
Kedd 20 fiit.
S ® 3 2  m á ^ o í a a  #* 

XXIV, é*íöljr#Ht, 4-3« mxém
MeoMiM mStBrtök ás szombat htvéicMo*l 

MINDEN NAP
toeriaztM e ét &tadóhimSeli 

Vaivpeti yi., RAxm-m. íii. {Tel.: Ui-U, iSl-MJ 
Levélcím: Budapest e ,  postaim 8*. 
Tnnrall etm: Nemzeti Sport Budapest

CMlmievAStWlMn 2 Ke, RománUbaa I® lel'
88 ör., NémetersílgfosB 80 Pf., 

ÖT*Arn 28 ^  FrancUorarágbsn 1JS# franc, Wla*»rszágb»ti í líra, Amerlkábaa 6 eaai. 
BWlieMif <f(f; BelfSIdr* Begyedé-rra S2 P, egy 

F, Ánaitriába Begyedéire 15 P, Caeh- ailovákiiba és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P

II Holté Warten lesz a tavaszi 
magyar—osztrák mérkőzés

—  Telefon jelentésünk —

Bécs, február 29.
Az osztrák szövetség elnöksége 

ma este úgy határozott, hogy 
miután az olasz— osztrák mérkő
zés a Stadionban lesz, az április 
24-i magyar— osztrák válogatott 
mérkőzés színhelyéül a Hohe 
Wartet jelöli ki.

H. O.

H á ro m  hét 
Z ü ric h b e  
a x Ú jp e st

H usvélszom baton  
a G ra ssh o p p e rs, 
va sá rn a p  a 
Fellow s ellen  
Já tszanak a Illa - 
fehérek

•— Saját tudósítónktól —.

aszodás városokban szerepelnie, tény
leg lehet reményeket fűzni szerep
léséhez.

Szász Imre*
Római tudósítónk beszámolójához 

csak annyit teszünk hozzá, hogy a 
MUSz nem ejtette el Lenkey Magda 
amerikai szereplésének gondolatáét. 
Pusztán arról volt szó, hogy a magyar 
bajnoknő hosszú ideig nem hallatott 
magáról és mert a szerződés a leg
jobb magyar hölgyúszóra is gondol, 
gondoskodni kellett alternatív meg
oldásról arra az esetre, ha Lenkey 
nem lesz olyan formában, vagy olyan 
szerződésben, hogy résztvehessen az 
olimpián. Ha azonban rendelkezésre 
tud állani és megfelelő tudásról tesz 
tanúságot, a helyen készen áll. Re
méljük, ezt örömmel fogja olvasni 
lapunk hasábjain.

Szinte rohamosan szaporodnak 
csapatainknak tavaszi nemzet
közi mérkőzései. Napról-napra 
érdekesebbnél érdekesebb hírek
ü l  számolhatunk be. Most leg
újabban Langfeld-er Ferenc, az 
Újpest igazgatójától megtudtuk,

■ hogy Újpest csa
pata Zürichbe 

I készül. Két lekö
tött mérkőzése 
van. Húsvétszoml- 

| baton, azaz már
cius 26-án a 

Grasshoppers, míg 
1 hústvétvasárnap a

----- 1 Young Fellows
játszanak a lila-fehérek 

Zürichben. Addig még két baj- 
Hoiki mérkőzést vívnak: most
vasárnap a III. kerület FC, majd 

a Hungária ellen. Március 
20-án lesz a válogatott meccsünk 
drágában s ezután, tehát három 
"ét múlva indul Zürichbe a baj- 

. hokcsapat.
.Különösen a szombati mérkő

zés lesz érdekes, hiszen a Grass- 
hoppers csapatában szerepel a

két legjobb jugoszláv játékos, 
Hitrec és Zsifkovics, de ugyan
ott játszik centerhalfot Schnei- 
der Pepi, a Hungária volt osz
trák játékosa is. A  Grasshoppers 
egyébként —  mint megírtuk — 
éppen most járt Angliában, ahol 
a legjobb amatőrcsapatok ellen 
játszott.

Amíg tehát a Hungária és 
Ferencváros húsvét napját ide
haza viaskodja végig egymás 
elleni bajnoki mérkőzés kereté
ben, addig harmadik nagycsapa- 
tünk, a bajnok Újpest két érde
kes meccset vív Zürichben.

Zürichnek egyébként négy ki' 
tűnő futballegyesülete van. Leg
jobb a Grasshoppers, utána kö
vetkezik az FC Zürich, a Young 
Fellows és a Blue Stars. A 
svájci bajnokságért két egyfor
ma erős csoportban viaskodnak. 
A Grasshoppers a B) csoport 
élén áll, míg a Young Fellows 
az A ) csoportban az FC Zürich 
mögött a második helyet foglak 
ja el.

Lenkey Magda — ki akar 
menni az olimpiára/ jelen
leg Rómában edzi magát

•— Saját tudósítónktól —

Róma, február 27.
Pár nappal ezelőtt 

megjelent itt a ró
mai stadion fedett 
uszodában egy idő
sebb férfi egy fiatal 
leány kíséretében és 
melegen érdeklődött 

. . az igazgatói iroda
Hozzám vezették őket és a ki

ütésükből azonnal láttam, hogy ide
kenek, különben alig néztem meg
tüzetesebben.

-Az idősebb úr különben hamarosan 
■ftlegmondta, hogy ő magyar.
, Miért nem beszélnek akkor 
flnj/anj/eIvükön ? — kérdeztem meg 
t°ie magyarul.

Az úr meghökikenve tekintett rám, 
?  következő pillanatban, a bemutat- 
wzast feleslegessé téve, megismer
em  okét: már mint Lenkey Magdát 
cs édesatyját.

Lenkey Magda elkeseredett hangon 
mondta:

Most olvastam a Nemzeti Spont
án, hogy egy hátúszót akarnak ki- 
«mt helyettem az olimpiára. Rét- 
antoen rosszul esett ez nekem, hiszen 
vnden vágyam csak az, hogy részt- 

e/iessefc az olimpiai játékokon. Nem 
tudom, mivel érdemeltem ki azt, 

e'+K 071 könnyen elfelejtettek, el- 
tettek. Vagy nem akarnak tudo

mást venni létezésemrőll

—• Ha nem tudnák, hol vagyok, 
mi van velem, hát ezennel jelent 
kezem, hogy élek, kitűnő a kondícióm 
s azt hiszem, tudok annyit, mint ta
valy, még edzés nélkül is.

Magda elárulta, hogy egy hónapja 
nem volt uszodában. Hamarosan 
nekivetkőzött és első kísérleti 50 
métere — én mértem — SS mpero 
volt.

— Bravó Magda! — biztattam. —
Mi lesz most? .

— Hát tudja — felelte —, ha sike
rül hosszabb szerződést kapnom itt 
Rómában, akkor belefogok a rend
szeres edzésbe. Remélem, hogy 
magyar sport még nem mondott le 
rólam végérvényesen.

Magda megjelenésének hamar híre 
szaladt s legközelebbi edzésén már 
egész sereg újságíró rohamozta meg 
interjúért. A stadion vezetősége is 
megjelent és kedves szavakkal üd
vözölte a magyar bajnoknőt, aki 
pompás stílussal úszkált, majd re
mek ugrásokkal szórakoztatta a kö
zönséget.

Lenkey Magda — bocsánat, e minő
ségében: Magde Biséra — különben 
az itteni ,JSalone Margherita” nevű 
variéte színpadán lép fel s oly nagy 
sikere van, hogy a műsor legjobb sza
mának ismerik el. Egy hónapig itt 
lesz Rómában, aztán talán tovább is 
'Ha sikerül megállapodnia, vagy

\

Varga BSE a Hungáriához
«— Saját tudósítónktól —

Többszöri próbajáték után a Hun
gária a mai nap folyamán leszer 
ződteti Vargát, a .BSE kitűnő játé
kosát. Varga a BSE-ben leginkább 
a csatársorban, a balösszekötő poszt
ján szerepelt, annak ellenére, hogy 
vérbeli fedezetjátókos. A kék-fehé
rek természetesen a fedezetsorban 
fogják Vargát játszatni.

Közel kétszáz községet érint az 
idei Magyarország körüli 

verseny élvonala
—  Saját tudósítónktól —

Az idei Magyarország körüli ver
seny terepét most állapította meg az 
MKSz. Az előzetes kiírás szerint az 
1932-i ötnapos torna helyszíne az 
Alföld és Északmagyarország lesz, 
távja körülbelül 1400 km és útvonala 
hétszáz községet érint.

Az első napún Budapesttől Szente 
sig halad az ötnapos mezőnye.

A második nap Szegeden, Makón. 
HócSnezővásárholyen át Debrecenig 
ér.

A harmadik napon Debrecenből 
kiindulva Nyíregyházát, Tokajt és 
végül Miskolcot választaná útirányá
nak.

A negyedik napon Miskolcon át és 
a Mátra hegyvidékén (közbeiktatott 
hegyiversennyel) Gyöngyösig visz 
az út.

Az ötödik napon végül Gyöngyös
ről Budapestre gurulna a Magyaror
szág körüli verseny mezőnye.

A részletek kidolgozásával most 
foglalkozik Neumann országos kapi
tány.

Kocsis Antal
újabb győzelmet 
aratott vasárnap 
Amerikában

—  Saját tudósítónktól —

Kocsis Antal olimpiai bajnokunk amerikai szereplése a siker 
jegyében halad tovább. Azt már jelentettük, hogy Pladnerrel, a 
kiváló francia ökölvívóval múlt héten döntetlenül mérkőzött. Két 
napra rá újabb mérkőzést vívott Kocsis,  ̂amely már nemcsak 
félgyőzelemmel, hanem teljes diadallal végződött. Erről szól az 
alábbi távirat:

Washington, február 28,
Pladner elleni döntetlen után másnap vonatra ültünk és 
vasárnap Washingtonban mérkőztem. Billy Landerst 10 
menetes küzdelemben legyőztem. Innen Montrealba 
utazunk, ahol március első hetére van lekötött mérkő
zésem. Mikor kapom meg a kért magyar címereket?

Eredményről táviratozok.
Tony.

(Landers, akit Kocsis most megvert, nem tartozik a fiatal 
évjárathoz. Több jelentős sikert aratott már, így többek kozott 
Washington bajnokságát is magáénak mondhatja.)

Felfüggesztették

A felfüggesztés híre éppen tegnap 
este, az ünnepi bankett alatt ér

kezett a nagyváradiakhoz

Fanta kapitány válogatott 
edzést tart szerdán

— Telefonjelentésünk

Prága, február 29. 
Fanta, a csehszlovák szövetségi 

kapitány szerda délutánra egész 
sereg játékost rendelt ki a Sparta- 
pályára, hogy a március 20-i 
magyar-csehszlovák mérkőzésre 
próbajátékot rendezzen. Meghí
vást nyertek a következő játéko
sok:

a Spartából: Ledvina, Burger, 
Ctyroky, Perner, Madelon, Srbek, 
Pelczner, Silny, Nejedly, Sokolar;

a Slaviából: Planicska, Zseni-
sek, Vodicska, Simpersky, Junek. 
Soltys, Swoboda, 'Jóska;

a Viktória Zsiskovból: Steiner, 
Stepan, Moudry, Luska, Bradács, 
Prusa, Zajicsek, Skocsdole;

a Bohemiansból: Hochmann,
Tyrpekl, Bejbl; 

a TFK -ból: Zosel.
A csehszlovák játékosok folyton 

emelkedő formája után ítélve 
Fanta igen erős csapatot fog ki
állítani március 20-ra.

Moldvay.

Nagyvárad, február 29. 
Ma este ünnepelte a Nagyváradi 

AC sikeres párisi túráját díszes 
klubvacsora keretében. A  vacsor.a 
hangulata igen nyomott volt, 
mert már a résztvevők asztal mel
lett ültek, amikor megérkezett a 
•bukaresti szövetség döntése, amely

a nagyváradi sportegyesiile- 
tet párisi szerepléséből k ifo 

lyólag felfüggesztette.
A  felfüggesztés oka Románia pá
risi követének, Cecianu meghatal
mazott miniszternek egy jelentése 
volt, amellyel kapcsolatban a ro
mán szövetség most vizsgálatot 
indít a kitűnő futballcsapat ellen.

A felfüggesztés okáról közeleb
bit nem lehetett megtudni. A  vizs-

—  Telefonjelentésünk —
gálattal a román szövetség az 
északi kerület elnökét, a kolozs
vári Piriescut bízta meg. A  va
csorán jelen volt bukaresti sport
lapszerkesztő, Beilis, akit munka
társunk megkérdezett, kijelen
tette, hogy

a felfüggesztésnek csak pre
ventív jellege v,an

és véleménye szerint további el
járásra vagy büntetésre semmi ok 
nincsen.

Érdekes, hogy a felfüggesztő 
határozat még az elmúlt hét csü
törtökjén kelt, de csak tegnap 
este hozták az érdekelt egyesület 
tudomására, ahol nagy lehangolt- 
ságot keltett.

Erős dr.

a
csehszlovák versenyzőket és 

megnyerte a bajnokságot
—  Telefonjelentésünk —

Prága, február 29. 
Vasárnap este kezdődtek meg 

Csehszlovákia ezévi asztali tenisz- 
bajnokságáért folyó döntőmérkő
zések, de

a végső eredmény csak ma 
hajnali 3 órakor született 

meg.
A bajnokság nagy magyar sikert 
hozott, Dávid óriási küzdelem 
után megverte a legjobb cseh
szlovákokat s ezzel helyreállította 
a magyar asztali teniszezők becsü
letét Prágában. Dávid pedig csak 
tartalékja a legjobb magyar hár
mascsapatnak! Érdekés, hogy a 
magyar fiú a verseny előtt levelet 
kapott a magyar szövetségtől,

mely figyelmeztette öt a verseny 
fontosságára.

Dávid vasárnap délután és este 
Lauterbachot 21:11, 13, 16, Mala
ceket pedig 21:18, 16, 19:21,
21:16 arányban győzte le. Haj
nalban került sor a döntőre. 
Ennek redménye:

Dávid— Kolar 21:13, 13,
15:21, 16:21, 21:14.

óriási izgalmak közben Dávid 
nagy előnyét kiegyenlíti a cseh
szlovák fiú, döntő —  ötödik —  
szetre kerül sor. Kolar félelmete
sen kezd. Pillanatok alatt 7:3-ra 
vezet, de ekkor fenyőmül Dávid, 
összeszedi magát és biztosan győz.

A  női egyest Smidova nyerte 
meg.

