozzáfűzi a maga részéről, mint
egy az óhaját.

— Reméljük, hogy a már nekünk 
szinte kijáró ötödik helyet az idén

:4MAC5YMI SP 
& N E K D 0  ‘ '
Érnem

Miből lesz 
a cserebogár ?

Mulatságos története van an
nak, hogy hogyan adta magas
ugrásra a fejét egyik legtehetsé
gesebb „budai”  illetőségű magas
ugrónk.

Hetedik gimnáziumba járt. 
Egyik nap a tízórai szünetben 
orrlógatva sétálgatott az udvaron, 
mert fölötte éhes volt és mert egy 
fillér sem volt a zsebeiben. Utolsó 
lehetőségként legjobb barátjához 
járult:

—  Adj kölcsön ötven fillért 
holnapig . . .

Legjobb barátja azonban már 
behatóan ismerte éhes hősünket, 
miértis így válaszolt:

—  Kölcsön nem adok, elveim
mel ellenkezik. De ha átugrod itt

kerítést —  odamutatott —  
kapsz tőlem örökbe öiven fillért!

Barátunk nem nagyon kedfelte 
az efféléket, de mégis megkockáz
tatta a dolgot. Nekirohant és a kö
vetkező pillanatban dühösen átkozó- 
dott a homokban. Általános röhögés 
volt a válasz. FeltápásZkodott és 
újra nekiment. Sikerült, amit senki 
sem hitt volna, átugrotta a kerítést. 
Diadallal járult barátjához az ötven 
fillér irányában. A  válasz lesújtó 
volt:

—  Kvittek vagyunk. Három hete 
kértél tőlem ötven fillért, -máig sem 
adtad meg. Nem kell megadnod. . .

Az eset szenvedő alanya tehát az
nap délelőtt nem evett. Viszont cen- 
timétert ragadott és megállapította, 
hogy százötvenöt centit ugrott. Há
rom hónap múlva már alacsony volt 
neki a kerítés és nyolcadik gimna
zista korában KISOK-bajnokságot 
nyert!

is tudjuk magunknak biztosítani és 
ha ezt a helyezést eléri a csapat, én 
meg leszek a munkájával elégedve

Az ARAK, jelenleg a II- osztály
első helyen álló csapata még 

nem jelent meg a pályán.
Tornatermi edzéseiről Horváth Ist
ván intéző elégedetlenül számol be 
és főleg az öregebb játékosokról nyi
latkozik megrovással, mert az ifjú
ságiak szorgalmasabbnak mutatkoz
tak.

Schmőltz József dr., az egyesület 
lelkes ügyvezető elnöke már inegeié- 
gedettebb:

— Csapatunk a múlt évben meg
kapta a nyugati BT által alapított 
fair-díj gyönyörű serlegét, jutal
mául annak a sportszerű játéknak, 
amelyet a pályán folytat. Én ennek 
jobban örülök, mint a II. osztályú 
bajnokság megnyerésének. A díjat, 
amely mindössze két éves és amelyet 
a múlt évben oly nagymultú együt
tes, mint a győri ETO kapott meg, 
az idén csapatunk érdemelte ki sok 
neves és kiváló eredményekkel is 
rendelkező csapata előtt a kerület
nek. Ebből azt látom, hogy a csapat 
fegyelmezettsége kifogástalan, amit 
bizonyít az is, hogy az elmúlt őszi 
szezonban sem állították ki egyetlen 
játékosunkat sem.

Boór Ferenc dr., a volt híres 
BEAC-játékos és országos váloga
tott, a csapat edzője már nem egé
szen ezen a véleményen van.

—■ A bajnokságot természetesen 
meg fogjuk nyerni, hiszen a csapat
ban olyan stílus van, mint a ver
senytársak közül egyikben sem. És 
hogyha az osztályozó mérkőzéseken 
— amit egyébként igazságtalannak 
és már elavult dolognak tartok 
egy kissé bátrabban játszanak 
fiúk, akkor megvan a reményem, 
hogy végre bekerülünk az 1. osz
tályba.

ö. S. dr.

A Hungáriában 
Kalmár a centerhalf 

a Bácskái ellen
Az »egyiptomiak« közül még Mándi 
és Híres játszik, míg Barátky és 

Újvári pihen
— Saját tudósítónktól —

A Szeged FC ma délelőtt fél 12 órát 
kezdettel a SzAK kombinált csapatá
val edzőmérkőzést tart Szegeden.

Helyre állt a béke a Somogyitól, 
A vezetőségnek sikerült a játékosok
kal teljes megegyezésre jutni s az 
óbudaiak ellen ma délután a legjobb 
kaposvári tizenegy veszi fel a harcot. 
Pénteken megérkezett Kármán, teg
nap pedig a kerületiekkel együtt be
futott Tunyoghy is.

Nyíregyházán nagy a hideg, teg
nap újabb hő esett, de a kitűzött két 
amatőrbajnoki mérkőzést nem mon
dották le. Itt említjük meg, hogy az 
NyTVE—NyVSC meccsre Erdélyi, a 
NyAfE—NyöTSE meccsre pedig, 
mely szintén Nyíregyházán kerül sor-. 
ra, S< hick szf mélyében küldött ki bí
rót a kerületi BT.

Az egyiptomi útról tegnap délután 
megérkezett Hungária-játékosokat es
te 7 órára értekezletre, rendelte And- 
rássy-útd klubhelyiségébe a vezetőség. 
Erre az értekezletre a Bocskai ellen 
kiállítandó csapatösszeállítás miatt 
volt szükség. A vezetőség ugyanis a 
legnagyobb bizonytalanságban volt 
játékosainak kondícióját illetőleg s 
maguktól a játékosoktól akarta meg
tudni, hogy érzik magukat és merik-e 
vállalni a debreceniek ellen a játékot.

Az értekezlet teljes megnyugvást 
hozott, amennyiben a kék-fehéreknek 
mind az öt Egyiptomból megérkezett 
játékosa egészséges, fit kondícióban 
van, sőt annyira jól érzik magukat, 
hogy valamennyien kérték a Bocskai 
ellen kiállítandó csapatba beállításu
kat.

A  vezetőség mindezek ellenére úgy 
határozott, hogy a harmadik mécs
esén megsérült B ardtkyt  és Ú jvárit 
pihenteti és ugyancsak pihentetni 
akarta Mándit is. Mándi pihenteté

sétől azonban el kellett tekinteni, 
mert K ocsis  sérült lába még nem 
jött annyira rendbe, hogy merje 
vállalni a játékot.

Amikor mindezt letárgyalták, ke
rült sorra az összeállítás. Senke-y 
Imre edző előterjesztésére, rövid ta
nácskozás után a vezetőség a követ
kező csapatot jelölte a debreceniek 
ellen:

Szabó —  Nagy, Mándi —-
Kompóti, Kalmár, Sebes —  
Haraszti, Cseh, Sárvári, Tit

kos, Híres.

Érdekessége az összeállításnak: 
Kalm árnak cen terha lfba  állítása. Az 
Egyiptomot járt játékosok, valamint 
Fodor dr. véleménye szerint Kalm ár  
nagyon jól szerepelt ezen a poszton, 
s a vezetőség reméli, hogy a Bocs
kai ellen is jól fog menni neki a 
játék.

Kiestek az utolsó 
alacsonyabb osztályúak is 

az Angol Kupából
Két londoni csapat az elődöntőben — 
Az Arsenal bravúrja — A bajnokság

ban az Everton újra győzött
—  Távirati jelentésünk —

London, február 27.
Az Angol Kupa hatodik forduló

jának mind a négy mérkőzése dön
tést hozott már az első találkozás
nál és amint várható volt, ebben a 
fordulóban elvéreztek az alsóbb osz
tályok utolsó képviselői is, a II. 
osztályú Bury és a HL osztályú 
Watford. A II. osztályú csapat á’aját 
pályáján igen kemény ellenfél volt 
és a Manchester City csak a leg
minimálisabb gólkülönbséggel tu
dott győzni. A Watford már lénye
gesen kisebb ellenállást tudott ta
núsítani és öt kapott góllal hagyta 
el a küzdőteret

A forduló legnagyobb teljesítmé
nye az Arsenal győzelme a Hud- 
dersfield Towa ellen. Az Arsenal ez
zel az eredménnyel a kupa favorit- 
jává lépett elő, de ugyanakkor ko
moly jelöltnek számít a bajnokságra 
is. Az Arsenal mellé a Chelsea 
együttesében egy második londoni 
csapat is bekerült a négy utolsó áll
va maradt csapat közé.

A  következő fordulót hétfőn este 
sorsolják ki.

Az I. ligában a kupamérkőzések 
következtében csak csonka forduló 
volt. Az Everton győzött és most 
már 39 pontja van a 36—31 ponttal 
mögötte következő Arsenal, illetve 
Sheffield tlnited előtt. Viszont az 
Arsenal kettővel kevesebb mérkőzést 
játszott.

A II. ligában & derbi döntetlenül 
végződött és Így a Ieeds United 
megőrizte egypontos vezetését 
Wolverhamptonnal szemben.

Skóciában változatlanul a Mother- 
well vezet a tavalyi bajnok Rangéra 
előtt.

Részletes eredmények:
Angol Kupa VL fordulója

Huddersfield Town—Arsenal 0:1.
Liverpool—C h e ls e a  0:2.
Newcastle United—Watford 5:0.
Búry — M a n c h e s t e r  C it y  3:4,

I- liga
Aston Villa — P o r s t m o u t h  0:1. ■

Grimsby Town—Birmingham 1:1
LeiceSter City—Derby County 1:1
Middlesbrough—B la c k p o ö l  0:3. Shof 
field Wednesday—E v e r t o n  1:8

n . liga
Bradford—Swansea Town 2:1. —

Bnrnl ey— O ld h a m  A t h le t io  1:4. C h a r l -

ton A th letic—Bradford City 1:0. —- 
C hesterfield—Bristol City 3:L Man
chester United—Barnsley 3:0. N őt- 
tingham  F orest—Plymouth Argyle 
3:2. Southam pton—Port Való 3:L — 
Stoke C.ty—Millwall 0:0. Tottenham  
H otspur—Notts Connty 2:0. Wolver- 
hampton Wanderers—Leeds United

Skót liga
Airdrieonians—Ayr United 2:2. Col 

tic—D undee  0:2. Cow denbeath—Third 
Lanark 2:0. Duitdee United—A b er-  
deen  0:4. Hamilton Academicals— 
Leith Athletic 7:0. Hearts—M other- 
w éll 0:1. K ilm arnock—Clyde 1:0. — 
M orton—Falkirk 4:3. P artick  Thistle  

St. Mirren 2:1. Queens Park—fían- 
gers  1 :6 .