Moldvay.
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AZ EGYIPTOMI ÚT TÖRTÉNETE
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A nagy meccs
Miért maradt el a győzelem 
A  döntetlen és környéke

(Az egyiptomi út középpontjában 
a válogatott csapat utolsó meccse, az 
egyiptomi válogatott elleni mérkőzés 
állott. Mint tudvalevő, sajnos, ezen 
a mérkőzésen nem tudtunk legjobb 
csapatunkkal kiállani s 0 :0-ás ered
ménnyel kellett megelégednünk. Az 
immár hazaérkezett csapatot végig
kísérő munkatársunk, Pluhár István 
a következőket írja erről a február 
19-én, pénteken lepergett viaskodás- 
ról:)

Mikor 17-én, szerdán este Sárost 
ágynak dőlt, valamennyien abban 
reménykedtünk, hogy a pénteki, 
válogatott mérkőzésig még rendbe 
jön. A láza nem volt komoly s bíz
tunk benne, hogy a fiatal szerve 
zetet csak valami múló meghűlés 
tette beteggé. Csütörtökön azon
ban már bizonyossá vált, hogy 
Gyurka nem lehet ott a csapatban 
s Mariássynak más választása nem 
volt, nem is lehetett, de más meg
oldáson gondolkozni is felesleges 
lett volna, mint hogy Kalmár ját
szik centerhalfot. Jenő nem nagy 
örömmel fogadta a hírt, de teljes 
megnyugvással mondta a kapitány 
nak:

—  Szóved, doktor úr, én leszek 
holnap a cégvezető!

Az előkészületek során más külö
nöset nem is lehetett tapasztalni 
Legfeljebb azt, hogy

a szövetségi kapitány min
den sürgetése dacára sem 
tudtak a játékosok megfelelő 

masszőrt kapni.
Az eddigi mérkőzések előtt Mq 
Crae, az egyiptomiak angol tré
nere gyúrta meg a fiúkat agyszer- 
másszor, most azonban a skót e! 
volt foglalva a maga játékosaival. 
Az. arabok ugyanis különös gond
dal készültek erre a mérkőzésre. A 
vasárnapi, alexandriai mérkőzés 
után már megejtették a válogatást, 
mely szerint.

hat kairói és öt alexandriai 
játékos

került a válogatott csapatba. Eze
ket a kijelölteket, valamint a négy 
tartalékot a National SC pályájára 
költöztették, hogy ott töltsék a tré 
ner felügyelete alatt a hátralevő 
öt napot. Ettől az együttéléstől az 
arabok sokat vártak s a döntetlen 
után hangoztatták is, hogy ennek 
köszönhetik elsősorban a jó játé
kot, még inkább a nagyszerű szelle
met, küzdőképességet és önfeláldo 
zást, amellyel a csapat a fontos 
mérkőzést lejátszotta.

Kétségtelen, hogy a gondos elő
készítésnek mindig komoly szerepe 
van az ilyen nagy összecsapások 
hál, de már itt meg kell említe
nem, hogy amit az egyiptomiak a 
kairói napokban ezen a téren meg
tettek, az nálunk is tökéletesen 
adva volt, vagy adva lett volna. 
Hiszen a mieink is együttéltek, a 
bajtársi szellem nálunk is teljes és 
tökéletes volt, sportszerűség dolga 
bán pedig a mi játékosaink sok 
tekintetben fölötte állanak az ara
boknak. Hogy az ő üdülő tréning- 
jük milyen baráti alapon folyt le 
azt híven jellemezte a The Egyp- 
tian Mail riportja. Ebben olvastuk 
kedden, hogy a játékosok szigorúan 
sportszerű életmódot folytatnak 
Együtt laknak, együtt tréningei
nek, nem szabad inni, dohányozni 
nekik. Nos, írja a lap, természetes, 
hogy amikor meglátogattuk őket, 
olyan füst fogadott a társalgóban, 
hogy csak hosszas keresés után ta
láltunk rá az ismert arcokra.

Azt is leírta a lap, amit a játé
kosok a várható eredményről be
széltek. Ez kissé meglepett ben
nünket.

Valamennyi arab válogatott 
arról beszélt, hogy a magya
roknak az előző mérkőzése
ken szerencséjük volt a gól- 

lö véssél.

locskát be tudják rúgni a váloga
tottak kapujába, amire már any- 
nyira vár az egyiptomi közönség.

Szóval, az arabok táborában 
nagy készülődés, iszonyú lelkese
dés, igyekezet előzte meg a pénteki 
találkozást, nálunk viszont a Sá
rost betegsége következtében ki 
alakult szomorkás hangulat mellett 
is látszólag teljes volt a nyugalom 
és bizakodás.

Ezt mutatta a szerdai edzés, 
amely inkább napfürdőzés 

volt,
erre mutatott a csütörtök délutáni 
kirándulás, amikor autokárral jó 
órás rohanást tettünk a zsilipek
hez, hogy végigjárjuk ezeket a 
csodás műveket s köröttük elte
rülő parkot s megtekintsük a benne 
levő múzeumot. Ekkor már meg le
hetett állapítani, hogy a fiúk gon
dolatában csak a válogatott mérkő
zés él. De azt is észre lehetett 
venni, hogy ennek a mérkőzésnek a 
tudata valami sajátos . izgalmat, 
idegességet vált ki közöttük. Sok 
szó esett arról a párisi vesztett 
mérkőzésről, amelyről Híres elmon
dotta, hogy élete legpeohesebb já
téka volt. S bizonyos, hogy minden 
fejben megszületett —  nem is egy 
szer —  a gondolat: Hátiha holnap 
is pechünk lesz !? !?

És a pech most is elkövetke 
zett!

Mert kétségtelen, hogy sok 
balszerencsés pillanata volt en
nek a játéknak, amelyre

olyan tömeg vonult ki, ami
lyet Kairóban még alig lát

tak futballmérkőzésen.
A nagy közönség élén Sukry 
pasa, a miniszterelnök állott, 
aki a király képviseletében je
lent meg s kezelt a küzdelemre 
kiálló két csapattal. Mögötte 
Sabry pasa, a szövetség elnöke, 
a király sógora s- mögöttük a 
társadalmi előkelőségek egész 
sora foglalt helyet a díszhelye
ken leterített szőnyegen. Csupa 
izgalom, csupa remegő várakozás 
mindenütt, ahol autóbuszunk el
halad s ezt a nagy izgalomban 
vergődő világot kedélyesen ara 
nyozza meg sugaraival a tün
döklő egyiptomi nap. Nemcsak a 
királyi páholy előtt takarja sző
nyeg a füvet. A  játékos bejáró
nál is szőnyegre lép a stoplis 
cipő s szőnyegen fu t ki a pályá
ra a két csapat. Kint még autók 
—  ragyogó, soha nem látott, 
pompás kocsik —  sorakoznak, a 
nép tolong és özönlik a pálya 
felé a nézőtérre, amikor már a 
levegőbe repül Barlassina kézé 
bői a pénzdarab s

Mándi úgy állítja  fel a csa
patot, hogy a szél minket 
támogat s a nap is inkább 

az arabokat zavarja,
ahogy féloldalt a pályára ra 
gyog.

Szóval, eddig még nem mond
hatjuk,^ hogy pechünk van!

A két csapat így  áll szembe 
az emlékezetes mérkőzésen: 

Magyarország: U jváry —  Mán
di, Dudás —  Borsányi, Kalmár, 
Lázár —  Táncos, Avar, Turay, 
Toldi, Híres.

Egyiptom: Amin —- Kaf, Sa 
lem —  Soury, Ragab, Soliman 

Houda, Mansour, Houda, 
Mouktar, Mahran.

Aztán útjára indul a labda s 
többé nem volt szerencsénk . . .

Nagy tévedésbe esnék azon
ban, ha egyszerűen a balszeren
csére fognánk a győzelem elma
radását! Erről szó sem lehet!

Annak, hogy a kairói válo
gatott mérkőzés gólnélküli 
döntetlent hozott, nagyon 
világosan látható okai volt- 

tak.
Remélik, hogy ez a szerencse most 
elhagyja őket, sőt melléjük szegő
dik s legalább azt az egyetlen gé

pen úgy szenvedtünk, mint talán 
maga a labda, amelyet nem tu
dott a magyar csapat klasszikus 
játékra kényszeríteni ebben az 
összecsapásban.

Szörnyű idegesen
szállt a bőr előre, hátra. Retten
tő rúgások nyomán nyögött, sírt 
a levegőben s

majdnem mindig a levegő
ben.

A csapat támadott, egymásután 
kergette támadásait az ellenfél 
kapuja felé, de nem született 
helyzet, nem nyílt alkalom arra, 
hogy gólt lőjjünk. Korner komért 
követett s hiába gyúlt minden 
sarokrúgásnál új remény a szí
vünkben, a rúgás után el is halt, 
mert az arab védelem harci 
készsége minden eredményre- 
törést megakadályozott. Az esz
közeiben nem volt válogatós. A 
hátvédek, fedezetek löktek, test
tel és kézzel a kapu előtt, hogy 
fejelő csatáraink ne juthassanak 
labdához. S a bíró nem vetett 
gátat ennek a lökdösődésnek.

Ekkor, az első félóra eltelte 
után, már világosan lehetett 
látni, hogy a mérkőzést csak ak 
kor nyerhetjük meg, ha a vélet
len segít, ha valami szerencsés 
körülmény is közrejátszik. Mert

a csapat ktizdőképessége, 
ereje, energiája nem volt 

olyan fokú,
amilyenre ezen a napon a lelkes, 
minden akaratával küzdő arabok 
ellen szükség lett volna.

A védelem néhány kétséges 
pillanatot átélt ugyan s bár 
Dudás nem játszott olyan klasz- 
szikus stílusban, mint eddig, 
Mándival együtt minden helyzet
ben megtalálta a megoldás kul
csát. A fedezetsor könnyen, né
ha fölényesen végezte dolgát, 
Kalmár mesés egyéni alakítások
kal vonta magára á figyelmet. 
Azt azonban, amit. Sárosi annyi 
könnyedséggel és szinte észre
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tűnt. Félidőben Ujváry mondta 
neki:

~~ Te is úgy jársz a Salemmel, 
mint a Braun Csibi, ha így ját
szol tovább.

Egészen nehéznek tűnt Avar, j 
míg Turay valahogy nem találta 
magát ebben a játékban s

csupán Toldi küzdött 
kott módon,

szó-

Ezek az okok ott mutatkoztak 
meg a játék m ásfél órájában, 
amelyben mi magyar nézők ép-

vétlenül tud csinálni, hogy . 
csapat egységét minden pillanat
ban tartani, vagy megbomjása 
estén azonnal helyreállítani tud 
ja, Kalmár nem tudta megtenni 

De még ezen sem múlt az 
eredménytelenség! Hiszen tárna 
dásban volt a csapat a félidő 
nagyobb részében s ha a szél 
nem volt is olyan különösen 
érezhető, annyit mindenesetre 
tett, hogy az ellenfél tüdejét fá
rasztotta. S a csatársorunk nem 
tudta a szívós, elszánt ellenfelet 
a széllel támogatva sem annyira 
kifárasztani, hogy az egyetlen 
egyszer komolyan megingott 
volna.

Nem volt helyzetünk, nem 
volt igazi lehetőségünk a 

gólszerzésre.
Toldi, Turay lövései messze el
kerülték a kaput s Amin hálója 
nem került az egész félidőben ko
moly veszedelembe. Ez pedig, 
ugyebár, nem lehet csak az ellen
fél érdeme. Aminthogy nem is 
volt az. Hanem elsősorban a mi 
csatársorunk hibája volt.

A csatársor nem tudott magára 
találni, nem tudott egységessé 
forrni, nem tudott teljes energiá 
.' * ’. akaratával, igyekezetével 
tüzdeni. Sőt olyan méítóságos 
nyugalommal jártak, kbltek, mo
zogtak helyenként a csatárok a 
pályán, mintha teljesen elvesztet
ték volna ruganyosságukat, gyor
saságukat.

A két szélső egészen bele
veszett a mezőnybe.

Sem Híres, sem Táncos nem vitt 
igazi támadást, nem fejezett be 
okos taktikával egyetlen lefutást 
sem. Mind a kettő nagyon körül
ményesen oldotta meg helyzeteit, 
játszotta meg labdáit, amellett, 
hogy Táncos még félénknek is

amikor a játékban rákerült a sor. 
Ez azonban ritkán esett meg, 
mert a passzok kerülték a part
nereket, céltalanul, vaktában járt 
a labda. Mándi szinte dühbe gu 
rult a csapkodás miatt s * vörös 
arccal kiáltozott nem egyszer a 
csatárok felé:

— Mit csináltok ott elöl? Hova 
vagdossátok a labdát? Passzolja
tok, stoppoljatok!

Semminek sem volt foganatja. 
A csapat —  nevezetesen a csatár
sor —  képtelen volt önmagát adni 
ebben a játékban s hiába fogad 
kozott szünetben csillogó szemmel, 
dühös akarattal, nem tudta meg 
fordítani a játék kerekét.

Ment tovább a  második 
negyvenöt perc úgy, ahogy 

az első elmúlt.
Sőt a széltől támogatott arabok 
gyorsasága még nagyobb lett s 
egészen

változatossá vélt a játék.
A közönség nem egyszer üvöltött, 
tapsolt, örvendett örömében, mi
kor az arab csatárok gyors lába 
előtt repült a labda a magyar kapu 
felé.

S ha Houda, a szélső csak 
valamivel jobb taktikus, fel
tétlenül elkövetkezett volna 
a gól, amire annyira vágyott 

ez a közönség.
De így hiába szurkolt, hiába 
imádkozott a sikerért.

Ujváry kifogta Mouktar re
mek labdáját s többé nem 
tért vissza az elszalasztott 

pillanat.
Azért sem, mert
az utolsó húsz percben fel- 

támadt a magyar virtus.
A  csatárok merevsége elmúlt, el
fo jtott energiája kirobbant s az 
arabok szorongása, kétségbeesése 
jelezte, hogy bajban van a csapat. 
Kissé kemény is volt már ekkor 
a játék. Turay és Toldi igen nagy 
csatákat vívott a bekkekkel, hal 
fokkal s úgy látszott, hogy már az 
ellenfél mindenképpen meg van 
törve. Ragabot a mentők vitték 
ki a Turayval történt összecsa
pása után, de mikor a továbbját
szásra jelt adott a bíró, az arab 
valami artikulátlan hangot bőgött 
el s sántítva rohant vissza a pá
lyára. Salem és Kalef oroszlán 
ként küzd s Aminnak kitűnő 
napja van.

Toldi olyan helyzetbe kerül 
ugyan, amely már menthe
tetlen, de a kapufa veri visz- 

sza a labdát.
Avar —  végre lerázva fásultságát 
>— áttör a védők között, ott van a 
kapu előtt a Táncossal történt 
összjátéka után s hiába nyomják, 
lökik, tolják, kapura lő. De a 
labda abba a sarokba igyekszik, 
ahol a kapus áll. Amin lebukik, 
magához öleli a bőrt s felüvölt az 
állóhely örömében.

Most kellett volna a szerencse. 
Ezekben a percekben! De megér- 
demli-e a csapat, amely valósággal 
kihívta maga ellen ezt a szeszélyes 
futballprimadonnát?

Nem érdemeltük meg a szeren
cse kedvezését, mert sokkal jobban 
rászolgáltak arra az arabok. S ha 
visszagondolok erre a keserves 
mérkőzésre, egészen világosan áll 
előttem az okok sora, amely meg
akadályozta a kairói győzelmet, a 
reváns beteljesülését.

A z első és legfőbb ok, az 
ellenfél jó  játéka, nagy harci 

készsége.
Az egyiptomi csapat beigazolta,

MTK-pályo Hungdrla-úf
Vasárnap, március 6-án, 

délután fél 4 órakor

Hungária—Somogy
Előtte fél 2 órakor

Budai „11“—Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzések

hogy jogos volt a mérkőzés előtti 
önbizalma. Minden tagja olyan ki
fogástalan akarattal, annyira túl
fűtött lelkesedéssel küzdött, ami
lyet még sohasem láthattunk az 
araboktól. Emellett az eddigi, vá
rosi válogatottaktól merőben el
ütött ez a nemzeti válogatott.

Azokban mindig van négy
öt gyenge pont, ebben nem 

volt jóform án egy sem.
S ha a csapat most sem volt kü
lönb taktikus, mint más-kor, annak 
csak örvendhetünk, mert kissé 
jobb taktikával ezen a napon le i> 
győzhetett volna bennünket,

A magyar csapat ugyanis na
gyon merev és nehezen mozgó volt. 
Az előző hét négy mérkőzése két 
irányban befolyásolta károsan erre 
a mérkőzésre. A  városi válogatot
tak ellen lejátszott mérkőzéseken 
olyan természetesen, olyan köny- 
nyedén vívta ki a csapat a győzel
meket, hogy nem is várhatott mást, 
mint újabb győzelmet. Azokon a 
mérkőzéseken olyan magától valóan 
estek a gólok, mintha nem is kel
lett volna küzdeni értük, mintha 
nem is kellett volna az erők teljes 
harcadobásával azokat előkészí
teni. Ennek, a négy mérkőzésen 
beidegződött érzésnek volt a meg
semmisítője az arabok mesés aka
rása, lendülete, nagyobb egysége, 
tökéletessé fokozott harci szelleme.

A négy, egymást követő mérkő
zés másik hatása pedig —  ami, 
úgy érzem, végzetes volt —  abban 
jelentkezett, hogy a nagy fáradt
ság után a játékosgárda

több pihenőhöz jutott,
nagyobb kényelembe került, mint 
amennyire szüksége lett volna, 
amit harci szellemének elpuhulása 
nélkül elbírt volna.

Vasárnaptól péntekig sem
mit sem csinált a játékos

gárda.
Pihent, aludt, kirándulásokra járt, 
Szóval merevedett, elnehezedett. A 
szerdai tréning inkább napfürdő
zés volt, mint komoly edzés, ezen
kívül pedig semmi sem történi 
abban az irányban, hogy a játéko
sok eleven ereje épségben, harci 
készsége tökéletesen jusson el pén
teken a mérkőzés színhelyére. A 
szakszerű szempontokat háttérbe 
szorították a kényelmi szempontok 
a ezen a téren túlzásba esett a ve
zetőség. A  játékosok természetesen 
hajlottak arra, hogy csak pihenje
nek, a szakszerű vezetésnek azon
ban nem lett volna szabad ebbe a 
felfogásba beleesnie. Hiányoztak 
az izmokat frissítő séták, mozgá
sok, hiányzott a megfelelő masszőr, 
amit pedig a játékosok is minden 
nap reklamáltak.

Végül is Barátky vállalta a 
masszőr szerepét

s a válogatott mérkőzés előtt ő 
gyúrta meg azokat, akik megkér
ték.

Ezekben a körülményekben kell 
megtalálnunk azt az ernyedtséget,' 
azt a puhaságot ós energiátlansá- 
got, amit a csapat nem tudott le
vetkőzni az első félidőben, amikor 
a mérkőzést könnyen és biztosan 
megnyerhette volna. S hogy ez így 
alakulhatott, annak

az igazi oka az a hármas 
összetétel, amely nem tudott 
az egész úton igazi egy
séggé válni a túraexpedíció

ban az egész vonalon.
Háromféle szellem, háromféle szo
kások hatalma, háromféle hagyo
mányok ereje hatott közre az egész 
úton a vezetésben s nem volt kéz, 
nem volt fej, nem volt akarat, 
amely ebből a háromságból olyan 
egységet kovácsolt volna az adott, 
nagyszerű körülmények között, 
amely egység az utolsó akadályt is 
megtörte volna a pályán!

Pluhár István.

A Ferencváros aradi ____
biztos — írja erdélyi tudósitónk.
A magyar bajnokjelölt legutóbbi pom
pás es felejthetetlen játékával ugyan
is oly mély nyomokat hagyott hátra, 
hogy a vezető aradi egyesületek ver
sengenek a lekötésért és most a Fe
rencvároson múlik, hogy melyiknek 
m™dja a „boldogító igent” .

* Hyperol szajviztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenftő.

Újpest mai edzésén hosszú szünet 
után ismét együtt lesznek az összes 
játékosok. Dudás és Fogoly III. is 
rósztyesz a közös készülésben: mind
kettőjük állapota javult.
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Az influenzajárvány szűnőben 
Ŝ an, a futballáz emelkedőben.

Megkezdődött a szezón, Csak 
így egyszerűen le kell szegezni a 
Puszta tényt s ebben már benne 
van a szurkolótól kezdve minden a 
bíróig.

Holmi téli pótmérkőzések, 
egyéb sportok, túraeredmények 
nem elégíthetik ki a bajnoki 
meccsekre áhítozó szurkolót. A 
szurkolónak bajnoki meccs kell.

A szurkoló, ha náthásán is, de 
boldogan, topogva bár, de lelke
sen, vacogva bár, de örömmel állt 
Va£7 ölt a nézőtéren és élte újra 
az igazi szurkolóéletet. És elször- 
Byedve gondolt a múltra:

—  Nagy Isten! És én nemrég 
brég páros műkorcsolyázóknak
szurkoltam. „„

P. Szabó nincs még 
edzésben

■ A  Vasas tudvalevőleg igen so
káig izgatta az újpesti kedélyeket 
szzal,  ̂hogy a papírforma teljes 
megcsúfolásával és eléggé el nem 
ítélhető tiszteletlenséggel vezetni 
merészelt. Ekkor történt, hogy 
®Ppen a kedvelt P. Szabó rohant 
a labdával, de a Vasas-bekkek el
lették tőle. A  bíró éppen félre
nézett, mire több újpesti felhör
dült:

—* Rettenetes! Pont most nem 
esik el a Plészabó, mikor a bíró 
biztosan tizenegyest adott volna! 

.Az újpestiek általában szomo
rúak voltak, mert ráemlékeztek a 
kitűnő balszélső annyi hasztalan
mfiesésére.

Volt, aki védelmébe vette:
’— Nem tehet róla. Nincs még 

edzésben!
. Majd egy optimista ( ?J hpzzá- 
tette:
•J—  Úgyse lett volna semmi be- 
jdle. Plészabó trükkjeihez már a 
bírók is hozzá vannak edzve. . .

Király Tibi mint balszélső
Király Tibi ezen a poszton is 

feltalálta magát. Egyszer kíilönö- 
®en imponált a népnek. Koszta 
"jyágott egy labdát a balszélre, 
Király Tibi kapta és kapásból 
ugy megszúrta, hogy centiméte
rekkel süvített el a kapu felső 
sarka fölött. Király Tibi a fejéhez 
kapott.

~~ Nézzétek á Tibit! ‘—  je
gyezte meg egy szurkoló. —  Hát- 
yfdkorában a kapu körül kerget
lek, ha nem lőtt a balszélről ka
kasból sarkos gólt!

Egy másik Király-eset
Király Tibi egy gólhelyzetben 

nem tudott mit kezdeni a labdáéi* Háromszor is fejelt egymás
után, míg végre elvették tőle. 
megcsóválta a fejét egy Vasas-
szurkoló:
„,.77 Jó idegei vannak ennek a 
* Ibinek! Gólhelyzetben háromszor 
tud fejelni!

Centerek versengése
A  Vasas vezetőgólját nagy u j- 

szívfájdalomra éppen Pos- 
Ak lőtte, aki nemrég még a lila 

mezben harcolt. Majd ezt a m eg
jegyzést hallottuk:
„ r *  Hát az egyik újpesti center 
már belőtte a magáét! Most lás- 
8uk a Jakubét !

A kézilabda emléke
Juhász Attila egynémely ítéle

tével a közönség nem mindig ér- 
mtt egyet. Különösen a lesállások 
ítlii so^ kivetnivalót találtak 
ítélkezéseiben. Mindjárt fölfedez- 
ték, hogy úgy látszik Juhász túl 
.°k kézilabdameccset vezetett s a 
utballt elfelejtette. Majd így 

kezdtek el neki kiabálni:
B író! Fault! Tizenhármait!

Vetélkedés polgár- 
mesterekben

A  kispesti polgármester sokat 
tartózkodott a játékosok közelé
ben. Félidőben lent volt az öltö
zőben is. Egy kispesti szurkoló 
büszkén mondta a miskolcinak:

—  Figyeli a mi polgármeste
rünket? Az sportszerető polgár- 
mester!

A  miskolci se hagyta magát:
—  Van nekünk is!
—- Ha van, akkor miért hagyták 

otthon ?
—  Nem ért rá. De átadott a 

vezetőségnek egy csomó táviratot, 
mindegyikre rá van írva, hogy 
mikor kell felbontani. Ha nyerés
re áll a meccs, ha vesztésre, 
satöbbi. Mindenfajta lelkesítő 
távirat! Az ám!

A kispesti frappirozva nézett. 
Elhitte!

Elő a tavalyi viccekkel!
Szezőnkezdetkor minden újjá 

éled. A  szurkolók, a játékosok, a 
pályák, a vitatkozások. Ugy lát
szik a viccek is. Néhány kispesti 
ugyanis erősebb kispesti támadás
nál mindig ezt kiabálta:

—  Fölbillen a pálya! Fölbillen 
a pálya!

Tévedni emberi dolog
Humoros eset játszódott le Ú j

pesten. A  tribünön magános 
fiatalember állt. Vagy két sorral 
lejebb két barátja. Mikor észre
vette őket, integetni kezdett ne
kik, majd a zsebéből kis stanicli- 
ban cukrot vett elő.

—  Dobj le egyet! i— kiáltott 
egyik barátja.

A  fiatalember dobott.
—  Nekem is! —  mondta a má

sik barátja.
A  fiatalember annak is dobott 

De erre már többen felfigyeltek. 
És azt hitték, hogy ez valami 
cukorreklám, így népszerűsítik. 
Tehát elkezdtek kiabálni:

—  Ide is! Ide is! Dobjon ide 
is!

A  fiatalember szabadkozni pró
bált de leszidták:

—  Micsoda disznóság! Azért 
küldték ide magát? Csak dobja 
azt a cukrot!

A  fiatalember egyet gondolt, 
dobálni kezdett a cukorral. Persze 
a stanicli hamar kiürült és még 
igen soknak nem jutott. Erre is 
nagy méltatlankodás támadt:

—  Ilyen keveset hoz! Biztosan 
elosztogatta a barátainak!

Amatőrhumor
Az MTK— 38FC meccsen az 

utolsó percekben a budai csapat 
nagyon szorongatta a kék-fehére
ket. A  kiegyenlítés a levegőben 
lógott. Egyszer azonban az MTK 
centerhalfja, íványi jó  labdához 
jutott.

—  Okosan! —  kiáltott a szur
kolók hada.

Mire íványi hatalmas rúgással 
a tribünre küldte a labdát. A 
szurkoló, akinek nekiment a labda, 
méltatlankodott:

—  Miért nekem rúgtad? Nem 
is állok tisztán!

Bátorság
Haraszti, a kitűnő Hungária- 

játékos általában nem tartozik a 
vérszomjas játékosok közé. Mikor 
már éppen harmadszor riadt 
vissza egy kis összecsapástól, va
lamelyik szurkoló így igyekezett 
lelket önteni belé:

—  Móric, ne fé lj! Mindnyájan 
itt vagyunk!

Mari néni panaszkodik
A Nemzeti kissé megdolgoztatta 

a Ferencvárost. Mari néni a fél
időben méltatlankodott!

—  A fene egye meg! Alig kez
dődik meg a szezón és ennyit kell 
gürcölni! Mi lesz itt később?

A Bocskai kanári-meze
Szép új mezben játszott a Bocs

kai. Tisztasárga ujjas és kék nad
rág. Szép kanári-jelmez. A  zic
cert mindjárt fel is használták:

—  Az első félidőben szépen 
énekelt a debreceni kanári, de 
aztán berekedt a hidegben!

A debreceni lecke
A  debreceniek az első félidőben 

igen büszkék voltak, az egyik 
debreceni pláne így beszélt:

—  Nahát eljöttünk Debrecen
ből egy kis leckét adni a Hungá
riának!

A második félidőben már kissé 
letört a nagy önérzet. Egy Hun- 
gária-szurkoló érdeklődött:

—  Na, mi van a leckével?
—  Hagyja csak! —  mondta 

maradék humorával a debreceni. 
—  Most felel a Hungária a lecké
ből.

Sárvári a régi
Sárvári hamar megsérült és le

ment a pályáról.
,— Nahát! —  hangzott a cso

dálkozás. —  Hiszen a Nemzeti 
Sport azt írta, hogy Sárvári újra 
a régi!

—  Igaza is volt! —  mondta egy 
másik. —  Játszott tíz percet, 
aztán már be is fejezte a tavaszi 
szezont!

Illetőnek végül is nem lett iga
za, mert Sárvári megjelent a má
sodik félidőben.

Első gól
A  Ferencváros— Nemzeti mér

kőzés volt a tavaszi idény való
ságos megnyitója, mert mint 
első mérkőzés fél 2 órakor kez
dődött. A  fényképészek minden 
áron a szezón első gólját sze
rették volna megörökíteni és 
ezért —  Gallina kapuja mögé 
helyezkedtek, meri; még nem fe
lejtették el a Ferencváros őszi 
gólarányát. Közben a 2. percben 
Bihámy játszva gólt lőhetett 
volna Angyal kapujába. A  fe 
rencvárosi szurkolókban meghűlt 
egy pillantra a vér, de mikor 
Bihámy eltévesztette a célt, rög
tön megjött a tréfálkozó kedvük. 
Egyikük így szólt:

—  A  mi bekkjeink vicces gye
rekek. Meg akarták ijeszteni —  
a fényképészeket.

A csattanó
A  Fradi híveinek táborában 

nagy megrökönyödést váltott ki, 
hogy Sárosi nem játszott. Az 
egyik szurkoló így fölényeske
dett: **

—  Nem tudják, hogy a kaba
réban is csak a műsor vége felé 
vonulnak fe l a bomba-számok?!

Erdély válogatottja a Csikók ellen.
A  román szövetség múltkori értekez
letén felvetődött laz Erdély váloga
tottjai és a Csikók közötti mérkőzés 
terve. A  terv a vezetők általános tet
szésével találkozott. Erdély csapatát 
Arad, Temesvár, Nagyvárad és Ko
lozsvár legjobbjaiból állítanák össze. 
Ez a® együttes szinte a megerősített 
országos válogatott lenne, mert hi
szen  ̂a Ripensia legjobbjai is szere
pelnének ebben a csapatban. A  ter
vet felvették a letárgyalandó pontok 
közé, amelyet aradi és temesvári kez
deményezésre a négy város egyesüle
tei vezetőinek megbeszélésére fognak 
rövidesen összehívni. Ezen a megbe
szélésen sok fontos pont kerül meg
vitatásra.