Nyolcvanhárom  perces 
késéssel érkezett haza  

az éjiéi a Budai „11" 
csapata

— Saját tudósítónktól —
10 óra 40 perckor kell befut

nia a trieszti gyorsnak. Tegnap 
azonban késett. Előbb csak né
hány, majd hetvenöt perces ké
sést jeleztek, végül is nyolcvan- 
három perces késéssel futott be 
a vonat, amely a Budai „11" csa
patát hozta haza francia föld
ről,

—  3000 kilométert utaztunk 
—  ez volt Faragó Lajos vezető
nek az első szava, —  sehol egy 
percet sem késtünk s mire Buda
pesttől már csak 150 kilométerre 
voltunk, hirtelen késni kezdtünk.

Közben a játékosok vígan ug
rálnak le a kocsiból. Sérült nincs 
közöttük. A Vasastól kölcsön 
kapott Szemerét Schreiber Má
tyással az élén a Vasas vezető
sége rögtön közreveszi s már 
viszik is, autóba teszik. Ma 

Újpest ellen nagy szükség 
lesz rá.

gránitszilánk
a legkitűnőbb tejszincsokoládéral!



s,ssa
K özönségsikerrel 
indult m eg  a tavaszi s z e z o n

(a Keletin)
M egjött oz egyiptomi csapot és megjött 
a szurkolók hangja, csak a tavasz nem 

még meg

Vasárnap, 1932 február 28.

jött
— Saját tudósítónktól —

Tegnap végre megindult a sze
zon. Egy szakértő jelentette ki:

—  Ilyen nagy közönség!. 
Ilyen hidegben! . . .  Ez igen! Ez 
már szezont jelent!

A szóban forgó futballesemény 
az egyiptomi túracsapat megér
kezése volt. Feltűnést keltett: a 
csapat szép égett színe (pedig 
15:0 egész rendes dolog, ha a 0:0 
nem is az), továbbá, hogy nem, 
volt üdvözlő beszéd. A közönség, 
nek tetszett mind a kettő. Csak 
egy futballvezér hiányolta az el
maradt beszédet. Mikor lehurrog
ták, így magyarázkodott:

—  Nem hosszú beszédet gondol
tam. Csak ennyit és azt is a kö
zönséghez intézve: Uraim, a hol
napi viszontlátásra! Ennyi néző 
ugyanis ma bajnokin is szép kö
zönséget jelent.

—  Mi az hogy? —  sóhajtott 
egy II, ligás. —  Rekordközönsé
get.

H ungária—Ferencváros 
meccs a Baross-téren
A  ferencvárosiakat a szigorú 

vezetőség a pályaudvarról azonnal 
edzésre vitte s az együttesen ko
csiba szálló társaságot egész cső
dület vette körül a Baross-téren. 
Néhány Hungária-szurkoló is arra 
járt s első pillanatban nem tudta, 
miről is van szó. Egy „civil”  bácsi 
előzékenyen magyarázattal szol
gált:

—  A Turay jött meg Egyip
tomból. A futballista.

Mire rögtön elhangzott a rossz
májú kérdés:

—  Mióta futballista Turay?...
A  bácsi felismerte, hogy itt a

konkurrencia felől fúj a szél és 
visszavágott:

—  Régebben, mint a Rebró.

N agyokés,,közepesek'
Maros Oszkár, az újpesti vezér, nem 

bírja bevenni a Középblokkot s amikor 
a pályaudvaron meglátta a középegye
sületi képviselőket, így szólt:

— Hát mit keres itt a Középblöff ? 
Egy középegyleti vezér lemondóan

legyintett:
— Nem sokat. Itt is, mint minde

nütt, csak a nagyok keresnek.

A BSE-ben az örökifjú Merle Jenő
az ökölvívószakosztályban végzett igen 
értékes munkát. Az elmúlt hónapban 
azonban megalakult, illetve újból 
megalakult a Lapterjesztők SC ököl- 
vívószakosztálya. Mint régi lapter
jesztő, Merle sem tudott soká szíve 
sugallatának ellemtáHni és elfogadta 
a lapterjesztőknél az ökölvívószak- 
osztály vezetői tisztségét.

A bajor válogatott ökölvívók 9:7 
arányú megérdemelt vereséget szen
vedtek. A bajor vereséget nagyban 
menti az a tény, hogy négy legjobb 
ökölvívójuk, Ausböck, Ziglarstky, Held 
és Láng nem vett részt a túrán. A 
mérkőzés meglehetős botrányos jele
netek között ért véget. A bajor 
Schweizer ugyanis az első menetben 
mélyütést vétett úgy, hogy Ambros 
a küzdelmet nem is tudta folytatni.

A Bp. Vasutas tegnap este ünne
pelte 100 terítékes vacsora keretében 
azokat az ökölvívóit, akik a csapat- 
bajnoki versenyeken, illetve az egész 
esztendőben nagy sikerrel szerepel
tek. A vacsora keretében osztották ki 
Budapest ökölvívóbajnokságán nyert 
díjakat is. Fischer Mór, a Bp. Vas
utas elnöke, Homola állomásfőnök, 
Mosonyi Viktor elnök után még 
számos felkös-zöntő hangzott el. A 
vacsorát tánc követett.

Szurkolók ébredése I  T E N I S Z
resz-

Élednek a szurkolóik. A  pálya-1 
udvaron már ugratták egymást a| 
különböző színek vezérszurkosai. 
Az újpestieket ferencvárosi 
ről például ezzel:

—  Holnap délután öt ponttal I 
fogunk vezetni a mai három he- \ 
lyett.

Az újpestiek hevesen tiltakoztak | 
e képtelenség ellen, mire jött a bi- j 
zonyítás:

—  Fél 4-ig egész biztosan. Mi \ 
tudniillik fél 2-kor játszunk.

Váltakozó szerencsével...

A protekciós langfelder

Gabrovitz levele Morafe- 
karlóból

Montekarló, február 25.
Remek, napsütéses az idő a fran

cia Riviérán! Igazán öröm, passzió 
ilyen csodásán enyhe, kellemes 
időben teniszezni. Pláne, ha amel
lett a játék is jól megy az ember
nek. Mert —  talán az egy Straub 
kivételével, aki még nem jöhetett 
bele, mert csak most érkezett —

mindannyian igen jó formában 
vagyunk, Straub 6:0, 8 :l-re  kapott 
ki az ir Rogerstől, akit aztán 
Kehrling megvert. Rogersszel én is 
szembekerültem s az első szetet 
6:0-ra, nyertem ellene, a másik 
kettőt azonban 6:3, 6:4-re elvesz
tettem.

Zichy is nagyon jó, megnyerte 
a beaulieui előnyversenyt. Ebben a 
számban én harmadik lettem.

A montekarlói számok közül a 
Buttler Trophyban Kehrlinggél, a 
nemzetközi párosban Zichyvel ját
szom Az utóbbi számban a Rogers 
— Del Bono pár ellen nagyszerűen 
ment a játék, úgyhogy azt hittem, 
győzünk a következő fordulóban 
is. A Kozeluh— Kukuljevics pártól 
azonban 3:6, 6:3, 6:3-ra kikap
tunk.

A Buttler Trophyban óriási 
küzdelmet vívtunk az olasz Rado—  
Del Bono pár ellen. (Rado —  mint 
ismeretes —  tavaly tűnt fel, még 
pedig nagyarányú „ betöréssel‘
Második lett az olasz nemzeti baj
nokságban!) A  mérkőzés eredmé
nye : Kehrling, Gabrovitz— Rado, 
Del Bono olasz 3:6, 10:12, 6:4, 
6:1, 6:1. Váratlanul rosszul ment 
azonban a játék a Menzel— Mar- 
salek kettős ellen, melytől 6:3, 6:2, 
6 :l-re  kikaptunk.

Kehrlingnek Montekarlóban kü
lönben is Menzel volt a végzete. 
Nagy balszerencsével vesztett ellene 
8:10, 5 :7 -re.

Itt van különben már a svéd

vich Ferdinánd nyerte meg 
Somogyi Béla ellen.

$tiS

A hölgybajnokságban a nagyszöllősi 
Grosz Manci győzött az ungvári 
Barkász Valivel szemben. A pozsonyi 
Weidenhoffemé nem indult. A ve
gyespáros bajnok a Somogyi—Bérczy 
Emese pár lett, míg a férfi páros 
bajnokság a Bárczy Oszkár—Ádámo- 
vich pár kezébe került.

E versenyen nagy feltűnést keltet
tek a feltörő fiatalok. Az ungvári 
Barkász Vali nyerte Bárczy Emese 
ellen a leányok bajnokságát, m íg a 
fiúk közül Nyáry János (K om árom ) 
lett az első.

Szokásos nemzetközi versenyét 
megrendezte a huszonötéves fenn
állását ünneplő Ungvári AC és a 
Lévai SE.

A versenyidényt a tradicionálissá 
vált ótátraíüredi verseny zárta be, 
amelyet ezidén a Kassai SC helyett 
a Csehszlovákiai Magyar Tenisz 
Szövetség rendezett. Óriási mezőny 
gyűlt egybe, amilyen 1931-ben még a 
prágai bajnoki versenyen sem volt. 
Sajnos, a kedvezőtlen időjárás el
rontotta a hatalmas sportbeli sikert.

A CsszMTSz csapata indult Nyír
egyházán a pünkösdkor megtartott 
kerületközi versenyen, ahol a tiszán
túli kerület mögött és az Észak
magyarországi kerület előtt második 
helyien végzett, megnyerve Vay 
Miidós báró ezüst serlegét.

A  fiatal magyar szövetség 
legszebb sikerének a Riseley- 
serlegmérkó'zések során elért 

eredményeket tekinthetjük.
A Riseley-serl égért, amely Cseh
szlovákia csapatbajnokságát jelenti*
n  n á m o f  A o  1 r í -

* * » » * « *  i
oly kevéssé tudja elhagyni, mint a csapata küzd. A 
közönsécres hnlanrV, o —  borotvál-1 Tenisz Szövetség csajbata első start-közönséges halandó a 
közőst. A  tmon-tekarlói versenyről 
évek óta nem hiányzott Gusztáv 
király s most is befutott pontosan 
a férfiegyes előnyverseny megkez
désére,

válogatott
Cssz Magyar

Az újpesti pályának két esemé 
nye lesz: Jakube bemutatkozása 
és a —  gyerekjegy. Mától kezdve 
ugyanis mindenkit ingyen enged
nek be a derék újpesti vezérek a 
pályájukra, aki 1 méter 20-nál 
kisebb. Erről beszéltek tegnap 
futballkörökben:

—  Tudod, miért csinálta Új
pest ezt az 130-as mércét?