* Pilavin-fürdőtől vidásn lés friss 
lesz, azért 40 fülérért tengeri só és 
fenyőtóvomatból álló Pilavint tegyen 
fürdőjébe.

Elmaradt a tegnapra tervezett hun- 
gáriútj sorozás, miután vasárnap ren
geteg felszerelést használták fel a 
kék-fehér csapatok s így nem jutott 
volna elegendő a jelentkezőknek. A 
legközelebbi sorozást egyébként Sen- 
key Imre edző jövő hétfőn délután 
tartja meg.

Három különvonat 
szállítja március 
20-án Becsbe az
olasz szurkolókat

Az osztrák futball nagyban készül 
a tavaszi válogatott mérkőzé
sekre — Többé nem fognak 
külföldre kiadni válogatott 
játékosokat az osztrákok 

B É C S I  L E V É L
«— Saját tudósítónktól —

Becs, február 28.
Míg a pályákon 

a hideg és a hó 
rendezkedett be a 
legkevésbé óhajtott 
vendég gyanánt és 
kellemetlenkedik a 
bajnokságnak, ami 
egyébként igen ér
dekesen alakul —

__ lásd Rapid és Ad-
mira veresége — , addig a bécsi 
futbaüsport jeges kulisszái mögött 
már nagyban folynak az előkészü
letek a tavaszi idény két nagy 
nemzetközi találkozására, az oszt
rák válogatottnak az olaszok és a 
magyarok elleni játékára. Négy 
héten belül az azúrkékek már ki
lépnek a bécsi Stadion gyepére, 
hogy megvívják azt a mérkőzést, 
amely alkalmasint eldönti a máso
dik Európa Kupa sorsát. Az érdek
lődés már óriási a mérkőzés iránt. 
De nemcsak Bécsben, hanem Olasz
országban is, ahonnan eddig már 
három különvonat indítását jelez
ték. Trieszt, Milánó és Róma a ki
induló pontja ennek a három vo
natnak, ami körülbelül

2000 olasz vendéget
hoz március 20-án az osztrák fő 
városba. ü gy  látszik, hogy a fut
ball még a devizanehézségeket is 
le tudja küzdeni. A futball nem is
mer határokat!

A  Középeuróipai Kupa bizottsá
gának trieszti közgyűlése alkalmá
val az osztrák kiküldöttek termé
szetesen behatóan érdeklődtek az 
olasz futballsport mai helyzete 
iránt és érdekes híreket hoztak 
magukkal, amik Magyarországon 
is érdeklődésre tarthatnak számot, 
hiszen május 8-án Budapest ven
dége lesz az olasz válogatott csa
pat.

Zanetti és Mauro egyformán pa
naszkodott az osztrák szövetségi 
kapitány előtt, hogy

az olasz válogatott csapat
nak nincsen teljes értékű 

csatársora.
A Svájc ellen kipróbált Sallustro 
teljesen csődöt mondott. Orsi na
gyon igyekezett, de —  mint Za
netti mondta —  utóbbi időben na
gyon ingadozó formát mutat. Me
sés játék váltakozik nála kiábrán
dító teljesítményekkel. Egyedül 
Fedvllo volt az a csatár, aki m eg
felelt a várakozásnak —- ő rúgta 
mind a három gólt a svájciak ellen 
—  és ő az egyetlen csatár, aki ha 
fit  marad, biztos tagja az osztrá
kok és a magyarok ellen kiálló tá
madó kvintettnek.

Az olasz viszonyokra jellemző 
fényt vet Cesarininek visszaván- 
dorlása. Közel ezerpengős havi f i 
zetése volt Cesarininek Torinóban 
és legutóbb már ezerötszázat kért. 
Ezt nem tudta egyleté megfizetni, 
de egyetlen olasz egylet sincB 
abban a helyzetben, hogy akár egy 
délamerikai csillagnak is megad
hassa ezt a fizetést. Erre Cesa- 
ríni fogta magát és visszavitorlá
zott Argentínába és ahogyan ma 
áll a helyzet, wem Cesarini lesz az 
egyetlen, aki hátat fordít a citro
mok honának.

Ami egyébként a bécsi olasz—  
osztrák mérkőzést illeti, az olasz

hatóságok mindent megtesznek a 
mérkőzés propagálására. Az olasz 
vasutak 30 százalékos kedvezményt 
adnák a határig a bécsi mérkőzésre 
utazóknak.

De továbbra is a legnagyobb 
megértést tanúsítja az állam Olasz-1 
országban a sport támogatása és 
fejlesztése iránt.

Legutóbb Trieszt kapott
25.000 nézőt befogadó, pom

pás stadiont.
Ez jelentős momentum, mert 
Trieszt most már abban a helyzet
ben lesz, hogy gyakrabban láthas
son vendégül magyar és osEtrák 
csapatokat, annál is inkább, mert 
most Révész ott az edző.

Az olasz-osztrák válogatott mér
kőzés előjátéka gyanánt Bécs és 
Pozsony ifjúsági válogatottja fog  
küzdeni egymás ellen. A  nagy 
meccset előreláthatólag a svájci 
Ruoff fogja vezetni, bár ebben a 
kérdésben még nem zárultak le a 
tárgyalások. Az osztrák csapat 
összeállítása még erősen bizonyta
lan, bár a váza nyilván a Páriában 
és Brüsszelben győzelmes, együttes 
lesz. Meglepetések azonban nincse
nek kizárva. Makacsul tártja ma
gát a hír, hogy Smistik, a Rapid 
válogatott középfedezete kivándo
rolni készül Svájcba, vagy esetleg 
Csehszlovákiába. Ezzel kapcso
latban tudomásom van az osztrák 
szövetség elnökségének érdekes -—. 
bizalmas —  határozatáról, amely*,- 
nek értelmében

az ÖFB nem fog többé olyan 
játékosokat külföldnek ki
adni, akik az elmúlt eszten
dőben a válogatott csapat

ban szerepeltek.
Ezt a határozatot egyébként a na
pokban telefonon közölték a cseh
szlovák szövetség egyik tagjával, 
aki a Smistik-ügyről információ
kat kért Becsből. Az értesítés nyil
ván lehűtötte a csehszlovák érdek
lődést Smistik irányában. De van 
Bécsben is egylet, amelyik szívesen 
látná soraiban Smistiket. A  WAC 
ez, de persze Hütteldorfból a Prá
terig hosszú az ú t . . .

Ugyancsak az olasz— osztrák
mérkőzés napján a második oszt
rák garnitúra Olaszországba uta
zik, hogy Milánóban összemérje 
erejét az olasz kadettokkal. Az 
osztrák B) csapat egyébként sze
rephez jut a magyar— osztrák 
mérkőzés napján is, április 24-én, 
amikor Drezdában Középnémet- 
ország legjobbjai ellen fog kiállni. 
Az MLSz meghívása nyomán

az osztrák amatőrválogatott 
csapat a tavasz során Győr- 

ben fog  vendégszerepelni.
Sopronba a B ) csapatot szeretnék 
egyszer elküldeni az osztrákok, A  
győri találkozás revánsa ősszel 
lesz Bécsben.

Lesz tehát válogatott mérkőzés 
bőven. Hiába! A kerek bőrlabda 
még a gazdasági válság fölött is 
diadalmaskodik!

Howorka Ottó.

Kocsisnak használt hogy vasárnap 
nem játszott a Bocskai ellen. So
mogy ellen öt is sorompóba állítják 
a kék-fehérek.
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O K H Á R M A N
ezúttal meglepő pon
tosak voltak. Lát
szott mindegyiken a 
sietség. Mégis Zöld 
Ferenc bizonyv.lt a 
legfrissebbnek s 
amikor a másik 
kettő beioholt, ő 

-már ott terpeszkedett az asztalfőn 
3 fölényesen fogadta társait.

Zöld Ferenc: Á, á, máris itt 
vannak az urak. Azt hittem, hogy 
majd csak egy óra múlva lesz sze
rencsém kegyedékhez.

Lila Leó és Kék Hugó (egy 
szerre) : És miért pont egy óra 
múlva?

Zöld Ferenc (magyarázólag): 
Azt hallottam, hogy tegnap, a 
meccsen is csak egy óra késéssel 
kerültek elő, addig az urak épp
oly kevéssé voltak láthatók, mint 
a csapataik. Gondoltam, puszta 
megszokásból most is . . .

Lila Leó ( Kék Hugó helyett is 
fe le l): Nagy legény, hogy a fiók
csapatukat sikerült megverniük.

Zöld Ferenc: Először: a Nem
zeti nem fiókcsapat, másodszor 
a Nemzeti nem vezetett egy óra 
hosszat, sőt nem vezetett egy 
percig sem. A mi szurkolóink nem 
kaptak hideglelést, nálunk nem 
voltak viszont forró percek sem 
5:0-nál hagytunk egy gólt rúg
n i . . .

Lila Leó : . . .  a fiókcsapatnak 
Zöld Ferenc: Mondtam, hogy

nem fiókcsapat. Még csak nem is 
volt. Mint ahogy az volt maguk 
nál a Vasas. És ennek dacára is 
egy óra hosszat —

Lila Leó ( megint közbevág)  
Már igazán megtanulhatná, hogy 
a hajrá a fontos.

Kék Hugó (tód it): Bizony, a
hajrá! Nem is a rajt!

Lila Leó (nekibuzdul): Nem is 
a rajt! Az elején mindenki tud 
A  Vasas, a Bocskai, még a Fe
rencváros is. Pedig végén csattan 
a hajrá. Van a Fradinak hajrája?

Zöld Ferenc: Nem tudom. Ed
dig még nem próbáltuk. Az ellen
felek direkt arra utaznak, hogy 
sohse derüljön ki. Mindig beveszik 
a gólokat az elején és a csapat 
bárhogy is szeretne hajrázni 
nincs mire.

Lila Leó: Majd még lehet! Hal
lom, Sárosi nélkül gyengén mit 
ködött a zöld-fehér yerkli.

Kék Hugó ( hozzászól) :  Sárosi 
nélkül az egész Fradi nem ér 
semmit.

Zöld Ferenc: Mondják, mond
ják. Valóban alig bírtuk tartani 
az 5 :l-es  átlagot. Ha nincs az 
11-es, akkor 5:0 és fuccs a pon
tosságnak, amely jelenleg úgy-e 
tökéletes: 60:12 =  5:1. Viszont, 
hála Istennek, Sárosi Gyurka jövő 
.vasárnap már újra játszik.

Kék Hugó: Az más!
Zöld Ferenc (dühös): Azért mi 

csak megvagyunk Sárosi nélkül, 
de mi van az Újpesttel Avar és a 
Hungáriával Kalmár nélkül?

Lila Leó: Az Újpest Avar nél
kül is számít.

Kék H ugó: A  H ungária ...
Zöld Ferenc (közbevág): ...Kai 

márral se számít.
Kék Hugó (elsápad, azután 

cigarettatárcát vesz elő és 
megkínálja Zöld F eren cet): Pa
rancsoljon, kérem, egy valódi 
egyiptomi HUNGÁRIÁ-t. Most 
hozták a fiúk a túráról ajándékba 
nekem, hogy lássam, milyen nagy 
sikere- volt a Hungáriának Egyip
tomban. Cigarettát neveztek el 
róla.

Zöld Ferenc (vesz egyet, rá
gyújt, szippant): Egész jó, sőt
jobb, mint a Hungária. De éppen 
úgy ég.

Kék Hugó: Jobb viccet is meg
ért volna a jó cigaretta.

Zöld Ferenc: Nézze, Hugó!
Látszik, hogy maga nem dohá
nyos.

Kék Hugó (csodálkozik): ???  
Zöld Ferenc: Mert ettől a gyen

ge cigarettától is megszédül. A 
Ferencvárosról Délamerikában lo
vat neveztek el s minket ez nem

szédít el. Valamint az sem, hogy 
három ponttal vezetünk.

Lila Leó: Egyelőre.
Zöld Ferenc: Egyelőre csak

ennyivel. De ha legközelebb még 
egy félórát találnak késni, akkor 
majd,, többel.

Lila Leó: Maga rajongó. Látta 
maga irányítani a Jakubét?

Zöld Ferenc: Én sem láttam.
Apropó, azt hallom, hogy kiszéle
sítik a stadiont. (Kis szünet.) 
Mert ma nem fér el egymás mel
lett Jakube és Avar.

Lila Leó: Április 10-én majd
összeférnek már. Ezt csak bízza 
ránk. Majd elintézzük. Valamint 
a maguk hárompontos előnyét is.

Zöld Ferenc: Nézze, én nem 
ragaszkodom ahhoz a három pont
hoz. Tőlünk lehet az öt is, de az 
utolsó forduló után —  nem bán
juk —  egy is elég.

Lila Leó: Abból maga nem
eszik.

Zöld Ferenc: De eszem.
Kék Hugó: De uraim, uraim, 

össze ne vesszenek most azon, 
hogy mi is lesz az utolsó forduló 
után. Az első forduló napján.

Mind a tíz eredményt
eltalálta e heti 
tippversenyünk 
győztese, azon
kívül négy ered
ményt telibe ista Iá It

Rónai István a »tip-rekorder«
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Színházba
járó nő nem nélkülözheti a

Dr. Morisscn depiMrt
akár por, krém vagy tej alakjában, 
mert az fájdalommentesen, kényelme
sen eltávolítja a felesleges hajszálakat

Vidéki bajnokságok  
állása

DÉLI ALSZÖVETSÉG 
Szegedi alosztály

i. s za k

Első osztály 
14 14 1 3 42:15 21

2. KEAC 14 8 4 2 41:24 20
3. KAC 14 7 5 2 37:16 19
4. KTK 14 8 8 3 52:33 19
5. MTK 14 7 4 3 41:30 18

6-7. HTVE 14 8 — 6 40:28 16
6-7. SzTK 14 7 2 5 40:28 16

8. UTC 14 6 2 6 35:27 14
9. HMTE 14 5 2 7 30:35 12

10. SzVSE 14 6 — 8 22:35 11
11. MÁK 14 4 3 7 21:35 11
12. KTE 14 1 7 6 16:29 9
13. SzTE 14 2 2 10 21:40 6
14. KiTE 14 1 1 12 8:71 3

Páratlanul érdekes küzdelem folyik 
az alosztályban. A csapatok kiegyen
súlyozott játékerőt képviselnek s 
vezetők bizony még az utolsókkal 
szemben sem mehetnek biztosra, 
középrégiókban tanyázókról nem is 
beszélve. Bizonyltja ezt a vasárnap 
lezajlott KAC—KTE mérkőzés is, 
melyen KAC osak véres verejték 
árán tudta mindkét pontot meg
szerezni.

Az első forduló eredményei alapján 
pontelőnyre tett szert a SzAK, 
előbbre rukkolt egy-egy hellyel 
KEAC és a KAC is. A KTK viszont 
az SzTK-tól elszenvedett veresége 
következtében a 2. helyről vissza
esett a 4-re. Két hellyel vonult feljebb 
a HMTE is.
DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

Pécsi alosztály
1. PVSK 12 7 4 1 33:14 18
2. PEAC 12 7 3 2 21:10 17
3. DVAC 12 6 2 4 19:16 14
4. PSC 12 5 3 4 11:17 13
5. NTE 11 5 2 4 29:17 12
6. DPAC 12 4 4 4 15:13 12
7. KTSE 11 4 4 3 17:17 12
8. D. VOGE 11 6 5 15:19 12
9. SzAK 11 5 2 4 20:27 12

10. KRSC 11 4 3 4 15:19 11
11. PÁC 12 2 1 8 6:28 5
12. KPAC* 11 — 11 3:7 —

* Visszalépett.
Az első forduló két vaskos meg

lepetéssel szolgált: a PVSK csak
döntetlent tudott kiharcolni a 
DPAC-cal szemben, a PEAC pedig 
vereséget szenvedett a PSC-től. A 
PVSK nem nagyon búsul a döntet
len miatt, hiszen hosszú idő után 
ismét felkerült az első helyre, a 
PEAC pedig mögéje szorult.

A PEAC elleni bravúros győzel
mével hatalmasat ugrott a sorbán a 
PSC: a 10. helyről egyszerre a
negyediken termett. A PVSK-tól 
szerzett egy pont a DPAC-ot is két 
hellyel előbbre dobta.

Sárvári térdét ma vizsgálja meg az 
orvos. A  kitűnő Hungária-centemek 
komoly fájdalmai varrnak s így nem 
léhtetlem, hogy poreleválás kínozza, 
amely operatív beavatkozást követel. 
Annyi orvosi vizsgálat nélkül is bi
zonyos, hogy Sárvári huzamosabb 
ideig pihenésre szorul.

Ma már Sárosi is résztvesz a Fe
rencváros gyakorlatozásaiban. A ki
tűnő játékos tel jesen kiheverte beteg
ségét s így biztosra veszik, hogy nem 
hiányzik több mérkőzésen a csapat
ból.

Az ÉLASz-ban március elsejével 
megindul az élet. Ma már az intéző- 
bizottság is ülésre jön össze.

Hírek az I. kér. SC-ből. Wagner, 
a csapat kapusa súlyos influenzával 
betegen fekszik. Kluger kiheverte az 
ősz folyamán szerzett lábtörését és 
rövidesen megkezdi az edzési.

Zubert, a RUAC hátvédjét betegsé
ge akadályozza a játékban.

Tipversenyünk népszerűsége mar 
az idei első fordulón a szelvények 
tömegét zúdította szerkesztőségünk
be. És hogy a téli szünet nem tett 
rosszat versenyzőink kondíciójának, 
arra ékes bizonyságot szolgáltat

az eredmény, ami újabb rekord
javítást jelent

tippályázatunk rövid, de annál moz
galmasabb történetében. Eddig tíz 
találat három telivel — ez volt a re
kord, amit a november 25-i forduló
ban ért el a győztes ifj. Ar József. 
A tavaszi szezon első fordulóján ezt 
a rekordot tíz találat közt négy teli
találatra javította Rónai István, 
e heti versenyünk győztese. ’

Rónai
nemcsak az összes győzteseket, illet
ve a döntetlenül végzőket pontosan 
eltalálta, hanem ezenfelül telibe ta
lálta a Ferencváros 5:l-es, az Újpest 
i:l-es, az Arsenal l:0-ás győzelmét 
és a Kispest—Attila mérkőzés l:l-es 
döntetlen eredményét is.

Érdekes, hogy Rónain kívül senki
nek sem sikerült mind a tíz mérkő
zés eredményét megjósolni, ami 
nem is olyan feltűnő, ha meggondol
juk, hogy ebben a fordulóban négy 
angol kupamérkőzés is szerepelt. A 
második helyre már kilenc talál atos 
jutott Németh István személyében, 
aki csak a Liverpool—Chelsea mér
kőzés l:l-es eredményével vétett hi
bát. Kilenc találatos pályázó nagyon 
sok volt, Némethet három telitalá
lata (Ferencváros—Nemzeti, Kispest 
—Attila, Somogy—III. kér. FC) he
lyezte másodiknak.

A harmadik helyért nagy küzde
lem folyt. Itt négy pályázó szere
pelt egyformán kilenc találattal és 
két-két telitalálattal: Csaba Artúr,
Drótos István, Koffer Ferenc és 
Rosenbaum Mihály. Mintán Drótos

István a Liverpool győzelmét tipel- 
te, holott a Ohelsea győzött, az ő 
egész pontos tévedése kizárta őt a 
további versenyből. A többiek azon
ban egyformán csak félpontos téve
déssel maradtak a küzdelemben, mi
után náluk csak döntetlen állt szem
be valamelyik fél győzelmével. A 
Kispesb-Attila mérkőzésnél hibázott 
Csaba és Koffer, míg 'Rosenbaum a 
Hnddersfield—Arsenal mérkőzésen 
várt döntetlent. A tíz mérkőzés ösz- 
szesített gólarányához hasonlítottuk 
a pályázók összgólarányát. Ennél a 
műveletnél Rosenbaum vérzett el, 
mert, hárommal kevesebb adott gólt 
tipelt és néggyel kevesebb kapottat, 
mint amennyit tényleg adtak, illet
ve kaptak a csapatok. A valóságos 
gólarányt — 22:19 — legjobban Kof
fer közelítette meg 21:20-as gólará
nyával, bár Csaba Is igen közel járt 
a győzelemhez 22:17-es gólarányával, 
így tehát Koffer lett a harmadik he
lyezett. t

Rengeteg telitalálat volt ezúttal 
is,

különösen a Ferencváros és az Új
pest győzelmének pontos számará
nyát jósolták meg sokan. A legtöbb 
telitalálata a győztesnek volt, há
rom-három telitalálat volt a követ
kezők szelvényén: Bíszterszky Géza, 
Markovíts Benő, Mezei László, Stam- 
ler Ferenc. Nekik azonban több hi
bás találatuk volt, ez vetette őket ki 
a versenyből.

E heti tipversenyünk eredménye te
hát a következő:

I. díj (20 P. értékű sportntalvány) 
nyertese: Rónai István Balassagyar
mat.

II. díj (egy töltőtoll) nyertese: Né
meth István Újpest, Auomenins-n. 1.

III. díj (a Nemzeti Sport egyhavi
előfizetése) nyertese: Koffer Ferenc
Budafok, Tóth Józscf-u. 23.

Arad és Temesvár közös 
nemzetközi tervei

— Saját tudósítónktól —
A nemzetközi műsor tervszerű ki

építésében Arad és Temesvár vezető 
egyesületei a legújabban létesített 
megállapodás értelmében egy úton 
kívánnak haladni. A most megkötött 
és eddig csak a beavatottak által 
tudott, szavakkal megpecsételt szer
ződés értelmében a temesvári profi 
alakulat, a Ripesnia és Arad egyez
ségben álló két vezető klubja, az 
AMTE és a Glória CFR minden
nemű nemzetközi, mérkőzést közös 
rendezésben akar lebonyolítani. Ez a 
megállapodás az egyesületek részére 
előnyös, a közönségnek pedig változa
tosságot nyújt, hiszen a lekötött kül
földi csapatok Aradon is, Temcs- 
várott is bemutatják tudásúkat. 
Egyik nap Arad, másnap a szomszé
dos bánáti metropolis, Temesvár fog 
a külföldi labdaművészek tudásában 
gyönyörködni. - Ez a megállapodás 
valószínűleg rendszeresíti Aradon a 
hétközi mérkőzéseket, mert a Ripen- 
siának bajnoki kötelezettség hijján 
szabadok a vasárnapjai, míg Aradon 
minden vasárnapra jut bajnoki össze, 
csapás. A kollaboráció egyik pontja 
a külföldi csapatok cseréjét is le
szögezve, a kettős ünnepek alkalmá
val ugyains kicserélik az ellenfele
ket.

Mint a levelezésből látható, a 
Ripensia minden valószínűség szerint 
a Brigittenauer AC-ot köti le, míg az 
AMTE választása valószínűleg á 
prágai Slavia és a Béogradsky SK 
közül az előbbire fog esni, ha ugyan 
a Salavia a most küldött levélben el
fogadja a rednező AMTE anyagi fel
tételeit. A rendezésben szintén részes 
Glória CFR valószínűleg Kolozsvár 
vendége lesz. Eszerint a katolikus 
húsvét sem Aradon, sem Temesvárott 
nem fog találni magyarországi csa
patot, hacsak valamely váratlan for
dulat nem köszönt be.

Erősödik a X. kér. ISE. Tritz, Zsol
dos a X. kér. SC-nek volt játékosai 
az ISE-be kérték igazolásukat. 
Ugyancsak ide lép Tandi BTVK is.

Faragó mesélt (a Budai „11“ túrá
járól) :

—- Genovában még nem jött bele a 
csapat. Cannesban már nagyon jól 
ment a játék, de nem volt szeren
csénk. Különben itt az egyik félidő 
35, a másik meg csak 28 percig tar
tott az ünnepségek miatt. Így nem 
tudtuk kiegyenlíteni az, ellenfél egy 
gólját. Nizzában belejött a csapat. 
Nagyszerűen játszottunk. Először is 
le kell szögeznünk azt, *hogy az.OGC 
ellen a Nagyváradi AC tényleg 
T:l-re győzött, ők azonban az OGC 
II. csapatával játszottak. Ellenünk 
legerősebb csapatukat állították ki. 
A mérkőzés után portipás kritikát 
kaptunk. Azt írták rólunk, hogy az 
összes ott járt csapatok közül, bele
értve a Viktória Zsiskovot is, mi 
mutattuk a legszebb játékot. Az OGC 
különben most remek formában van. 
Sorra veri ellenfeleit $ a bajnok
ságban már a második helyen ta 
nyúzik. ~

— Egyébként — folytatja Faragó 
—  nyaraltunk. 18 fokos melegben 
kastélyban laktunk. A fiúk strandol
tak, napfürdői vettek. Úgy éltünk, 
mint az örgrófok. . .

(— Hogy vált be Horn, az új ka
pus?)
< — Nagyszerűen!

(— Meddig maradnak itthon?)
— Két bajnoki meccset játszunk. 

Március 10-én már újra' útrakelünk.

Dróth, a BVSC fedezete felépült
betegségéből.

A  peches Jakab. A hcrminamczeiek 
veterán csatára, Jakab I, féléves 
kényszerpihenő után vasárnap lépett 
először pályára, hogy a beteg Szabó 
és Egri miatt meggyengült csapatnak 
a segítségére legyen, de pechjére, 
mert már az első percekben annyira 
megsérült, hogy egyideig most újból 
nem játszhat.

Öt influenzása volt a Pesterzsébet
nek a múlt héten, ezek közül kettőt 
vasárnapra talpra állított, de még így 
is két friss embert kellett szerződ
tetnie. így esett, hogy 3;0-áe vezetés 
után majdnem elvesztette e pécsiek 
elleni mérkőzést az iramot nem álló 

ipát. öröm a félsikerben: a fiatal 
Mayer bevállt a halfsor tengelyében 
s a jelek szerint állandó tagja lesz 
a csapatnak.

lágy sikere veit Újpesten az ingyen bemenetelnek
Több mint háromszáz

gyerek használta ki az 
alkalmat, am elyet öipest 
a föveben is nyu|tani akar, 
sőt már a többi pályák ís 

érdeklőéinek 
— Saját tudósítónktól —

Akik vasárnap Újpesten jártak 
az Újpest— Vasas mérkőzésen,; 
azoknak feltűnt a nagyszámú gye
reksereg. Senki sem csodálkozott 
azonban, mert már köztudomású 
volt, hogy Újpest a 120 centiméter 
magasságot meg nem haladó min
den gyereket ingyen enged be a 
mérkőzésre.

Tegnap érdeklődtünk Újpest ve
zetőségénél, hogy milyen sikere 
volt az ingyen gyerekjegy pre
mierjének s a következő választ 
kaptuk.

—  A gyerekeket nem engedtük 
be kifiön-kiilön, hanem a bejárat 
előtt 50— 60 személyes csoportok
ba gyűjtöttük őket s így jöhettek 
be. Nem-akartuk ugyanis azt, hogy 
a turnikéknál zavar legyen a be
jövetellel. A gyerekek azonban nem 
voltak türelmetlenek, sőt! Jól 
esett látni, amint a pálya előtt ket
tős sorban csicseregtek, ugráltak, 
már előre örülve a mérkőzés élve- 
zctéyi&Ic

(—  Hány gyerek lehetett a mér
kőzésen?)

—  Hatszor engedtünk be ilyen 
nagyobb összegyűjtött csoportot —• 
mondta Langfalder Ferenc —  « 
így körülbelül több mint 300 diák, 
gyerek jöhetett be. Azt hisszük, 
hogy legközelebb még többen lesz
nek. Érdekes, hogy már iskolák is 
jöttek csoportokban. A  tanítók és 
tanárok hozták tanítványaikat, 
azonban csak azokat, akik jól ta
nulnak.

(—  Szigorúan vették a 120-as 
határt?)

—  D ehogy . . .  Először is nem 
volt mérce felállítva, de meg nem 
lehet ilyen csöppségekkel szemben 
szigorúságot alkalmazni. Akik 
szemre kicsik voltak, ingyen jöhet
tek be.

Az újpesti pálya tehát a gyerme
kek eldorádója lett, de, mint érte
sülünk, tegnap már a ferencvárosi 
pálya is érdeklődött a gyerekpre
mier sikere iránt. Reméljük, hogy 
hamarosan követésre talál a való
ban követésre méltó példa.

Mégis Sáros lesz a centerhalfunk
— ezt mondják az újpesti vezetők, 
akiket nem téveszt meg Sáros gyenge 
játéka a délnémetek ellen, hiszen a 
kitűnő játékos teljesen edzés nélkül 
állt ki erre a mérkőzésre. Sáros is 
nagyon fogadikozifc, hogy kiköszörüli 
a csorbát s Újpesten is bíznak ben
ne, hiszen az őszi szezon legnagyobb 
sikerét, a Hungária elleni 5 :0-ás mér
kőzést is Sáros centerhalfolása mel
lett küzdötték végig.

Fenyvesi komolyabb sérülést szen
vedett Kaposvárt s a III. kerületiek 
közül rajta kívül még Héjas és Len
gyel is harcképtelen egyelőre. Feny
vesi rendbejöttében nem is bíznak 
Óbudán, pedig vasárnap Újpesten 
élénk szükség lenne a Csikó-szélsőre.

A Hungária a Bak-kai játszik edző 
mérkőzést szerdán délután fél 4-kor. 
Színhely természetesen a Hunigária- 
út. A  Bak itt játsza le vasárnap dél
előtt háromnegyed 12-kor a Vác elleni 
bajnoki mérkőzését is. ,

Hajós és az Attila 1 közös meg
egyezéssel szerződést bontott. Hajós 
megnősült s most már a fővárosban 
szeretne ismét játszani.

Burgemek vérömlenye van a boká
jában, amit a vasárnapi újpesti játék 
első perceiben szerzett egy összecsa
pásnál. Vasárnapi játéka egyelőre bi
zonytalan.

Holnap a Köz. EAC ellen játszik a 
Ferencváros edzőmérkőzést. Az egye
temi csapat két hete Újpesttől 8:0, 
a múlt héten a Hungáriától 4:0 arány
ban kapott ki, míg holnap délután a 
zöld-fehérek ellen edzi tovább magát.