__ i t t
•— Hogy Langfelder ingyen be

mehessen a pályára.

Gabrovitz Emil.

Összefoglaló kép a  szlovenszkói és 
káipátalji tenisz életről

Az új szervezet — Az ön
korm ányzat — Erő listák

-  Saját tudósítónktól
február,

Kocsis—Piondner 
döntetlen

Newyork, február 27 
Nagy napja volt tegnap 

newyorki magyarságnak. Kocsis 
Antal mérkőzött a francia bajnok
kal, illetve az exiégsúlyú Európa- 
bajnokkal, Pladnerrel. A  mérkőzés 
régen ném látott szép küzdelmet 
hozott. Mind a két veresnyző a 
technika embere és a kemény csata 
döntetlenül végződött.

Ez a mérkőzés nem javított Ko 
csis ranglistáján, de ez végered
ményben nem jelent sokat. Ebben a 
súlycsoportban tíz olyan egyforma 
versenyző van, hogy közöttük 
mindig csak a pillanatnyi kondíció 
dönti el a rangsor kérdését. Kocsis, 
miután Vidal Gregorióval február 
hó 13-án újból mérkőzött és ezt a 
reváns mérkőzést elvesztette, két 
hellyel hátrább került. így  a leg
újabb ranglista most' így fest. 
Világbajnok Al Broum. (Itt meg
jegyzem, hogy egy - héttel ezelőtt 
AI Brown vereséget szenvedett a 
második helyen levő Speede Babo
tok Újabb bizonyíték a tíz első 
egyenlő tudásáról.) Utána Speede 
Baba jön, akit Newsboy Brown 
követ. Azután így alakul a sor
rend : Pete Sanstol, Eugen Huat, 
Vidal Gregorio, Emil Pladner, Ko
csis Antal, Jimmy Thomas, Mos 
Butch és Archie Bell,

Gelb még mindig lábbadozite. 
Tréningjét már megkezdte, de mi
vel a múlt hónapban egyetlen mér
kőzést sem vívott, a nyilvántartás
ból (múlt hónapban a 16. helyen 
állt) teljesen kiesett.

A  Jánoshalmái TE és az Orosházai
SE megalakította ökölvívószakosztá- 
lyát. Mindkét egyesület be is jelentet
te már belépését a szövetségbe. A 
jánoshalmaiak edzését Vigh Károly

vezeti, aki legutóbb sikerrel végezte 
el a trénerképző tárfolyamot.

Átigazolások. Az intézőbizottság 
jóváhagyta Hidasi (volt HAC) á- 1 a- I kettétHH 
zolási kérelmét a Salgótarjáni SE ré
szére, Boldizsár Gáspár (Szegedi 
MTE)_és Pálfi Vilmos Törekvés át
igazolási kérelmét alaki okok miatt 
egyelőre visszautasította.

A középsúlyú Európa-bajnoksági

Ungvár,
A teniszsport az egész világon 

évről évre újabb teret hódít és az 
ebből eredő demokratizálódás folytán 
halad a népszerűség felé.

A  „fehér sport” Sz' ovenezkóban és 
Kárpátalján is hatalmasan elterjedt 
az utolsó években. E szép játék ter
jedésétől messze elmaradt a játék
színvonal emelkedése.

A háború előtti évek lendületét 
a nagy világégés. Ipolyság 

és Ungvár két kis város a felvidéki 
tenisz gócpontja. Versenyeiken az or
szág legjobbjai találkoznak. E terü
let legjobbjai a besztercebányai 
Bárczy házaspár, a tátrai Móry Já
nos, az ungvári Láhner Kálmáncímnek nincsen gazdája. Miután a két /ír “ “ un- , . , , ,  , .jelölt, a francia Markel TM  &  azI (Magyarország, ezevi old-boy baj-

olasz Enzo Piermonte között megái- | vSüf?'
l o n í f f t + I .  W l  A  \ - l r A  c-4- -F,-. U - W / . - . A 0 1  l I  i f l a D O l U

Béla. 
után hosszúlapított mérkőzést február 21-ig nemi, A  utan, ,éveken

vívták mer. az IBU úi mérkőzöl fe s z tü l  teljes rendszertelenség uraivívták meg, az IBU új mérkőzést ren
delt el — de új ellenfelek között!

A Vasutas ökölvívóbajnokság elő-1
iJíwfA-TQ-f n r, 1 wi /-vrr X+-,-. ~

kodik az itteni teniszéletben.
A többnyire magyar egyesü
letek által rendezett nagy
sikerű nemzetközi versenye
ken láthatjuk csupán, hogy 
itt van a versenyszerű fe jlő 
désre irányuló, komoly törek

vés.

döntőjét a szegedi, mezőtúri, pécsi és 
dombóvári vasutas ökölvívók részvé
telével ma rendezik meg a saegedró- 
kusi tornateremben. A  mai mérkőzés 
győztesei a Törekvés—Bp. Vasutas 
meccs győzteseivel kerül szembe,

A VI. kerületi leventék selejtező 
mérkőzésüket tegnap este folytatták, I Az itt feltűnő és pár napi játék után 
amelyen a még .kezdő ökölvívónak szá- I eltűnő „nagyságok” látása tagad- 
‘mító Oláh. VI/19. munkája aratott I hatatlan haszonnal járt, de tartós 
nagy tetszést. Részletes eredmények: j eredményt nem jelenthetett.
Gera H. VT/3 győz Heszlein VI/19 Pozsony, Érsekújvár, Ipolyság, 
ellen, Szabó VI/19 győz Beme Vl/3 Léva, Besztercebánya, Rimaszombat, 
ellen, Gárdos VI/19 győz Farkas II. Kassa, Ungvár, a fürdők közül 
VI/3 ellen, Énekes II. VI/3 győz Oláh I Pöstyén és Őtátrafüred rendez szebb- 
VT/19 ellen, Erdős VI/19 győz Bagdy nél szebb versenyeket, amelyeken 
VI/3 ellen, Rechnitzer VI/19 győz Középeurópa legjobbjai indulnak. 
Péter VI/19 ellen. A  selejtező mérkő-1 A CsLTA, a Csehszlovákiai Tenisz 
zések után Miesicsák II. és Péterfi I Szövetség csak a legutóbbi években 
bemutató mérkőzést vívott. A  döntő I kezdi észrevenni, hogy itt is van 
küzdelmeket ma délelőtt 10 órakor I teniszélet és arra is ráeszmél, hogy 
tartják meg a Lehel-utca és Aréna-úti a dolgok nincsenek rendjén. Először 
iskola tornatermében. szlovenszkói megbízottak válás ztásá-

Az Igazságügyi SC ideiglenesen I va\ kísérletezik,  ̂ akiknek létezéséről 
szünetelteti az ökölvívószakosziály c5~c * közgyűlésekről beszámoló uj- 
működését. Az úgynevezett galléros I ságcikkekből értesülünk,# —- ... °  .. I OL TV /"YI VTfT /% 4- _ökölvívók javarésze az ISO sorában I \  helyzet tarthatatlanságát látva
szerepelt. Évek hosszú sora óta igen 1 a® , évi öszi közgyűlés gyökeres 
sok fiatal sportemberrel kedveltették I ■“ oz be,
meg az önvédelem nemes művészetét. 
Még több azoknak az ökölvívóknak a 
szánna, akiknek edzési lehetőséget] 
nyújtott az ISC —  még hozzá sport
szerű kiképzéssel összekötve — aj 
modemül felszerelt helyiségében, 
így érthető, ha fájdalmasan érintette | 
a szövetséget az ISC elnökségének be
jelentése, hogy ökölvívószakosztályá- ] 
nak működését bizonytalan időre ! 
megszüntette:

bevezeti a terület szerinti be
osztást és a tenisztársadal

mat zsupákra tagozza.
1980-ban megalakul a három Itteni 
teniszzsnpa: Nyugatszlovenszkó, szék
helye: Pozsony, Középszlovenszkó, 
székhelye: Besztercebánya és Kelet- 
Szlovenszkó-Kárpátalja, székhelye:
Kassa. Ez a beosztás sem -Jelentett 
haladást. "

ja alkalmával sorozatos győzelmeivel 
elnyerte Szlovenszkó és Kárpátalja 
bajnokságát és az országos elődön
tőbe jutott, ahol a brünni zsupát verő 
morva-sziléziai csapattól balszerencse 
folytán szenvedett vereséget.

A Léván megtartott őszi közgyűlé
sen jogos önérzettel mutatott rá 
Bárczy elnök az elsőéves tenisz szö
vetség szép munkájára. A belső szer
vezet megalapozása és kiépítése első
sorban az ügykezelésben is elsőrendű 
vezetőnek mutatkozó Bárczy Oszkár 
érdeme, akinek nagy munkájában a 
rimaszombati Jelűnek Ernő főtitkár 
volt segítőtársa.

Ezen az ülésen jelentette be 
Bárczy, hogy az ifjúság kiképzése 
céljából ifjúsági csapatok részére 
vándordserleget adományoz, amelyért 
már 1932-ben megindul a küzdelem. 

A közgyűlés után tartott választ-Időközben megalakul Révay Ist
ván elnöklete alatt a csehszlovákiai I mányi ülés az elért eredmények "alap- 
magyar sportolók legfelső fóruma, a ján a következő erősorrendet állapi-
o rioohoolnTróTrioi M oítvoh ÜIooItiotto- Ia „Csehszlovákiai Magyar Testneve
lő Szövetség, amely minden sport
ágban, így a teniszben is az önkor
mányzattal bíró magyar szakszövet 
ség megalakítására törekszik,

A  főszövetséggel folytatott tárgya
lások óveken keresztül eredmónyte 
lenek. A  CsszMTSz már 1927-ben 
megalakítja a „Csehszlovákiai Ma
gyar Tenisz Szövetséget", amely 
Bárczy Oszkárt választja elnökéül 
Az alapszabályok jóváhagyása hosz- 
szas tárgyalások után csak három 
év múlva, 1930 augusztusában tör
ténik meg.

A Kassai SC őszi tátrai versenyén 
az általa már két éven át kiírt 
„Csehszlovákiai Magyarok" bajnok
ságát 1930-ban már a CsszMTSz 
megbízásából rendezi.

A fiatal magyar szövetség tagjai: 
Pozsonyi TE, Komáromi FC, Komá
romi SE, Párkányi TE, Érsekújvár: 
SE, Lévai SE, Lévai TE, Ipolysági 
SC, Losonci AFC, Losonci TE, Ri
maszombati POS, Rozsnyói SC, Kas
sai SC, Eperjesi TVE, Ungvári AC, 
Ungvári TK, Munkácsi SE, Bereg
szászi FTC, Nagyszöllősi SE, Nagy- 
szöllősi TT. Húsz egyesület és ez a 
szám még emelkedni fog.