A Hungária Tatabányán. Az Új
pest ellen győztes Tatabányai SO a 
középdöntőben a Hungáriával kerül 
össze. A mérkőzés színhelye Tata
bánya, a mérkőzés időpontjára vo
natkozó tárgyalások pedig most foly
nak. A Hungária nagyfokú elfog
laltsága miatt április 24, a magyar 
—osztrák válogatott napja az egyet
len időpont, amikor elutazhat Tata
bányára, de a TSC-nek erre a napra 
kisorsolt bajnoki mérkőzése van 
Sopronban az SVSE ellen s a mér
kőzés csak akkor jöhet létre ezen a 
napon, ha a soproniak hozzájárul
nak a mérkőzés elhalasztásához.
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A CsKAC legyőzte a VIIL kér- SE-t 
a M OVÉ-bajnokságban

Az M l  10:O-ás vereséget mért a KPSE-re
—  Saját tudósítónktól —

I. osztály
CsKAC—VIII. kér. SE 1:0 (1:0).

Csillaghegy. Bíró: Pabók. Izgalmas 
küzdelem után a bajnoki kerületi 
csapat vereségte szenvedett. A  vere
ség meglepetés ugyan, de a játék 
alapján reális. Góllövő: Sági. Bognár 
a 35. percben megsérült. Ettől az 
időtől kezdve a VIII. kér. SE tíz já
tékossal küzdött. Kiemelkedett Braun, 
Filácz, Jankó, Pasinsziky és Kindí 
GsKAC, illetve Gábor, Pulika, Prell 
és Novotny II.

USzSE—Szent László FC 2:1 
(0:0). Valéria-telep. Bíró: Debrecze- 
ni. Izgalmas, nagy küzdelem után a 
szerencsésebb csapat került ki győz
tesként. Góllövő: Henkel II. (2), il
letve Szklenár. Jól játszott Henkel I, 
és Módszer USzSE, illetve Sziabó, 
Eberl és Schütz.

Albertfalvai LE—KPSE 10:0 
(5:0). Albertfalva. Bíró: Sohárle. A 
hazai csapat fölényesen győzött a 
kilenc emberrel küzdő kispestiek fö
lött. Góllövő: Varga (4), Bogár (3), 
Korák (2) és Balázs. A győztes csa
patból kiemelkedett a gól lövőkön kí
vül Nében II. és Horváth.

T. Előre—PTBSC 2:0 (1:0). Béke- 
Utca. Bíró: Himmler. Változatos küz
delem után győz a nagyobb lelkese
déssel játszó T. Előre. A  mérkőzés 
mindkét gólját Dedik lőtte. A  T. Elő
dében a fedezetsor működött jól, a 
pénzügyieknél a védelmet lehet di
csérni, bár a kapus indiszponáltan 
védett.

Az V. kér. FC—OTE (Bodor-utca.
Bíró: Herényi) meccset a bíró nem 
vezette le, mert a pálya nem volt 
hitelesítve.

II. osztály
A BASE—BAC mérkőzésre (VS- 

lösvári-út. Bíró: Szekuli) a BÁSE 
aem jelent meg.

PFK—Vasakarat 2:0. Gubacsi-út. 
Bíró: Nagy S. A  8. percben félbesza

kadt. Mindkét gólt Fekete érte el 
(egyiket 11-esből).

KIT—BEAC 4:2 (2:1). öv-uitca. 
Bíró: Horváth Hl. A  tartalékos KIT 
értékes győzelmet aratott az ugyan
csak tartalékos BEAC fölött. A  győz
tes csapat góljait Orbán (3) és Ger- 
gits, míg a BEAC-ét Rajnai II. (2) 
ért© d .

Fér. Törekvés—FSC 1:1 (1:0). Vö- 
rösvári-út. Bíró: Reiter. Góllövő: 
Nagy II. (Fér. Törekvés), illetve 
Tóth. Változatos játék után alakult 
ki az eredmény.

EFC—III. kér. SC 7:2 (2:2). Való- 
ria-telep. Bíró: Nagy D. Az első fél
időben változatos játék folyik. Szünet 
után az EFC döntő fölénybe kerül és 
biztosain győz.

III. osztály
Ujp. Jóbarát—Turul TE 1:1 (1:0).

Gyömgyösi-út. Bíró: Horváth III. Ke
mény küzdelem után az erőviszony
nak megfelelően alakult ki az ered
mény. Góllövő: Vellninaf, illetve
Picskó.

BFC—III. kér. TK 1:0 (0:0). Nép
sziget. Bíró: Szentandrássy. Megérde
melt győzelem.

MAFC—VI. kér. Törekvés 7:0 
(3:0). Bertalan-u. Bíró: Sohárle. A 
műegyetemi csapat katasztrófába ve
reséget mért ellenfelére.

ETSC—B. „13”  FC 3:2 (3:2). Bu
dai oki-út. Bíró: Sándor F. Izgalmas 
játék után az állóképesebb csapat 
győzött. A  győztes csapat góljait 
Heidum, Murát és Kratina II. rúgta.

A ZRSC—P. Jutagyár mérkőzésre 
(öv-utca. Bíró: Weininger) a P. Ju
tagyár nem állt M.

Ifjúsági bajnokság.
T. Hőre—PTBSC 2:0 (0:0),

Liga dfjmérkőzés
CsKAC—V in . kér. SE 6:3 (3:0).

Markos híre Egyiptomban. A  deb
receni szélső belátogatott vasárnap 
a Ferencváros öltözőjébe. Egyiptom 
felől kérdezősködött, mire Toldi Géza 
nagy komolyan fordult hozzá:

■— Most jut eszembe, üdvözletét 
koztam neked.

— Kitől? Hát emlékeznek rám?
— Hogyne. Valahányszor utaztunk, 

az alexandriai pályaudvaron mindig 
elcsípett az 1018-as hordá/r. Előhúzta 
a kebléből a fényképedet s büszkén 
mutogatta.

Az öltözőben nevettek, mosolyog
tak, Markos meg didalamasan vág
ta ki: '

— Iszonyú nagy futballrajongó 
°  pasas. Minden meccsen ott volt, 
Fs ingyen cipelte a csomagomatI

Barátky teljesen jól érzi magát és 
Vasárnap minden bizonnyal helyet 
kap a Hungária csapatában a Somogy 
ellen.

Kapust keres a Somogy. Erdős va
sárnapi gyenge formája után a So
mogy vezetősége elhatározta, hogy 
Most már minden körülmények között 
szerez egy megfelelő kapuvédőt. Hír 
szerint már a héten több játékost fog 
kipróbálni a vezetőség.

,A  Nemzetinek a vasárnapi mérkő
zése után kivételesen nincs újabb 
sérültje. Tekintve, hogy a csapat ja
vuló formát mutat, a Sabaria ellen 
Valószínűleg ugyanaz lesz az összeál
l t  ás, Ka csak közben Bukóval dolgá
ban meg nem egyeznek. ^

Vidéki eredmény. Békés: BTE— 
GyAC 4:3 (1:1). A  csapatok a kitű
zött bajnoki mérkőzés helyett csak 
barátságos meccset játszottak, mert 
Boross bíró a pályát nem találta já
tékra alkalmasnak. A  csapatok min
denáron játszani szerettek volna, de 
hiába kérlelték a bírót, az megmaradt 
ítélete mellett. A  barátságos^ küzde
lemben heves harc után győzött a 
helyi csapat.

Az Alagi SC csapata vasárnap 
Balassagyarmaton a BTE-vel barát
ságos mérkőzést játszik.

Mindenki egészséges a Ferencvá
rosban, miután Berkessy la felkelt 
betegágyából.

Az Angol Kupa elődöntő mérkőzé
seit március 12-ón tartják. A  sorso
lás szerint az Arsenal a Manchester 
Cityvel Birminghamban játszik az 
Aston Villa pályáján, megismétlés 
esetén a két csapat Sheffieldben a 
Wednesday pályáján mérkőzik. 
A Chelseanak a Newcastle United az 
ellenfele Huddersfieldben, az eset
leges újabb mérkőzést a Blackbum 
ítovers pályajáp játszák.

Rusznyák II.-t SzFC porcleválással 
Megoperálták.

Koterba SzFC súlyos sérülést szen
vedett.
.A- Testvériség feljelenti a Köb. 
AO-ot, mert szerinte a mérkőzés után 
a. Pályáról távozó játékosokat kő* 
zaporral búcsúztatta a kőbányai szur
koló sereg.

Már ennyire tavasz lenne? A
Hungária-uton vasárnap annál a 
kapunál volt egy időben legnagyobb 
a tolongás, amelyen a szabadjegye
sek mennek be a nézőtérre. Különö
sen akkor torlódott a forgalom, ami
kor a Bocskai csapata megérkezett. 
A rendezők idegesen csitították a to- 
longókat, a csapattal viszont néhány 
élelmes potyázó is befelé igyekezett. 
Weis Ági, a kapu legfőbb őre, harsá
nyan utasította rendre a tolongókat, 
de ez mit sem használt. Erre se szó, 
se beszéd, egészséges pofont csattan- 
tott az egyik bocskaista arcára. A 
játékosok között nagy volt a felzúdu
lás, de fegyelmezettségiücet jellemzi, 
hogy nem adták vissza. Néhány, ép
pen ott levő néző azonban élénken 
csóválta a fejét 8 az egyik sokat 
mondóan szólt:

— Már ennyire tavasz lenne? Mi 
lesz itt a bajnokság végén!?l

Az Austria—FAC bajnoki mérkő
zést szerdára hozta előre a két bécsi 
klub, mert az Austria szombaton és 
vasárnap Berlinben játszik a Miner
va ellen, a FAC pedig vasárnap Po
zsonyba utazik a Bratisliava eHeni 
mérkőzésre.

A FIFA elnöksége arra kötelezte a 
litván szövetséget, hogy a bécsi Ni- 
chokonnak 150 dollárt fizessen meg 
jogtalanul meg nem térített útikölt
ség fejében. ,

Kiing, Kiősz, Konka, Kulcsár és 
Vinkmayer sérült az MPSE-ben.

Izák és Németh, a két BEAC-half 
nem volt egsézen fit vasárnap s ez 
okozta, hogy a csapat halfsora nem 
játszott úgy, ahogy várható lett vol
na. A két gyengélkedő szélsőfedezet 
között Sághy is elmaradt szokott 
formájától.

Stemberg, az FTC hátvédje beteg
sége miatt) nem játszott vasárnap. 
A lemondás még jókor futott be, 
úgyhogy vissza tudták tartani a má
sodik csapat bekkjét, Kovácsot.

Kristóf, a Postás jeles kapusa ki
sebb agyrázkódást szenvedett vasár
nap. A Postásokat egyébként nagyon 
lesújtotta a „torinói’' balszerencse, 
amely megfosztotta a csapatot a jól 
megérdemelt sikertől.

Megváltoztatott fedezetsorral akar
ja a III. kér, TVE megerősíteni csa
patát, mert a MÁVAG elleni vereség
nek főleg a halfok gyengébb munká
ja volt az oka. Valószínűleg a hátvéd 
Hefkó kerül élőre centerhalfnak, míg 
Sugár a jobbszélre kerül. Uhrin 
helyére pedig Wiener kerül a kapu
ba, aki most jobb formában van, mint 
elődje.

A BSE vezetőit a csapat vasárnapi 
játéka teljesen kielégítette. Különö
sen Békyt dicsérik, aki a csatársor 
egyik legjobbja volt, de Szűcs II. já
téka is sokat lendített a támadósor 
erején és így ezen a részen nem is 
lesz változtatás a csapatban.

Ratulovszky, az UFC csatára in
fluenzában elhunyt a napokban.

s s s a
Szövetségi díf

I. osztály
III. kér. TVE—MÁVAG 7:0 (2:0). 
FTC—URAK 13:1 (7:1).
BSE—UTE 2:1 (2:0). Barátságos. 
Elektromos—BEAC 3:1 (0:1), 
BSzKRT—FVSK 5:1 (2:0).
Törekvés—Postás 1:1 (0:1).

II. osztály
Stobbe-csoport

PSC—Vasas 7:1 (3:1). 
RTK—KFC 1:1 (2:1). 
BTK—ZSE 5:1 (2:1).

Kárpáti-csoport
Köb. AC—Testvériség 2:1 (2:0). 
SzFC—MKE 6:0 (3:0).

III. osztály
Féltén—KTK 8:1 (3:0). 
ZAC—ÉMOSz 5:0 (3:0). 
ICAOE—SzAC 10:0 (6:0). 
WSE—BBFC 5:1 (2:0). 
NJTC—WSC 0:0. Félbeszakadt. 
KSSE—BIK 5:1 (1:0).

IV. osztály
FSC—KASC 6:1 (3:0). 
Húsos—MFOE 6:2 (2:2).

Ifjúsági bajnokság
I. osztály.

BRSC—ZSE 5:1 (3:0).
BSzKRT—Testvériség 2:2 (2:2). 
FTC—I. kér. SC 12:1.
Az I. kér. SC a második félidőre 

nem állt ki.
Törekvés—Postás i:2 (1:0).
Az MTK—BTC meccsre a BTC nem 

állt ki.
II. osztály

Kárpáti-csoport
FVSK—Köb. AC 6:0 (3:0). 
KAOE—Ganz 2:2 (1:1). 
BMTE—MÁVAG i:3 (1:2). 
WSE—EMTK 1:1 (1:0). 
Féltén—33 FC 2:2 (2:1). 
RUAC—VRAK 3:1 (1:0). 
SzFC—Hungária 6:0 (5:0).

Stobbe-csoport
FSC—Vasas 7:0 (2:0). 
CsTK—UTSE 4:3 (3:2). 
OTE—TLK 8:0 (2:0).
VI. kér. FC—TTE 9:0 (3:0). 
NyTE—BTK 7:2 (2:2). 
RTK—KFC 2:2 (1:1).

III. osztály
Első csoport.

Cs. MOVE—KTK 1:1 (0:0). 
KSSE—BIK 5:1 (3:0). 
NFC—WSC 0:0. Félbeszakadt,

Második csoport
Elektromos—MFTR 6:1 (2:1), 
MSC—Compactor 8:1 (6:1). 
BSC—MTC 4:0 (2:0).

IV. osztály
MÁV Előre—Kalapos 3:0 (1:0).

Barátságos mérkőzések
4:1

PSC MILE—Diadal 6:0 (2:0).
X  kér. FC II.—BRSC II.

(2:0).
CsTK MILL—Húsos MILL 5:2

(2:1).
Gamma II.—RSC 2:2 (1:1).
I. kér. SC komb.—Gamma 1. 3:3

(1:1).
MÖSzTK II.—UFC II. 5:1 (2:1). 
FLK II.—VI. kér. FC II. 4:2 (3:0). 
P. Attila—MÁVAG MILL 4:3 (3:1). 
Bp. FC—Széliért SK 2:2 (1:1). Gól

lövő: Szeles (2) Bp. FC, ilL Mézáros 
(2). Egyenrangú ellenfelek.

T. Előre II.—RUAC II. 0:0.
NySE—KTSC 5:4 (2:2). Góllövő:

Patatics (8), Barka és Sárkány, 111. 
Szűcs (2) és Géczy (2).