A csehszlovák köztársaság
ban élő magyarság tenisz- 
sportjának fejlesztésére Ré- 
vay István MTSz elnök meg: 
alapítja a róla elnevezett 
serleget, amelynek elnyerése 
a „Csehszlovákiai Magyarok 
Csapatbajnoka címet is je

lenti.

tóttá meg:
Nők:

1. Weidenhoffemé Hagenauer Emy 
Pozsonyi TE, 2. Grosz Manci Nagy-

______ Tnrr,/-, „  r> , « —szőllős, Beregszászi FTC, 3. Perhács 
Imréné Ipolyság, Lévai SE, 4. Bar
kász Vali Ungvári AC, 5. Kont 
Anny Beregszászi FTC, 6. Somogyi- 
né Stein Mimi Pozsonyi TE, 7—11-ig: 
Bárczy Emese Besztercebánya, Lévai 
SE, Vandracsekné Kassai SC, Zvoda 
Klára Losonci AFC, Szabó Juliska 
Rimaszombati POS, 11— 14-ig: Bőhm 
Blanka Ungvári AC, Feledi Ila és 
Bellágh Dalma Losonci AFC, Szi- 
lassy Sári Lévai SE.

Erősorrenden kívüliek: Bárczy
Oszkárné Besztercebánya, Lévai SE, 
Lux Baba Ungvári AC, Salamon 
dr.-né és Kregár Danica Pozsonyi 
TE, Kraskovitsné Komáromi FC, 
Vida dr.-né Ipolysági FC, Páleschné 
Roleizek Dusi _ Eperjesi TVE és 
Schwartzer Manci Pöstyén.

Férfiak:
1. Adamovics Ferdinánd Érsek

újvár, Komáromi FC, 2. Weidenhof-
fer József Pozsonyi TE, 3. Somogyi 
Béla Ipolyság, Lévai SE, 4. Kakas

Az örökös vándordíj 1930. évi első

Árpád dr. Pozsonyi TE, 5. Nyáry 
János gróf Komáromi SE, 6. Csőn- 
gár Csaba Ungvári AC, 7. Kálmán 
Pál, 8. Kálmán Endre Beregszászi 
FTC, 9. Mankovich Emánuel Ung
vári AC, 10. Székely Pál Beregszászi 
FTC, 11. Kohn István Losonci AFC, 
12. Révay János gróf Lévai SE, 13. 
Gallusz Viktor Pozsonyi TE, 14. 
Ádler László Pozsonyi TE, 15. Len
gyel László Kassai SC.

Erősorrenden kívüliek: Bárczy
védelmet a Pozsonyi TE szerzi meg Oszkár Besztercebánya, Lévai SE, 
a Beregszászi FTC előtt, harmadik- a Jelűnek Miklós és Ernő Rimaszom- 
Rrmaszombati POS és a Kassai SC. bati POS. Kertész Bertalan dr.

Az 1931. évi Révay-serlegmérkőzé- Beregszászi FTC, Sailer György és 
seket már a magyar tenászszövetség Kerekes dr. Ungvári AC, Turay és 
bonyolította le. Győzött a Lévai SE Szilassy Lévai SE, Hegedűs Érsek
csapata. Második az Ungvári AC, újvári SE, Riszdorfer Komárom,
harmadik a Rimaszombati POS és a| Papp Ungvári AC és Frísch Losonc. 
Komáromi SE. A védő Pozsonyi TE
élt védési jogával, de a lévaiaktól 6:5 
arányban minimális vereséget szen
vedve, helyezetten lett.

A  szövetség megbízásából
a Rimaszombati POS ren
dezte meg a bajnoki ver
senyt, amelyen a férfiegyes 
bajnokságot az érsekujvári 
régi kiváK játékos, Adamo-

Ifjúságiak:
Fiúk: 1. Nyáry János gróf, 2. 

Csongor Csaba UAC, 3. Hegedűs 
ÉSE, 4. Kálmán Pál BFTC, 5. Man
kovich UAC, 6. Székely Pál, 7. Kál
mán Endre BFTC, 8. Kohn LAFC.

Leányok: 1. Barkász Vali Un 
AC, 2. Bárczy Emese LSE, 3 
Mária LAFC.

Székely Gy. Levente,

an
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Legalább 3 0  pályaverseny 
lebonyolítását vette tervbe
az MKSz
Hétfőn M K Sz-BSE értekezlet! 
Ml lesz a vezetőkkel

—  Saját tudósítónktól —

Az MKSz verseny infcézőbizott- 
tegnap értekezletet tartott, 

melynek főtárgyát az idei pálya- 
versenyidény lebonyolításának 
Problémája alkotta.

Az MKSz rövid tanácskozás 
a szakértők meghallga- 

tasa után úgy döntött, hogy 
az idei pályaidényt a BSE- 
yel karöltve bonyolítja le.

S , ^ 11 az elvi .hajlandóság után 
nettón este 7 órakor a BSE vezető
idével karöltve közös értekezletre 
Jjfwefc össze az MKSz urai, hogy a 

szletek tekintetében is meg- 
awapodásra jussanak.

Az - előzetes tervek szerint

az "i pályaidény pünkösd 
va pján kezdődne és 

.éső őszig nyúlna.
Az MKSz szükséges óvatosságiból 
azomban

egyelőre csupán 10 verseny
ek közös rendezésére vál

lalkozik,
1]+,C3â a  mutatkozó eredmények 

? újítja meg a BSE-vel szerző- 
, set. Ha az első 10 verseny sport 

mérlege nem lesz tűr* 
wtlen, úgy a szövetség legalább
húsz további versenynap le
bonyolítására is vállalkozik.

es tv  órtetődik, hogy ebben az 
a.e. “®  a bajnokság, rendezése is 
t "jKSz-t illeti, úgyszintén a már 

aa|y nyélbeütött osztrák—  
katfyar válogatott mérkőzés, a le- 
o l **e váró német, lengyel és 
v.„S2~~magyar nemzetközi repülő- 
verseny lebonyolítása is.

A Pályaversenyek műszáki veze

tőjéül a szövetség Posszert Jánost 
nevezte ki.

A pályaidény megvalósulása 
most már befejezett ténynek te
kinthető. Egyetlen komoly nehéz
ség, ami kemény diónak ígérkezik,

a vezető kérdés megoldása
lesz. A szövetség ugyanis a nem
zetközi gyakorlatra való hivat
kozással

nem hajlandó az idén azo
kat a motorvezetői tisztelet- 
dijakat folyósítani, melye
ket a tavalyi érdekeltségek 

kifizettek,
annál kevésbé, mert e díjak véle
ménye szerint már tavaly is túl
zottak voltak. A szövetség reméli, 
hogy a magyar vezetők, belátva a 
magyar kerékpársport szorongatott 
helyzetét és azt az áldozatkész 
ténykedést, mely most az MKSz 
sajátja, 1

követeléseikkel nem teszik 
majd lehetetlenné az idény 

megvalósítását.
Abban az esetben azonban, ha a 
vezetők tavalyi igényeik épségben 
tartása mellett tömének lándzsát, 
úgy a szövetség, hogy a helyzetet 
megmentse,

kénytelen lesz külföldi ve
zetőkkel szerződést kötni,

akik máris ajánlataikkal ostromol
ják Posszertet.

Reméljük azonban, hogy erre 
nem kerül sor.

Hétfőn ankét lesz a belügyminisz
tériumban, mely az idei országúti 
versenyekre szélé engedélyokiratok 
kibocsátásának technikai egyszerű 
sitését tűzi ki céljául.

SS A U T Ó Uh
Wa délután félháromkor 
motoros dirt-track tréninget 
rendeznek az FTC Ullői-úti
Pályáján

Március 20-án kerül eldöntésre 
a ferencvárosiak első versenye a 
futballpálya porondján kitűzött 
275 méter hosszú körön
A verseny érdekességét biztosítja a sok 
rövidtávú futam

— Saját tudósítónktól —

frstí°SSiZ?  ,̂ vek °ta folyik a -tervez- 
lünk8’-. íáérleteaéé, hogy végre ná- 
úirt t*S ^^honosítható legyen a 
h e m „  »a c k  sport, mely nyugaton 

C3aa nagyra fejlődött, hanem

S ? t  sP°J-tattrakció komoly
versenytársává vált évtize-

es múltú sportágaknak.
tum!u kísérletezés, pályaszurrogá- 
ren d l^ l Pvóbálkoztak, egyre-m-ásra 
Ver«J; versenyeket az ügető- 
érr,; , gályán, csakhogy sikert el- 
Pálva e,letetlen volt, mert az ttgető- 
teiiből $ ? * ! * * «  és na®y mére*
érdekesehh y° ag a verS6nyek le«* bán f8 mo-zzanatai, a fordulók-
C a l  i  najl0 ,merész éa izgalmas 
tak a ,ok> ^úszások rejtve marad- 
kivételí"1- ÜnÖk népe elöL Egyetlen 
versi' ; -!smerünk csupán, a HAC 
p S l yet’ ,  melyet a BSzKRT- 

n rendeztek meg. Ez a verseny

ízelítőt adott a dirt track sport 
szépségeiből és bebizonyította, hogy 
főleg

a mai nehéz gazdasági viszo
nyok mellett kell kettős erő
vel dolgozni a kispálya-sport 

kifejlesztésén.
Az PTC fiatal, de annál agili- 

sabb motorsportosztálya még a té
len elhatározta, hogy meghonosítja 
a kispályasportot & elhatározása 
után azonnal meg is tette a szük
séges lépéseket, melyek eredménye
képpen: megjelent az első verseny 
hivatalos kiírása.

Március 20-án rendezik a 
zöld-fehérek első versenyü
ket az Üllői-úti pálya po
rondján kitűzött 275 méter 

hosszú pályán,
tehát ideális keretek között olyan

körön, melynek minden része a 
tribünökről kitűnően látható.

A  versenykiírás szerint az egyes 
kategóriák részére főverseny- 
számok kerülnek lebonyolításira <a 
szokásos kezdőversenyeken kívül, 
az egyes kategóriák győztesei és 
helyezettel kategóriakülönbség 
nélkül jogosultak indulni az úgy
nevezet koszorúversenyben, mely 
ötfutamos pontverseny.

A kezdők és a főversenyek me
zőnyei

5 kört, tehát 1375 méteres 
távot futnak,

a koszorúverseny ötször-öt kör lesz, 
elő- és középfutamokkal, ha azt a 
résztvevők száma szükségessé teszi.