V. kér. SzAK—JKSE 4:1 (1.-0). 
Góllő vő: Mészáros (2), Kollár és Pa
taki, ül. Szabó.

Kéve SE—Viktória FC 7:0 (3:0). 
Bodor-utca. A Kéve fölényes játék 
után könnyen érte el góljait. Gól
lövő: Barsi (2), Farkas (3), Horváth 
és Weinberger. Balon (Kéve) egy 
11-est kivédett.

P. Vasas-CsTK MILL 3:2 (2:1). 
BSE MILL-TITE 2:0 (1:0). Mille

náris. Bíró: Steingasztner. A  BSE 
lelkes játék után győzött. Góllövő: 
Lehotkai és Dán (szabadrúgásból).

A Középblokk ma este 6 órakor ér
tekezletet tart.

Miskolc nagy örömmel fogadta a 
kispesti eredményt, az örömbe azon
ban bőven vegyül az üröm is, mert 
a csapatnak több sérültje vau. Szabó 
a legsúlyosabb, kinek fejét turbán- 
szerű kötés díszíti. Egy labdát ala
csonyan akart fejelni s közben Csen
des lába fejét érte. A mérkőzés után 
a Rókusbán öt öltéssel varrták ösz- 
sze a gebét s mikor megérkezett 
Miskolcra, ott újabb kötést kapott 
Dankó a jobblábára kapott alapos 
rúgást, Vadász pedig már Kispesten 
is betegen játszott. A  betegek közé 
sorozható Reiner Is, ki reketté kia
bálta magát új csapata első mérkő
zésén. A  heti műsor: Kedden köny- 
nyebb tréning, szerdán az MMTE- 
vel edző mérkőzés,

Több mini a
— Saját tudósítónktól —

A futballnéző sokszor nem tudja, 
hogy milyen sok akadályt kell le
küzdeniük, mily nagy nélkülözés, 
mondhatni hőstett árán jutnak el 
egy-egy diadalhoz a kisegyesületi 
amatőrök.

bán. A teljes jövedelmet felajánlom 
az egyesület javára.

És a Filatorigát működik, mér 
nincs anyagi válság.

Még nem lehet tudni 
mi lesz . . .

Uj egyesület alakult VI. kér. Sport 
Egyesület néven. A  esápat zömét a 
régen megszűnt Angyalföldi SE 
tagjai alkotják. Annakidején kellő 
vezetés hiánya miatt oszlatták fel 
klubjukat. Az akkor elvetett mag 
nem veszett kárba. Most újból ösz- 
szeverődtek, elhatározták, hogy is
mét megalakulnak. Persze ehhez 
pénz is kell. Össze is adtak ponto
san 170 pengőt. Több nem volt. Ez 
pedig kevésnek bizonyult, mintán 
egy csapatra való közepes minőségű 
felszerelés 350—400 pengő. Hiábavaló 
fáradság volt a sok szaladgálás, 
többet nem tudtak Kihajtani. Azért 
nem estek kétségbe. Elhatározták, 
hogy megveszik az ujjast, meg a 
nadrágot és egyelőre kézilabdáznak. 
Ha majd lesz pénz, vesznek futball- 
cipőt és sportszárat is. Akkor majd 
a futballra is beneveznek.

Van még klubszeretet
Az  egyik másodosztályú egyesü

let a vezetésiben történt súlyos hi
bákat nem úsisza meg az ilyenkor 
szokásos zökkenők nélkül. Bajnok
ságra ment. Jól is állt. Most pedig 
a kiesés ellen kelj küzdenie. A  já 
tékosok, amikor látták, hogy egyes 
vezetők könnyelmű ballépése miatt 
egyre-másra veszik el a zöldasztal
nál a pontokat, sőt büntetőponto
kat vonnak le! Azokat a pontokat, 
amelyekért ők a pályán derekasan 
megküzdötted Nem csoda, hogy 
elkedvetlenedtek. Az idénykezdés
nél neon jelentkeztek játékra 
Addig három-négy csapat játszott 
állandóan, most egyet is csak cson
kán tudtak porondra állítani. Ezt 
is csak nehezen. Előszedték a régi 
harcosokat. A  jnérkőzés után de
rült ki, hogy lóét játékos, akinek 
nem volt pénze útiköltségre, Ve- 
esésről 16 kilométert gyalogolt be 
a meccsre. Régóta nem hódolhattak 
kedvenc sportjuknak, de most el
jöttek —  gyalog, mert megtudták, 
hogy veszélyben a csapat, kevés a 
játékos és nélkülük nem tudnának 
ki állami.

Van még idealizmus . . ,

Miből lesz a cserebogár
öt évvel ezelőtt összeállt egy kis 

társaság és megalakította a Filatori- 
gáti SC-t. Eleinte ment minden si
mán. Mindenki annyit adott, ameny- 
nyit tudott. Ha nem is dúskáltak 
valami nagy jólétben,. de volt ren
des felszerelés, na, de egyéb dolgok
ban sem szenvedtek hiányt. Később 
a munkanélküliek növekedő számá
val növekedett az egyesület anyagi 
leromlása is. A  MOVE első osztályá
nak a küszöbén állt. Ekkor érte el 
őket a végzet. Most, amikor elérhet
nék forró vágyukat, az első osztály
ba való bejutást. A II. csapat négy 
pont előnnyel vezet a szövetségi-díj
ban. Az ijfúsági csapat sem akar le
maradni, az is bajnokságra megy. 
Éppen m ost... Most jön a katasz
trófa. Nincs pénz tovább. Öt év ve- 
rejtékes munkája így vész kárba. 
Vétek!

összehívták a közgyűlést, hogy, 
föloszlassák az egyesületet. Hosszú 
vita alatt mindenki próbálkozik va
lami mentőötlettel, sajnos a végén 
kiderül, hogy megvalósíthatatlanok. 
Egyszer csak Páll József, az egyesü
let elnöke emelkedik szólásra. Róla 
kiderül, hogy nemcsak elnök és me
cénás, hanem egyszemélyben inté
zője, szertárosa, játékosa és csapat
kapitánya is az egyesületnek; Sőt 
ahogy arra nevezik, még „Róbert 
bácsija" is, mert gyakran ebédet, 
vacsorát ad az állásnélküli tagok
nak.

— Fiúkl — mondotta Páll. — El
érkeztünk e szomorú aktushoz, ho- 
lőtt most jubileumi ünnepséget kel
lene ülnünk. Nagyon fáj a szívem 
most szélnek engedni benneteket. 
Annál is inkább, mert — ezt jól tud
játok — nem valami összeszipkázott 
csapatról van itt szó. Az egyesület 
nevelt valamennyiötöket. Külső se
gítségre nem számíthatunk — úgyis 
hiábavaló volna. A magunk erejéből 
kell talpraállni. Ha tudok is vala
micske pénzt adni, csak keveset ad
hatok, mert nekem sincs már úgy, 
mint régen. Hanem — ezt tudjátok 
— nyúltenyésztéssel foglalkoztam 
csak kedvtelésből. Ezentúl űzni fo 
gom üzletszerilleg, még hozzá nagy

Egy újfajta felszerelési 
kellék

Fűtött öltöző? . . .  Ezt csak hír
ből ismerik az amatőr kisegyesü-
Jetek.

A bajnoki meccsen még is meleg 
öltöző várta a Cukrászok csapatát. 
Hamarosan elterjedt a szenzáció
számba menő hír.

—  Hogyan? A Cukrásznak olyan 
jól megy? —  kérdezték többen.

—  Ugyan, kényesség az egész 
—  mondták az irigyek.

—  Cukrásznak sem megy job
ban, mint a többinek, —  repriká- 
zik az intéző —  de kényességről 
sincsen szó ebben az influenzás 
világban. Mindössze annyi tör
tént, hogy az értekezlet meg
szavazta, hogy a játékosok tar
toznak magukkal hozni minden 
alkalomkor két-két darabka fát. 
Ebből befütjük az öltözőt. A  baj 
csak az, hogy vasárnap, amikor 
a bíró erről tudomást szerzett, 
követelte, hogy az ő  öltözőjét is 
fűtsék be. Egyébként nem akar
ta levezetni a meccset. Nehezen 
fog  menni, de muszáj megszavaz
tatnom egy-egy darab fát a bíró
öltöző számára is.

Több mint am atőrség.. .«  Hő
siesség . . a

Király Lajos.

A Hungária ma délelőtt és délután
is edzést tart. Délelőtt azokkal fog
lalkozik Senkey, akiknek nincsen ál
lásuk, délután pedig azokkal, akik 
délelőtt másutt vannak elfoglalva.

Ladányi, a Bohn SC amatőr válo
gatott játékosa tegnap Budapesten 
kórházba feküdt. Csont-szilánkot távo
lítanak ma el a sarkából,

Csizi sérülése alighanem súlyosabb. 
Könnyen lehet, hogy csontrepedése 
van. A  mai, vagy holnap, röntgen
vizsgálat állapítja majd meg ponto
san a sérülés természetét. Az bizo
nyos, hogy Csizi vasárnap eemmieset- 
re sem tud résztvenmd csapata mér
kőzésén.

Fiilöp, az egyetemisták jeles csa
tára vasárnap már visszanyeri játék- 
jogosultságát. Fülöp kitűnő kondí
cióban van, a tréningeken jól mozog 
s így a BE AC-ban bíznak benne, hogy 
nagy erőssége lesz a csatársornak.

A Bocskainál a Hungária mérkő
zésből kifolyólag sérülj nincs. A  régi

maradtsérültek közül Ormos Pestem 
és orbámegyanus tünetekkel 3 napos 
megfigyelésre befeküdt a futballis
ták szanatóriumába, Turcsáriyt pe
dig ma operálják meg a debreceni 
klinikán. *

A Törekvésben Dummer van a sé
rültek listáján. Állapota olyan, hogy 
vasárnap semmiesetre sem játszhat. 
Helyettese Dankó lesz.

Hungária MILL—Húsos barátsá-
délután

I

gos mérkőzés lesz szerdán 
fél 4 órai kezdettel a Sorottosári- 
uton.

A vasárnapra kisorsolt LTK—ULK
bajnoki mérkőzés az ULK lemondása 
miatt elmarad. A lemondás oka: 
pénz és felszerelés hiány.

Velemi, a Köb. AC kapusa lázasan 
védett vasárnap. Jeekeí a combján 
érzi a kemépy meccs nyomait.

Erősödik az URAK. Kerbjk (volt 
TSC) és Tóth (volt Ujp. Jóbarát) a 
palotaiakhoz kérte átigazolását.

Ihász, a BTK fedezete vasárnap 
súlyosan megsérült a lábán. A Va
sas elleni meccsen helyettese Csagátü 
lehet.

Vida III., a jeles KISOK-válogatott 
half vasárnap debütál az URAK- 
bam a 33FC ellen.

A levente tomászbajnokság első 
napján a kötelező gyakorlatokat bo
nyolították le. A négy szeren (nyúj
tó, korlát, gyűrű, ló) és az összetett 
versenyben az eddigi eredmények 
alapján a következők állnak a, leg
jobban. Varga György II. kér., Gre* 
gorcsek VI. kér., Krasznay VI. kér., 
Kaderabek VII. kér. és Sehmidt VII. 
kér. A csapatversenyben a VI. kér. 
leventék vezetnek, de szorosan a nyo
mukban vannak a VII. kerületiék. A 
nagy érdeklődéssel kísért versenyt 
vasárnap folytatják, illetve fejezik 
be a szabadon választott gyakorlatok
kal.
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i9«7, | a kézRaMa bajnokság
tavaszi sorsolása

— Saját tudósítónktól — 
Férfibajnokság 

A) csoport:
Április 10: Széchenyi TC—MAFC,

BTK—Jutagyár.
Április 17: UTE—MAFC, FÖTE—

Széchenyi.
Április 21: BTK—UTE, Jutagyár

—FÖTE.
FÖTE—ETTE, Jutagyár—

(Krasznay Ferenc meg-1 
halt)

(A  nekrológból)  . . .  A  MASz
megalakulásakor a vívószakosztály 
elnöke le tt. . .  Az ö vezetése mel
lett készültek el a MASz első vívó
versenyszabályai, amelyek először 
teremtettek rendet a magyar vívó
sport terén. . .  A  Magyar Aíhle 
tikai Clubnak kilenc éven át volt 
alelnöke . . .  Fáradtságot és mun
kát nem kímélve megalkotta a 
MAC margitszigeti sporttelepét, 
mely sporttelep az ő tervei szerint 
készülvén, az egész magyar sport
nak büszkesége és a hozzánk jövő 
külföldiek előtt bámulat és irigy
lés tárgya s fejlett sportkultúránk 
demonstráló bizonyítéka.

(Zavarok az 1908. évi
londoni világversenyek 

körül)
A' megalakult olimpiai nagybi- 

' zotteág már működése első fázisá
ban súlyos zavarokat idézett elő és 
összeütközésbe került az Ameri 
can Athletic Union-nal, a francia 
Sport Federatiónnal és legújabban 
a skót atlétikai szövetséggel. Az 
amerikai konfliktus onnan ered, 
hogy az angol OB kimondta, hogy 
az egyes országok leadott nevezé
seit felülbírálja. Az ügy eddig 
csak félhivatalos formában jutott 
kifejezésre, de az American AU 
kimondta, hogy ha csak az angol 
OB egyetlen nevezését is vissza
utasítja, az összes nevezések visz- 
szavonatnak. A  francia konfliktus 
onnan ered, hogy az angol bizott
ság nem akart a Sport Federation- 
nal, vagy az egyes szövetségekkel 
tárgyalni, hanem azt óhajtja, hogy 
Franciaország is Olympic Comi- 
tee-t alkosson s ezzel akar tár
gyalni, A  skótok viszont azért ne
heztelnek, hogy az angol olimpiai 
bizottságban egyetlen tagjuk sin 
epén.

(Megkezdődtek a bajnoki 
mérkőzések)

A szezónnyitás nem folyt le 
mindemben programszerűleg, hi
szen az idei szigorú tél a pályákat 
használhatatlanokká tette. A  héten 
egyébként csak egyetlen bajnoki 
mérkőzés volt. Az sem keltett na
gyobb érdeklődést. (BAK— Fóv. 
TG 1 :1 ). A  sportkörök figyelme 
főleg a MAC— BTC mérkőzés felé 
fordult. A  MAC egész télen át élő- 
tréningét tartott a Nemzeti Lovar
dában. Meg is látszott ez a csapat 
technikáján, mely ősz óta sokat 
javult. Ügy tudjuk, hogy a MAC 
a fősúlyt az ezüstlabdamérkőzé- 
sekre fekteti.) MAC— BTC 2:1.

(Gyephockey a MAC-ban)
Mint értesülünk, a MAC vá

lasztmánya elhatározta, hogy a ta
vasz folyamán megkezdi a gyep
hockey sport kultiválását a Mar
gitszigeti Sporttelepen. A  hockey- 
játék Angliában., Franciaország
ban, Észak-Európában, de különö
sen Amerikában van nagyon el
terjedve. A  játék szelleme azonos 
a footbaléva.1, csak valamivel fino 
mabb 8 nem kíván oly nagy álló
képességet. E sport valószínűleg 
el fog terjedni az országban.