A versenyen pénzdíjak kerülnek 
kiosztásra, a koszorúversenyen 
80— 40— 20, a főversenyeken 
30— 20— 15 pengős díjak. Nevezési 
zárlat március 15-én. tréning a 
verseny napját megelőző két dél
előtt lesz.

Ma délután bevezető trénin
get tart az FTC fél 3 órai 

kezdettel.
A mai tréningnek kísérleti jenege 
lesz, de a pálya pontosan ki lesz 
tűzve és a futballkapu-k szalma
zsákokkal lesznek bélelve. Nagy 
fontossággal bír a mai tréning, 
mert ezen dől el, hogy

a futballpálya porondjának 
talaja mennyiben alkalmas 
a bródszeidtechnika alkal

mazására.
Az FTC, hogy a kísérletezés mun
kája minél tökéletesebb legyen, az 
elsőklasszisnak több tagját meg
hívta, köztük a pályaversenyzés 
néhány zsonglőrjét, hogy tiszta ké
pet kapjon a lehetőségekről. Meg 
kell mindazonáltal említenünk, 
hogy a további tervék szerint a 
nyár beállta előtt sor kerül a pályát 
szegélyező salakpálya kibővítésére, 
ami az egyenesekben 10, a fór' 
dalokban kb. 15 méter széles csí
kot adna, de erre természetesen 
csak akkor kerülhet a sor, ha az 
első versenyek meghozzák a remélt 
sport- és közönségsikert.

Az FTC motorosztálya, hogy a 
mai tréning megtekintését minden
kinek lehetővé tegye, csupán 20 
filléres tréningbelépőjegyeket szed.

LukaveeZ Ferenc verseuytervei 
még nem ismeretesek. A kitűnő ta
valyi oMalkocsibajnok hűtlen lesz a 
Standard-színeKhez és egy 500-as M- 
rálytengelyes Norton felé orientá
lódik. Egyelőre nem tudni, hogy 
szólóban vagy oldaíköosival fog-e 
versenyezni, maga Lukavecz sem 
döntötte el a kérdést.

Kozma Endre 50ö-as Rudge ver
senygépe megérkezett, a tavalyi baj
nok és_ sokszoros rekorder a na
pokban kézhez is kapja gépét, mely 
úgynevezett TT replics, tehát garan
táltan szupergyors modell.

4H2EGEI3ZÊ
Landerdale-ban (Kalifornia) Ka- 

therina Rawls a 440 yardot 6:46.4 
mp alatt úszta.

Ma Rotterdamban nagy nemzetközi 
női úszó versenyt rendeznek, melyen 
az angol Miss Cooper is starthoz áll. 
Ellenfele 100 méteren a két holland 
bajnoknő, Onden és FMlpsen lesz.

Algiria idei női egyes teniszbajnok
ságát. mely február 15-én került, el
döntésre, MargaiTlan-né nyerté, aki 
a döntőben 7:5, 15:13 arányban verte 
Arroand-nét.

Horten-ben Norvégia ezévi női mű- 
korcsalvázóbajnokságában fölényesen 
győzött Nann-a Egedius, Erna Ander 
sen és Randi Gulliksen előtt.

SZÍNHÁZ
Mai műsor

OPERAHAZ: János vitéz ( « ,  Hamis Har. 
lekig, Plerett fátyolé, atb. (G. bérlet, 
fél 8).

NEMZETI SZÍNHÁZ: Hableány-penzió
(3), Az aranyember (fél 8).

KAM ARASZÍNHÁZ: Gyöngykaláris (há 
romnegyed 4), A z elcserélt ember (há
romnegyed 8).

VÍGSZÍNHÁZ! Fizessen nagysid (fél 4) 
Erzsébet (8).

I SZÍNHÁZ:BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A szépség vásá
ra (fél 4), Valaki (8). 

KIKALYSZINHAZs Náni (3), Éjféli tangó

FÜV. OPERETTSZINHAZ: Maya (fél 4), 
A nyitott ablak (8).

MOVÉSZSZINHÁZ: Tűzmadár (fél 4, 8). 
ANDRAS8YUTI SZÍNHÁZ: Ex-hercegnő

(4, 9).
TERÉZKÖRUTI SZINPAB: Medgyaszay, 

Rózsahegyi, Kabos (4, 9). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: A* Idegen

vezető (8, 9).
HOYAL ORFEUM: Eassner (3. 6, 9). ; 
KOMÉDIA OHFEUM: Rótt és Tábori (fél

5, fél 9).
STEINHARDT SZÍNPAD: Stelnhardt

(fél 5, háromnegyed 9),

L’Asme Zoltán (L Verfeoczy rg.) 
a kardvívóhainokság, Goldmanu 
Ferenc (VII. Ág. h. ev. g.) pedig 

a torvívóbafaokság győztese
A  Icardcsapatbainokságot 

a  I V . K e g y e s r e n d i  g .  n y e r t e

Tegnap fejeződött bo a budapesti 
középiskolák kerületi vívóbajnoki 
küzdelme.

A bárom napig tartó küzdelemben 
tisztázódott, hogy a március 19— 
20-án lebonyolítandó országos baj
nokságért, a budapesti iskolák közül 
melyik jogosult csapatát és egyéni 
versenyzőjét indítani.

Amint már közöltük ugyanis, az 
idei országos bajnokságban csak a 
négy első csapat és a legjobbnak bi
zonyult hat egyéni versenyző száll 
hat küzdelembe az országos bajnoki 
címért.

A tegnapelőtt és tegnap megtar
tott küzdelmek sok izgalmas mérkő
zést hoztak. Különösen a tegnapi 
egyéni 10-es döntőkben láttunk sok 
olyan szép akciót, ami dicséretére 
vált a diákoknak és a mestereiknek 
egyaránt.

A pénteken lebonyolított kardcsa
patbajnokságban ismét a IV. Ke
gyesrendi g. csapata bizonyult leg
jobbnak s így mind a két csapat- 
bajnokságot 'fölényesen nyerte.

A minősítő küzdelmek közül a hát
ralévő tőrminősítést is pénteken tar
tották meg, amelynek alapján 23 
tőrvívó került az elő-, illetve a dön- 
tfiküzdelembe.

A döntőben legnagyobb figyelem
mel kísérte a szépszámú közönség a 
végig veretlen, pompásan mozgó 
Goldmann Ferenc (VII. Ág. b. ev, 
g.) tőrvívását és igen sok tapsot ka
pott Posta Péter (IV., Kegyesrendi 
g.), Orbán György (II. Toldy r.), Ná- 
dasdy (II. Egyetemi rg.), Mayer és 
Domán (VII. Ág. h. ev. g.), akik az 
országos döntőben is elindulhatnak.

A kardvívást L’Aune Zoltán (I., 
Verbőczy rg.) meglepetésszerűen 
nyerte meg nyugodt, észszerű vívá
sával a favoritnak vélt kégyesrendi 
vívó: Rády és Hortobágyi, továbbá 
Pleyer (VIII. Zrínyi rg.) ellen. — 
Ezek mellett még Woittitz (VITT., 
Széchenyi fk.) és Boronkay (I„ Szt 
Imre g.) verekedte ki magának az 
országos versenybe való bejutást.

Az MVS’Z főképpen a minősítő küz
delmek lebonyolításához, a legismer
tebb nevű zsűritagok kiküldésével 
volt segítségére a KISOK-nak.

A rendezés munkáját Hdmos Nán
dor tanár és a központ agilis főtit
kára, Michnay Géza tanár látta el 
A jól sikerült viadal végén Neiden- 
bach Emil ü. v. igazgató szólott az 
ifjúsághoz és kiosztotta a díjazást.”

Eredmények:
A kardcsapatbajnokság előmér- 

közései: , í
V ili. Zrínyi rg.—IX. Fáy rg. 13:3.
II. Mátyás rg.—III. Árpád rg. 12:4.
Pesterzsébeti rg.—Újpesti rg. i):í>.
A IV. Kegyesrendi g. ellenfele, az 

L Szt. Imre g. csapata nem jeleni 
meg.

A középdöntő mérkőzései:
VII'l. Zrínyi rg.—II. Mátyás rg.

9:7.
IV. Kegyesrendi g.—Pesterzsébeti 

rg. 9:2.
Döntőben: a IV. Kegyesiendi g. a 

VIII. Zrínyi rg. ellen 9:6 arányban 
győzött.

A bajnokságban tehát: i. TV. Ke
gyesrendi g. csapata (Haraszti, Hor
tobágyi, Posta, Rády), 2. VIII. Zrí
nyi rg. (Pleyer Radovich, Papp, Bit
tér), 3. és 4. a II. Mátyás rg. és a 
Pesterzsébeti rg.
A kardvívó egyéni bajnokságban.

L L’Aune Zoltán (I. Verbőczy rg.) 
7 győz.

2. Rády Zoltán (PV. Kégyesrenöl 
glmn.) 6 gy„ 13 kapott tus

3. Hortobágyi Béla (IV. Kegyes- 
rendi g.) 6 gy., 14 tus

4. Pleyer Henrik (VIII. Zrínyi rg.) 
5 gy. 13 tus

5. Woittitz György (VIII. Széche
nyi fk.) 5 gy-, 15 tus

6. Boronkay Dénes (I. Szt. Imre g.) 
4 gy., 13 tus

7. Kerekes (Pesterzsébeti rg.) 4 gy.
8. Harasztby (IV. Kegyesrendi g.) 

3 gy.
9. Szöllőssy (Újpesti rg.) 3 gy.
10. Papp (VIU. Zrínyi rg.) 2 gy.
A tőrvivő egyéni bajnokságban:
1. Goldmann Ferenc (VÍI. Ag. h. 

ev. g.) 9 gy.
2. Posta Péter (IV. Kegyesrendi 

glmn.) 7 gy.
3. Orbán György (H. Toldy r.) 

7 gy.
4. Nédasdy László (II. F-«yetetn« 

rg.) 5 gy.
5. Mayer András (VlL Ág h. ev. 

ffimn.) 5 gy.

6. Dom án Ferenc (V II. Ág. b. ev,
gimn.) 5 gy.

7. Grantzner A ntal (II. T oldy  r.)
í  gy.

8. W eger (V II. Szt. István rg.)
2 gy.

9. Ottó L ajos ( V i l i .  Z rínyi rg .) 
l  sy .

10. B ertba Kelem en (IV . Kegyes
rendi g.) 0 gy.

Menj nagy fölénnyel verte 
a lili magyar sífutót a tátrai versenyen
A lengyelek itt is nagyon elől 
voltak — A legjobb eredményünk 

eddig Márai lesiklása
— Telefonjelentésünk —

Tátraszéplak, február 27.
A tátrai síversenyek hatalmas 

mezőnyökkel, remek időben' foly
nak tovább. Pénteken rendezték a 
lesiklást és ebben Márai remek 
eredményt ért el, m-ert az óriási 
konkurrenciaban abszolút helyezés
ben negyedik lett és a másodosz
tályú kategóriát megnyerte.

Szombaton a távfutást tartották 
meg és itt a lengyelek ismét min
dent letaroltak. Meglepetésszerűen 
jól futott itt B ellőni, aki 5 percet 
vert rá a bajnok Móráira. A  többi 
magyar versenyző egy csoportban 
futott be. Részletes eredmények:

Lesiklás
I. o.: 1. Kratzer német 2:48, 2. 

Press HDV 2:51, 3. Suleja lengyel
II. o.: 1. Márai magyar 3:Ü0, 2. 

Lőrék lengyel 3:08, 3. Kowalski 
lengyel 3:12, 4. Lutz lengyel 3:20, 
5. Marunczak lengyel 3:31, 6. 
Schitar lengyel 3:32, 7. Balatoni 
magyar 3:40, . . .  13. Kozma ma
gyar 4:04, 14. Ványa magyar 4:13, 
15. Bereczky magyar 4:14, . . .  19, 
Hegedűs magyár 4:29.

Fiatalkorúak: 1. Bruok KE
3:15, 2. Káferstein magyar 3:47, 
3. Tamássy magyar 4:23, 4. Tas- 
sonyi magyar 4:25, . . .  8. Kunszt 
magyar 5:00.

Hölgyek: 1. Eleőd Anikó KE 
5:30, 2. Stubkovna lengyel 5:31.

18 km. futóverseny:
I. o.: 1. Lerieh lengyel 1:10:40,

2. Breth HDW 1:15:09, 3. Ru- 
zsinszky KV 1:15:27, 4. Bányász 
KE 1:16:21, 5. Mikhalt lengyel 
1:16:36, 6. Kratzer német 1:17:32,
7. Roland KAC 1:17:41, 8. Roth 
HDW 1:19:11, 9. Bregheuer KE 
1:19:16, 10. Novák KE 1 :19 :5$,

II. o.: 1. Gawlikowaki lengyel 
1:12:46, 2. Gorski lengyel 1:14 :42,
3. Dawidek lengyel 1:15:42, 4.
Marunczak lengyel 1:16:21, 5. Lő
rék lengyel 1:17:04, 6. Luzczek 
lengyel 1:18:40, 7. Seholtz KE 
1:18:42, 8. Belőni magyar' 1:18:43, 
9. Sohitar lengyel 1:19:20, 10. 
Katziba KSC 1:22:26, 11. Márai 
magyar 1:23:43, 12. Bereczky
magyar 1:24:27, 13. Kozma ma
gyar 1:24:53, 14. Balatoni magyar 
1:25:05, 16. Hegedűs magyar
1:26:04, . . .  19. Ványa magyar 
1:29:04. —  87 induló.

Fiatalkorúak ( táv 8 km ): 1. 
Pittermann KE 31:31, 2. Juresina 
KE 32:14, 3. Bruck KE 32:42, 4. 
Tassonyi magyar 33:12, 5. Bruck 
II. KE 33:15, 6, Káferstein magyar 
33:16, . . .  11. Kunszt magyar 
38:14, 13. Tamássy magyar 40 :19.

Hölgyek: 1. Stubkovna lengyel 
G:56. 2. Eleőd Anikó KE 7:28.

Fiatalok II .: 1. Bruck III. 21:14,
2. Mikolit 21:51, , . .  6. Besnyő 
magyar 24:14, . . .  10. Tassonyi 
II. 25:58.

Vasárnap tartják meg az ugró- 
versenyeket, amelyeken szintén 
elsőrangú társaság vesz részt,

Bereczky László



TO

Egy Mark Twain-film
— Saját tudósítónktól —

M ark Tw ain, a  X I X . század legna
g yob b  am erikai író ja , a v ilág  egyik  
legnagyobb hum oristá ja irt egyszer 
e g y  hosszabb elbeszélést Strom field 
kapitányról, aki m eghalt és a 
m ennyországba ju tott, ahol term é
szetesen m indent a  m aga jó  am eri
kai szem üvegén keresztül látott. __
M ark Tw ain  ebben a „Piéhkancel- 
ldr“  (ja j de rossz!) cím ű, meguéme- 
tesített beszélőfilm ben a középkorba 
kü ld  eg y  yenkit. A  tip  m ég job b , 
m int az első, a m ennyországi volt. 
M ert az am erikai rádiószerelő a kö
zépkorban nem csak nézegeti az em
bereket és a dolgokat, hanem  neki-

G. W . Pabst rendez. A  nálunk is 
jólism ert német rendező szerdán ér
kezett vissza B erlinbe afrikai átá
zásáról és m ár szerdán hozzákezdett 
az „A tla n tid e" cím ű film  rendezé
séhez.

V íg  kalandozás a világon  szerte
szét. A z  a film  használja ki leg job 
ban a film adta lehetőségeket, am ely 
a nézőt nem zá rja  n égy  fa l közé, 
hanem m indenhová elvisz!, ahová 
csak lehetséges. Hétfőn két kisebb 
m oziban (újabban többször tartanak 
önálló prem iert) bemutatásra kerül 
Ilyen film . „G arnizon  ördöge" a 
elme ennek a  film nek s benne Vie- 
tor M cLaglen és Edm und Lowe, a 
két vetélytárs m ókái kellős köze
pette a nyugati harctértől kezdve 
számos tengeren keresztül egészen 
A fr ik á ig  ju t el a néző. K özben két 
jóbaráthoz illően egy  nő, Grota Nis- 
sen kegyeiért viaskodnak. Ez a te
rületi korlátok közé nem szorított

áll és m odernizálja az egész régi 
é le te t M intán ön gyú jtó jáva l sikerül 
csodát m űvelnie, kancellárja lesz a 
királynak, gyárakat épít, telefon 
központot alakit, racionalizál, mo- 
chanizál, fürdőkádba ülteti a királyt 
s végü l tankokkal szereli fel a lova
gokat.

Egészen értelm es film . S a fe lszí
nen egész m ulatságos. A m ilyen  szí
nész m aga W ill Rogers, a főszereplő. 
A  két hölgy, aki játszik a film ben, 
M yrna Loy és M auroen O’Sullivan 
nagyon  jó l fest a középkori kosz
tümben.

vérbeli film  kom ikus és. tragikus je 
lenetekben váltakozik.

A z Ufa Párlsban Is film eket fog  
készíteni? A  készülő új francia  
film rendelet m egm ozgatta a német 
érdekeltségeket. A  hót végén Erich 
Pom m er, a  leg főbb  U fa-producer 
Párisba utazott és Berlinben tudni 
vélik , h ogy  a z  utazás cé lja  nem 
egyéb, m int m egállapodás létesítése 
arra vonatkozóan, h ogy  az ITfa-fil- 
mek fran cia  verzió i Párisban készül 
hessenek. M ert H uggenberg  ugyan  
nem  szereti a franciákat, de az üz
let, az más . . .

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV.. Irányt-n. 21. T. 83-3 

—29.): Előadás: 5, 6, negyed 8, 8, fél 
10. Vas.: fél 4, 5, háromn. 6, 8, 10. 
Hyppolit. (Csortos, Kabos, Haraszti 
Miéi.) — Fehér mámor. (Lén: Riefen-

sthal és 50 síbajnok.) Híradó. 2 hétre 
prolongálva!

BUDAI APOLLO (II.. Széna-tér. T.: 51 
—3-00): Előadások bétk.: 4, 6, 8, 10. 
Vas.: 2-kor is. Kadettklsasszony. (Gus- 
táv Fröhlíoh, Dolly Haas filraoperett- 
je.) — Híradó és a kísérő műsor.

BODOORÁF (V ili.. József körút 63 T.! 
38—4—76.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas. 
2-kor is. Lángbörtön. (Budapesten elő
ször! 4 rész. Kalandor tört. Tim Mc 
Coy.) — Botrány a hálókocsiban. (Bur- 
leszk.)

CAPÍTOL (Barosa-tér 32. Tel.: J. 34—8— 
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 
4. 6, 8, 10 órakor. Lányok az Intézetben 
(Winsioo Christe regénye, fősz.: Hertha 
Thiele). — Erdei idil (hangos trükk- 
fllm). — Hangos híradó.

CHICAGO (VII.. István-út 39. T.: 32 - 
1-75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Va
sárnap 3-tól folytatólag, őfelsége a 
szerelem (Gretl Theimer és Halmay 
Tibor). — A bűnők hajója (dráma).

CORSO (Váci-utca 9. T.: Ant. 87—4—02.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. — 
Lillán Harvey, Félix Bressart és 
Harry Lledtke főszereplésével: A nő- 
gyűlölő (vígjáték). — A mikroszkóp 
mint detektív (kultúrfilm). — A  rém- 
hajó (trükkfilm).

BÉCSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259— 
52, 214—43, 148-05.)- „K . n. k. Féld- 
xnarsehall." (A tábornok úr inspiciáll) 
Roda-Roda vígjátéka, főszerepben: V
Banán, Roda-Roda, Fée Malten, Harry 
Frank. (DannMus-fllm.) — Világcso
dák. — VUághíradók. Előadások; hét
köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4, 
6, 8, 10 órakor.

ELIT (V , Llpót-kőrút 16. Tel.: 161-51.U 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 3, háromn. 5, 
fél 7, negyed 9, 10 órakor. Nebánts- 
virág. (Hervé operettje filmen, 10 né
metül, beszélő felv. Főszerepben Anny 
Ondra és Osear Karlweiss). — Kamara* 
revfi. — Hangos híradók. Vasárnap 
kivételével: Sába királynő országa
(knltúrfilm).

FÉSZEK (VIII., József-körút 70. Tel.: 
46—0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
háromn. 10, vas.: fél 3 tói folyt., d. e. 
19-től matiné. — Amerikai tragédia 
Theodore Dreiser reg 10 felv., fősz.: 
Sylvla Sidney). — Bűnhődni akarok 
(németül beszélő dráma 10 felv., fősz.:

' Camiila Horn).
BORÚM FILMSZÍNHÁZ (Rossntb Lajos 

irtca 1*. T.: 895—43, 897-07.) Előadás: 
A negyed S. fél 10 Szomb és vas.:
4, 6, 8, 10. Kisasszony valutája (Hana 
Moser, Heinz. Rtiohmann, Hans Junker 
manó és Hedy Kriesler. Irta Notl Ká
roly). — Hangos Magyar Híradó. Vas. 
d. e. 11: Sklppy gyerek és a kutyája

IMPERIAL (VII., Derabinszky-ntca és 
Aréna-út sarok. Tel.: 82—8—90.): Láng- 
börtön (Tim Mac Coy). — Botrány a 
hálókocsiban. Előadás: 5, fél 8, 10. 
Vasárnap: fél 3-tói folyt., d. e. 10 tői 
bnrleazkmatiná.

JÓZSEFVÁROSI m n ,  Kálvária-tér 6. 
Tel.: 346—44.): Előadások hétköznapon
5, vasárnap 2 órától folyt. Csütörtöktől 
szerdáig Nebánfsvlrág (fiimoperett 12 
felv.. fősz.: Anita Ondra). — Amerikai 
tragédia (bűnügyi dráma 10 felv.).

KAMARA (VII.. Dohány utca 42 -44. T.: 
44i~ft—27.1: Előadások: 6. 8. 10, .vasár
áé ünnepnap: 4-kor Is. „K , n. k. Féld- 
marseball". (A tábornok úr inspiciáll) 
Roda-Roda vígjátéka, főszerepben: V.

• Bnrlán, Roda-Roda.) — Világcsodák, — 
VUághíradók,

LCDOVIKA (IX., Üllői út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas, iin 
nép: 2-től. Dirigible (Jack Holt, lialpb 
Graves főszerepben.) — Tangó királynő 
(filmtörténet). — Híradó.

NÉP (V., Váci-út 76. Tel.: 92-6-80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas. 2-től: 
Hyppolit (Csortos, Kabos) és a kísérő 
műsor.

OMN1A (VIII., Kölesey-ntea 2. Tel.: J. 
30—1—25.): Előadás hétköznap: 4, 6, 8, 
10, vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 
órakor (a 2 órai előadás félbeiyárak- 
kal). Hangos Ben-Hur (magyar felira
tokkal, fősz.: ltomon Novarro). —
Magyar világhiradó.

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831-02.):
Előadás mindennap: fél 4, fél 6, fél 8, 
fél 10. Egy önfeledt pillanat (sexuál- 
dráma 10 felv., Albert Bassormann, 
Hans Stüwe, Adalbert Schletow, Antó
nia v. Eyck). — Magyar és külföldi 
híradók

PAI.ACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör 
út 8 (T.: 365—23.) Előadás minden nap 
4, 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly 
Haas, Halmai, Gusztáv Fröhlich). — 
Magyar Híradó.

PATRIA (Népszínház-utca 13. Tel.: 40— 
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8, három
negyed 10, vas fél 3-tól folyt. Ameri
kai tragédia (Theodore Dreiser reg. 
10 felv., fősz.: Sylvla Sidney). — Bűn
hődni akarok (németül beszéld dráma 
10 felv., fősz.: Camllla Horn).

rm-'ta (Nagymezö-a. 22- -
IMÍsSL 24. l ’.i 22(1 98. mRAlMllS is .W ií

10. A Pléhkancellár (németül beszélő 
Fox-film, Will Rogers). — Metró— 
Goldwyn—Mayer és Magyar hangos 
világhiradó. — Vasárnap délelőtt fél 11: 
Sklppy.

ROXY (VII., Rákóczl-út 82.. Tel.: 43 - 
8—24.): Nebánísvirág (Hervé világhírű 
operettje 10 felv,, fősz.: Anny Ondra). 
— Kismet (hangos keleti történet 10 
felv., fősz.: Gustav Fröhlich és Dita 
Parlo). — Híradó. Előadás: 4-től, va
sárnap: 2-től folyt.

ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet kőrút 
45. T . 1  420-46, 419 -02.): Előadás: 5.
negyed 8, fél 10 Szomb.. vas, ünnep
nap: 4, 6, 8, 10. Denevér. (Johann
Stranss vidám operettje. Főszerepben: 
Anny Ondra.) — Híradó.

TATRA (IX., Üllői-út 63.): Előad.: fél 5, 
7. negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt. 
Arlanne (dráma). — Három a papa 
(vígj.). — Híradó.

(Teréz-körút 60. T.i 1 5 -7 -  
67, 68 ): Előadás: 5, negyed 
8, fél 10. vasár és ünnep
nap: 4, 6, 8. 10 órakor

A nőgyülölő (Lillán Harvey). — A 
detektív (Félix Bressart, Harry Lidt- 
ke). — Mikroszkóp (UFA-kultúrfllm). — 
A rémhajó (trükkfilm).

CORVIN (VIII., József-körút és Üllői-út 
sarok. Tel.: 38—9—88, 39-5-84.): Elő
adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Házasáig! r.-t. (Charlotte 
Sasa, Hans Moser). — Paramount- 
panórima. — A  rémhajó (rajzos trükk
film). — Híradó.

URANIA (Rákóezl-St 1. T.: 460-45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Szomb., vas : 4, 6, 8, 10. Kálmán Imre 
fllmoperettje: Ronny. (Nagy Kató,
Willy Fritscb, Ottó Wallburg.) — Kí
sérő műsor.

Vasárnap, 1932 február 28.

Mai ielenlősÉii üfüi ailsorreszek
Hangverseny:

5 ó.: Róma: Men.geiberg vezényel,
5.30 ö.: Hamburg: Operaáriák.
5.50 ó.: Becs: M. Reger-haAgver-

seny.
7 ó.: Heilsberg: Forellen-kvintett.
8.10 ó.: Bécs: Schwartz Vera éne

kel.
10 ó.: Stockholm: Szólista hang

verseny.
Dalmű:

4.15 ó.: Berlin: „Hoffmann meséi” 
Offenbach operája.

6.45 ó.: Hamburg: „Dávid és Gó- 
Iiáth” Salamon 1 felv. operája.

8.10 ó.: Bécs: „Római karnevál” J, 
Strapás 3 felv. operettje.

8.30 ó.: Lipcse: „Roland lovag”
Haydn operája.

9 ó.: Róma: „A harangok országa” 
Lombardo operája.

9 ó.: Pozsony: „Fleurette” Offen
bach 1 felv. operája.

9 ó.: Brüsszel I.: „A  szeviliai bor 
bély” Rossini operája.

9 6.: Északolasz csoport: Operaköz
vetítés.

Könnyű zene, vidámság:
12.05 ó.: Bécs: Offenbach-hangver 

seny.
4 6.: Miihlacher: Zenei mindenféle.
7.10 ó.: Északolasz csoport: Köny- 

nyű zene.
8 ó.: Berlin: Vándorlás... (Rádió- 

revű.)
Tánczene:

7.45 6.: Strasszburg: Jazz.
10.40 ó.: Bécs: Tánczene.

Vasárnap, február 28.
Budapest I. 23 Icw, 550 m: 9 ó.:

Hűek, kozmetika. — 10 ó.: Refor
mátus istentisztelet a Kálvin-téri 
templomból. Prédikál Ravasz László 
dr. püspök. — II ó.: Egyházi nép
ének és szentbeszéd a Jézus Szíve 
templomból. Szentbeszédet mond P. 
Szunyogh. Xavér szentbenedekrendi 
tanár. — Utána: Zenekari hangver
seny. Karnagy Nádor Mihály. Közre
működik Péchi Erzsi. 1. Schubert: 
Rosamunda, nyitány. 2. Bizet: Car
men, Micaela áriája. (Péchi Erzsi.)
3. Boildieu: A fehér nő, ábránd. 4. 
Liszt: Ha álmom mély, dal. (Péchi 
Erzsi.) 5. Nádor: Kék madár, szvit.
6. Delibe*: Lakmé, baiettzene. 7. Ná
dor: Eugénia belépője az „Offen
bach” c. operettből. (Péchi Erzsi.) 8. 
Strauss János: Denevér, nyitány. — 
E hangverseny szünetében: Rádiókró
nika. — 2 6.: Gramofonhangverseny. 
1. Rossini: A szeviliai borbély, nyi
tány. 2. Strauss János: Történetek a 
bécsi erdőből, keringő. (Ivogiin Má
ria.) 3. Wajgner: Részlet a „Walkür”- 
ből. (Bohnen Mihály.) 4. Masse.net: 
Elégia. (Elisabeth Rethberg.) 5. Mo
zart: Don Juan, ária, (Pataky Kál
mán.) 6. Puccini: Tosca, képária.
(Gyenge Anna.) 7. Puccini: Túrán dót, 
ária. (A. Piccaver.) 8. Pártos J.— 
Szenes A.: Ne legyen szerelmes, tan
gó. (Víg Miklós.) 9. Benatzky—Gil- 
bert—Granichstaedten: Egyveleg a 
„Fehér ló” c. operettből. 10. Seymour 
—Wayne: Little spanish dancer rum
ba. 11. Bartos Zoltán: Nagysád, fox- 
trott. (Víg Miklós.) 12. Rotter—Gro- 
the: Warum vergisst du mich, tangó. 
— 2.45 ó.: Székács Elemér: „Időszerű 
gazdasági tanácsadó” . — (2.45-töl
3.30-ig Budapest II., 210 m-en gramo- 
fónzenét közvetít.) — 3.30 6.: Rádió 
Szabad Egyetem. 1. Magyar dalok: a) 
Veres Sándor átirata: Az ifiasszony 
és a cinegemadár; b) Demény Dezső: 
Hopp ide tisztán; c) Veres Sándor: 
Két bukovinai, csángó parasztdal; II. 
Bárdos Lajos: Két dunántúli népdal; 
d) I. Berkovits György: Sütött án
gyom rétest; II. Veres Sándor: Ez a 
kislány, barna kislány... c) M-lunár 
Antal: Őt magyar népdal Bartók és 
Kodály gyűjtéséből. Énekli a „Cor
vin” vegyeskar. Karnagy Csapó 
György. 2. Viski Károly előadása: „A  
magyar ház” . — 4.15 ó.: Zenedélután 
Hubay Jenő dr. budai palotájából. 1. 
Brahms: Klarinét-ötös. Előadja Paul 
Tibor (klarinét), Hubay Jenő (I. he
gedű), Gábriel Ferenc (II. hegedű), 
Zsolt Nándor (mélyhegedű), Földessy 
Amold (gordonika). 2. Dalok: a) 
Wolff: Weila éneke; b) Wolff: A
megtért; c) Brahms: A kovám; d) 
Beethoven: A csók. Énekli Elek Szid!. 
Zongorán kísér Kósa György. 3. Bee
thoven: Vonóshármas. Szerenád. Elő
adja Hubay Jenő (b -gedű), Zsolt 
Nándor (mélyhegedű) és Földessy,

Arraoid (gordonka). — 6 6.: Magyar 
nóták. Előadja Cselényi József és 
Magyari Imre cigányzenekara. — 7 
ó .:  „Magyar színészek külföldön” . 
Lengyel Menyhért előadása. — 7.20 
ó .:  Operettelőadás a Stúdióból. „Tün
dérszerelem”. Operett három felvo
násban. Szövegét írta Martos Fe
renc. Zenéjét szerezte Huszka Jenő. 
Rendező Kiss Ferenc. Karnagy Pol
gár Tibor. Személyek: Máté: Kör- 
mendy János; Borbála, a felesége: 
Hamvas Józsa; Gergő, a fiúk: Hal
mos János; Örzse, a leányuk: Antal 
Erzsi; Csalabér, balcter: Sik Rezső; 
Csalabémé: Kiss Irén; Vízikirály: 
Dalnoki Viktor; Csilla leánya: Báthy

Anna; Cincér, tücsökkirály: Cselé
nyi József; Remete: Pajor Ödön;
Mári, parasztlány: Dinnyéssy  ̂ Julis
ka; Demeter, harangozó: Kertész La
jos; Pista, falubei ilegény: Hoyko 
Ferenc. — Utána: Sporteredmények. 
— Majd: Gertler Endre hegedűhaing- 
versenye, Zongorán kísér Polgár Ti
bor. 1. Bach: d-moll szonáta szólóhe
gedűre: Allemande; Courante,
Sarabande; Gigue; Chacpnne. 2. a) 
Bach: Adagio; b) Bartók—Gertler:
Szonatina; Dudások; Medvetánc; Fi* 
reálé; c) Zsolt: Őszi levelek; d) Hu
bay: Mazurka. — Utána: zalaeger
szegi Horváth Rezső és cigányzene
karának muzsikája.

Bécs. Ronacher-studió. Zenekari 
hangverseny.

A  karm ester kopog. A  zenekar 
fészkelődése m egszűnik, ö tv on  szem 
m ered a pálcára. A  pálca lendülete
sen fölem elkedik. S a holt zeneszer- 
számok egyszerre csak élni kezde
nek. A  hegedűk krescsendóban éne
kelnek. Fagottok búgnak, üstdob dü
börög, k larinét csendül, a nagybőgők  
m eleg bassznsa rem eg . , .

A  hangok összeölelkeznek, harm ó
niákba testesülnek, érzést sugall
nak:

D vorak szláv szim fón iája szól a 
hangszóróban.

. . . Dr. L. K aiser, a karnagy piá- 
nósra szelídíti a zenekart. Most lá
gyan  táncol a muzsika.

A ztán  ú jra  forték viharzanak. F el
szabadult kürtök é3 harsonák . . . 
És ekkor:

. . . Dr. Kaiser a szívéhez kap.
P álcá ja  íehanyatlik , a kotta le

esik a pultról, arca szederjes lesz. 
Aztán, , . . m int egy  feldöntött szo
bor: elvágódik  a padlón . , .

A  zenekar m egném ul . . .  A  m uzsi
kusok riadt döbbenéssel néznek eg y 
m ásra: — Mi lesz m ost?!!

Dr. K aiser m ozdulatlanul fekszik 
a földön.

Többszázezer előfizető bosszankod
v a  fig y e li a  hangszóró elcsendesü
lését . . .

. . . Suttogó hangok . . . hangsze
rek kopogása hallik  . . . lépések... 
sürgés . . . aztán kisvártatva:

— E r ist T ót!
. . . H alál a stúdióban . . .
M eghalt a karmester.
A z  előbb m ég d irigálta  a szláv 

rapszódiát. V idám an és kiegyensú
lyozottan  jö tt a stúdióba . . .

. . .  És m ost a halál nagy esendes- 
sóge suhog . . , Irtózatos élmény 
volt . . . H allani ezt . . . M ikor h ir
telen elhallgat a hangszóró . . .  A 
suttogást .

Üzem zavar . . .  a karm ester m eg
halt . . .

Európa adóállom ásai az utóbbi h ó
napokban úgyszólván kivétel nélkül 
az iskolai rádió problém ájának m eg
oldásán fáradoznak.

Ausztria, Ném etország, Belgium , 
Csehszlovákia m eglehetősen m egbir
kóztak m ár a nagy feladattal . . ,

Nálunk ebben az ügyben  semmi 
sem  történik.

P edig  a legrégibb m egism étlődő 
közvetítések egyike: a Rádió Szabad 
Egyetem  keretei erre pom pás lehe
tőséget nyújtanak. •

A  R ádió  Szabad E gyetem  elv i el
képzelése kitűnő. A z  iskolán kívüli 
népm űvelést tűzte k i céljául.

A  gyakorlat azonban nem tudta 
beváltani a hozzáfűzött rem énysége
ket.

Tessék csak figyelm esen v ég ig 
szem léln i ezeket a szabadegyetem i 
előadásokat. M it tartalm aznak? L eg
több esetben am úgy is gyakran hal
lo tt m agyar muzsikát, adóügyi köz
léseket, s olyan felolvasásokat me
lyek  bár önállóan m egállnák a he
lyüket, de ebbe a  keretbe be nem 
gyöm öszölhetők.

R eform áln i kell a Rádió Szabad 
Egyetem et. Ű j célkitűzésekkel gaz
d a gítan i ezt a m éltatlanul elhanya
g o lt  és nagy jöv őre  és nagy feladat 
m egoldására hivatott műsorszámot.

— Szórakoztatva oktatni . . .  —
m ondotta Dohnányi, m időn m egkér
dezték tőle, h ogy  m i legyen a rádió 
feladata. Szórakoztatva oktatn i: eb
ben a kijelentésben m ély  értelem 
re jlik , m ely beteljesítésre vár.

N e legyen aktaszagú, hivatalnok- 
közönyű , m uszáj-m űsor többé a R á
d ió  Szabad Egyetem  előadássorozata. 
D e legyen  szórakoztatva oktató. A  
v ilá g  kis és nagy titkait fö lfedő. — 
Á llít ju k : dús ta laj a m agyar töm eg 
érdeklődése és nagy szom júság benno 
a tudásszom j. Csupán a  tizenkétszer 
fölm elegített, s m ár eredetileg sem 
ízesen elkészített szellem i gerstlitől 
van  ném i m enekülhetnékje. Ezen 
kell segíteni.

R ádiónk  m űsora tagadhatatlanul 
fe jlőd ik . M iért nem fú jja  át ezt a
W K -irszám ot is az alkotás tisztító #» 
ú j í fó  szele?! . . .

Legújabb jelentések szerint a ma
gyar Közvof itőadók október havában 
kezdik m eg rendszeres üzemüket.•

A  Budapesti C igányprím ás Szindi
kátus levelet intézett a Hangház 
vezetőségéhez,, m elyben közli, hogy 
tagja i m árcius elsejétől kezdődően 
csak a hangm űhelyben hajlandók az 
eddigi tiszteletdíjért m uzsikálni. 
K ávéházi cigányzene bekapcsoláshoz 
pedig csak abban az esetben adják 
beleegyezésüket, ha a Hangház e 
közvetítésekért legalább azt a tisz
tele td íja t téríti, m intha e muzsikálás 
a stúdióban történne.

Kérdést intéztünk a Hangház
egyik  illetékeséhez, aki a fö lm erü l 
vitás ügyben a következőkben fog
lalta össze a h ivata los állásfoglalást.

— A  m agyar m uzsikának és a
m agyar dalnak eg y ik  legerősebb tá
masza ma a  rádió. A  m agyar mu
zsika talán sohasem  volt népsze
rűbb, egyetem esebb, érdeklődést kel
tő, m int éppen most, — s ez a meg
újhodás, h ogy  eljött, elsősorban és 
úgyszólván a rádió érdeme. Ez a 
m agyar m uzsika reneszánsza adott 
kenyeret a m agyar zene sok m űve
lőjének és ez a reneszánsz az ok* 
annak, h ogy  a jazzm uzsika nem Ju
tott nálunk túlsúlyra.

— E nnyit bevezetőül. A m i pedig *
cigányprím ás szindikátus követelését 
illeti: azt nem ta rtju k  jogosnak. 
Nem pedig azért, m ert az ilyen  ká
véházi közvetítések a lkalm ával ml 
nem az egyes cigányzenek árokkal,
hanem a kávéházak tu lajdonosaival 
állunk jogviszonyban . E lőzékenység
ből azonban hajlandónak mutatKo*" 
tünk arra, h ogy  e külső közvetítések 
tiszteletdíjakónt sa já t jószántunkból 
esetről-esetre 20—20 P -t fizessünk. E® 
tőlünk előzékenység) gesztus volt* 
semmi egyéb, de sem m i esetre sem 
kötelező jogv iszon y .

— A bban  az esetben tehát, ha # 
szindikátus nem h ajlandó m ódosí
tani elhatározását, arra leszünk 
kényszerítve, h ogy  e külső közvetíté
sekről lem ondjunk . . .

Néhány szót tegyünk  m ég hozzá 
ehhez a háborúskodáshoz:

Nem is volna o ly an  nagy ba j, ha 
ezek a helyszín i közvetítések m eg
szűnnének.

Nem pedig  azért, m ert a kávéházi 
oigányzene igen sok  esetben nem i* 
cigányzene, Hanem o p e re 11 egy veiog> 
sót operarészek és slágerszám ok egv- 
m ásradobálása keverve lárm ával, kü
lönös hangzavarukkal, m egism étlődő 
m űzörrékekkel, m iegyéb .

A  H angház e külső közvetítésekbe 
nem igen  szólhatott bele. Ha a ci
gány Beethovent akart volna ját
szani, hát el k e llett volna azt iá 
tnrnle.

Ellenben:
a  H angházban ő  az úr. ö  állítja 

össze a műsort.
És ez, tessek elh inn i, a m agyar 

oigányzene érdekében is : rengeteget 
Jelentene. A  cigányzen e: n ívós len
ne. Olyan, am ilyennek  lenni kell* 
M agyar., És a  cigánym uzsikát ily - 
m ódon keretbe is lehetne bujtatni. 
Hangképeket lehetne form álni. Ének
számokkal. „B e ty á rv ilá g  az A lfö l- 
dön.“  „C igdny lak od alom ." „D ankó 
Pista n ótá i." „H íre s  cigányprím á
sok " stb., stb. cím m el.

Ezzel a kis változtatással még 
azokkal a h allgatókkal is m eg le
hetne kedveltetni a  cigánym uzsikát' 
akik eddig még. (v a g y  m ár!) idege
nül, v a g y  közöm bösen fogadták  azt.

Talán nem is rossz, hogy a cigá
nyok most rebellis húrokat penget
nek . . . Talán . . .

FlúkadmtnUztráolé Csehszlovák iában*
L ip a  Ujságiroda Bratislava, 
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