(Egy fontos határozat)
A Brüsszelben megtartott III. 

nemzetközi vívókongresszus a ví
vásnak a középiskolákban leendő 
tanítása tárgyában a következő ha
tározatot hozta, melyet közoktatás- 
ügyünk vezetőinek figyelmébe 
ajánlunk —  írja az akkori Nemzeti 
Sport: „Egészségügyi tekintetben 
a vívás a legegészségesebb sport, 
mért minden testrészt egyformán 
veszi igénybe és képezi ki. A  he
lyes szellem’ fejlődés előmozdítása 
tekintetében egyetlen sport se 
múlja felül. A vívás művészete 
képzi és acélosítja a jeliemet. Tü
relemre, hidegvérre, nyugalomra 
és erélyre tanít. Legjobb iskolája 
az udvariasságnak s hogy igazi 
vívó, aki a mesterétől tanult elve
ket igazán felvette a leikébe, csakis

BTK—MAFC, UTE—Szé- 

BTK—FÖTE, MAFC—

Május 1:
Széchenyi.

Május 8: 
chenyi.

Május 22 
Jutagyár.

Május 29: Széchenyi—-BTK, MAFC 
—FÖTE, Jutagyár—UTE.

B) csoport:
Április 10: Elektromos—Vasas,

TTE—MTE.
Április 17: Elektromos—MTE,

BTVK—TTC, Vasas—VÁC.
Április 21: MTE—Vasas, VÁC—

BTVK.
Május 1: BTVK—Elektromos, VÁC 
—TTC.

8: Elektromos—TTC, BTVKMájus 
—Vasas.

Május
VÁC.

Május

22: TTC—Vasas, MTE—

VÁC—29: MTE—BTVK,
Elektromos.

Szövetségi díj:
Április 10: FÖTE—MTE, MAFC— 

UTE, VÁC—Elektromos.
Április 17: MAFC—UTE, MTE—

Elektromos, UTE—FÖTE.
Április 21: MAFC—Elektromos,

VÁC—FÖTE, MTE—UTE.
Május 1: UTE—Elektromos, MTE

—VÁC, FÖTE—UTE.
Május 8: FÖTE—Elektromos, UTE 

—VÁC, MTE—MAFC.
Női bajnokság

A) csoporf;
Április 10: Compactor—Menekültek, 
Április 17: KTK—Schmoll, SSC

Compactor.
Április 21: Compactor—KTK.
Május 1: SSC—Schmoll.
Május 8: Compactor—Schmoll,

SSC—Menekültek.
Május 22: KTK—SSC, Schmoll—

Menekültek.
B) csoport:

Április 10: Széchenyi—CsTK,
MPSE—BTVK, BTK—VÁC.

Április 17: MPSE—BTK, BTVK— 
Széchenyi, Vasas—VÁC.

Április 21: Széchenyi—MPSE, CsTK
•Vasas, VÁC—BTVK.
Május 1: MPSE—CsTK, Vasas—

BTVK, VÁC—Széchenyi.
Május 8: BTK—CsTK, MPSE—

BTVK, BTK—VÁC.
Május 22: BTK—BTVK, Széchenyi 

—Vasas, CsTK—VÁC.
Május 29: Széchenyi—BTK, CsTK

—BTVK, Vasas—MPSE.

egyenes lelkű, nyílt és derék em
ber lehet. Ezért feltétlenül be kell 
vinni a középiskolába!...”

U j evezős egyletek Esz
tergomban és Újpesten)

A két városban az előkészületek 
már a csónakok beszerzésénél és az 
alapszabályok megszerkesztésénél 
tartanak.

50 km-es bajnokság. A Magyar 
Síszövetség a Magyar Turista Egye
sület diósgyőri osztályának rende
zésében március hó 6-án a Bükk 
hegységben, Bánkút környékén 
50 km-es bajnoki sífutóversenyt ren
dez. Nevezési zárlat március 3-án 
este 7 órakor a szövetség hivatalos 
helyiségében, V., Alkotmány-utca 3. 
Jelentkezés a versenyre március 
5-én, szombaton este 8 órakor a bán
kúti menedékházban, ugyanakkor 
startszámkiosztás és kötelező orvosi 
vizsgálat. Start: március 6-án reg
gel 8 órakor. Az utazásra és elszál
lásolásra vonatkozó felvilágosításo
kat nyújt a versenyintéző: Háberl 
Aladár (IV, Váci-utca 9. Tel. 823-99, 
este 257-77).-

Hadsereg-bajnokság. A  kedvező hó 
viszonyok lehetővé teszik, hogy a 
hadsereg síbajnoki versenyeiket meg
tartsák. A verseny iránt ország
szerte igen nagy érdeklődés nyilvá
nult meg, úgyhogy a 3 napos verseny
re összesen 101 tiszt és 204 főnyi le
génység nevezett. A versenyt három 
napon, március 2-án, 3-án és 4-én 
Mátraházán tartják. Március 2-án, 
az első versenynapon a 18 km-es jár
őrverseny lesz, amelyre összesen 24 
járőr nevezett, mégpedig az 1., 2., 3.,
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. 
gyalogezred egy-egy járőrrel, az 1.,
2., 3., 4., 6. és 7. kerékpárzászlóalj 
egy-egy járőrrel, a sportoktatói tan
folyam két járőrrel, az első tüzér
osztály egy járőrre], a központi hír
adóiskola egy járőrrel és a budapesti 
légvédelmi parancsnokság egy jár
őrrel. A járőr 1 tisztből és 4 /önyi 
legénységből áll. A járőrök verseny 
közben két helyen harcszerű lövészet
ben iŝ  versenyeznek s az a verseny 
eredményébe számít. Március 3-án, 
a második versenynapon lesz a 3

Svábhegy és környéke: 
Hármashatárhegy; 
Nagyszénás:
Mátraháza— Kékes: 10— 
Galyatető: 26 cm porhó 
Dobogókő: 15 cm porhó, 
Bükk-„Bánkút” : 25—30 
Mecsek Misinatető: 35

ÍA friss hó a legtöbb helyen sízésre 
alkalmas.

-25 cm porhó.

cm.
cm.

Csehszlovákiában:
Tátraszéplak: 30— 40 cm porhó. Felkai völgy és az 1500 

m-nél magasabban fekvő völgyekben: 80 cm porhó, sízésre
alkalmas.

Svájcban:
Árosa; 70— 90 cm. Davos: 60— 100 cm. Klosters: 60— 90 cm. 

Mürren: 25— 50 cm. Pontresina: 30— 100 cm. St. Moritz: 40— 60 
cm. Zermatt: 25— 45 cm.

Ausztriában:
Semmering 30 cm. Rax, Schneeberg: 90 cm. Zell am See—  

Schmittenhöhe: 60 cm, Radstadti Tauern: 210 cm. Kanzelhöhe: 
50— 60 cm. Arthurhaus: 120 cm. Kitzbühel: 60 cm. Kühtai; 100 
cm. Arlberg: 40 cm.

km-es lesiHóverseny és az ugróver
seny. Erre összesen 41 tiszt és 51 
főnyi legénység nevezett. Az ugró
versenyben 6 tiszt és 11 főnyi legény
ség vesz részt. Március 4-én, a har
madik versenynapon a 18 km-es futó
versenyt bonyolítják le, melyre 26 
tiszt és 46 főnyi legénység nevezett.

V Í V Á S A
A BBTE junior kardversenyénok 

olyan kedves kis eseménye volt, ami
lyenre a legöregebb vlvóversenylá■ 
tagatok sem emlékeznek. Elindult 
egy Bácsy nevű kétségtelenül na 
gyón tehetséges fiatal vidéki junior 
vívó és — szabályszerűen kiesett az 
elömérközésen. Eddig rendes az eset. 
Az érdekesség ott kezdődik, hogy 
volt egy Barsi nevű vívó is, aki vi
szont bekerült a következő fordulóba 
és minthogy a csoportbeosztók rósz- 
szül olvasták a nevét, Bácsyt osz
tották be a középdöntőbe. Bácsy 
nyugodtan elindult és — a rendező 
ség szerencséjére 1 tussal kiesett, 
Mert még ma is azon kellene gon
dolkozni a rendezőségnek, hogy mit 
tegyen, ha véletlenül Bácsy egy tus 
sál kevesebbet kap.

Gautier Vígnál lemondott. A mo 
nacoi vívószövetség elnöke, Gautier 
Vignal gró f lemondott elnöki tiszt. 
Bégéről. A mouacoi elnök lemondásá
nak oka ismeretlen.

Santelli mester akadémiájára 
Nedo Nádi eljön. Március 23-án lesz 
Santelli mester akadémiája. Az aka
démiára Marzi, Pignotti, Gaudini, 
De Vecchi jön el vívni s a csapatot 
az olasz olimpiai tréner, Nedo Nádi 
kíséri. Az olasz csapat a legerősebb 
együttes, amit az olaszok ki tudnak 
állítani s Nádi azért jön, hogy a 
magyar vívókat tanulmányozza.

Az intézőbizottság ma délután 
ülést tart. Az ülés érdekes tárgyso 
rozatán szerepel a Santelli-akadémia 
engedélyezése s szövetségi képviselő 
kiküldése az akadémiára. Azonkívül 
ezen az ülésen készítik elő az első 
szövetségi válogatóversenyt, amely 
április 3-án lesz.

A törcsapatbajnokság a vasárnapi 
vívóesemény. Vasárnap kerül sorra 

tőrcsapatbajnokság, amely a sze- 
aón utolsó tőrversenye lesz, illetve 

válogatóversenyek után még a 
Hősök tőrversenye kerül eldöntésre, 
A  tőrcsapatbajnokság előreláthatólag 
szintén a BBTE tornacsarnokában 
kap otthont.

A Halász Zs Iga-emlékversenyt el
halasztják. A Halász Zsiga főisko
lai versenyt a BEÁC április 3-áról 
későbbi időpontra szándékozik elha
lasztani

A jövő héten ül össze a jelölőbi
zottság Ugrón Gábor dr. elnökleté
vel. A jelölőbizottság állítja össze a 
övendő tisztikart és tanácsot, most 

már a békét kötött vezető pártok kö
zös megegyezése alapján.

A Nemzeti Vívó Club ma tartja
tisztújító közgyűlését.

Amellett, hogy 
szórakozik, még

nyerhet
is a Nemzeti Sport 
pályázatain

VÍVÁS
Erőre kapott a gondolat, hegy 
Steve Mas vegye át éjból a 

válogatott ökölvívók edzésének 
a vezetését

—  Saját tudósítónktól —
A válogatott magyar ökölvívók 

diadalmasan befejezett északi túrája 
után önkéntelenül is az a kérdés ve
tődik fel, vájjon elérték volna-e ver
senyzőink ugyanezt a® eredményt, ha 
nem készítette volna elő a válogatott 
keret tagjait Steve Klaus oly gond
dal már a kora ősz óta az elkövet
kezendő még nehezebb mérkőzésre, 
Los Angelesre.

Ez az előkészítés, mint az ered
mény igazolja, nagyszerűen sikerült 
és így a dánok, németek és svédek 
ellen aratott győzelmek kivívásában 
Steve Klausnak is jelentős része van. 
A súlyos gazdasági viszonyok, mint 
anak idején jelentettük, arra kény- 
szeri tették a szövetséget, hogy Steve 
Klaus munkájáról lemondjon. Ezek a 
sikerek azonban most annál párán- 
csolóbban írják elő, hogy ezt az el
határozását a szövetség revízió alá 
kell, hogy vegye és mindent elköves
sen, hogy a megszakított munkát új
ból felvéve teljesen be is fejezhesse 
Klaus.

Megbízható forrásból nyert értesü
lésünk szerint a szövetség elnökségé
ben megvan erre a hajlandóság. Ille
tékes hellyel kell oly irányban meg
indítani a tárgyalásokat, hogy Steve 
Klaus munkáját mielőbb újból fel
vegye. A  terv végrehajtása elé most 
értesülésünk szerint nem merült fel 
nagyobb akadály. Annak megvalósí
tása esetén pedig újabb, még jelen
tősebb sikerekre lehet kilátása a vá
logatott magyar ökölvívó gárdának.

Magyar ökölvívók Is indulnak a 
német birodalmi bajnokságokon. A
német ökölvívó szövetség az idén 
első ízben nemzetközinek írta ki a 
birodalmi ökölvívó bajnokságokat. 
Ez arra indította a környező álla
mok ökölvívó szövetségeit, hogy 
ezen a versenyen próbálják ki azo
kat a versenyzőket, akikkel Los An
gelesben akarnak majd a kötelek 
közé állani. így a francia, olasz, 
dán és svéd ökölvívó szövetségek 
máris bejelentették részvételüket a 
birodalmi bajnokságokon. A MÖSz 
olimpiai előkészítő programjában is 
benne van ezen a versenyen való in
dulás. A  szakbizottság szerdai ülé
sén dönt erről a kérdésről. Előre
láthatólag a most befejezett északi 
túrán szerzett tapasztalatok lesznek 
az irányadók abban, melyik súlycso
portban induljanak versenyzőink. 
Mint az előjelek mutatják, a lég-, 
pehely-, könnyű- és középsúly az, 
ahol magyar versenyző is résztvesz 

bajnoki versenyen.
A dán válogatott ökölvívó

csapat évenként rendez a nor
végekkel barátságos mérkőzést. 
Az ideit Kopenhágában vasárnap 
vívta meg. A  mérkőzés, amely a 
sorrendben a tizennegyedik volt, 
döntetlenül végződött,

Svédország—Finnország 11:3.
A  két ország válogatott ökölví
vóinak mérkőzésén a finnek 
egyetlen győzelmét a nehézsúlyú 
Baerlund aratta, aki az Erick- 
sont a második menetben ki
ütötte.

A newyorki Madison Square 
Garden négy nagy mérkőzést bo« 
nyolít le az idén. Jimmy Johns- 
ton, a Madison Square Garden 
új igazgatója igen ügyes ember
nek mutatkozik. Alig, hogy el
foglalta új helyét, máris oly ha
talmas és gazdag programot dol
gozott ki, amely vetekedik azzal, 
amit a Garden, régi, virágzó 
nagy napjaiban bonyolított le. 
Az első nagy üzletet június 
16-án bonyolítják le, amikor tud
valevőleg Scbmeling és Sharkey 
mérkőzik a nehézsúlyú világbaj
noki címért. Még ugyanabban a 
hónapban, azaz június 30-án 
Tony Ganzomén, a könnyűsúlyú 
világbajnok védi meg címét Kid 
Chocolate, Billy Pescole, vagy 
Battling Battalino ellen. Július
ban ismét világbajnoki torna 
lesz a Gardenben. Ekkor a wel- 
tersúlyú világbajnok, Jackie 
Fields mérkőzik Jimmy Mac 
Larninnal. Ugyancsak a nyár 
folyamán itt rendezik Primo 
Carnera és Érnie Schaaf, a két 
óriás mérkőzését is. Ennek a 
küzdelemnek az időpontja még 
nincsen véglegesen megállapít
va.

A vasutas Ökölvívóbajnokság sze
gedi középdöntő mérkőzésének teljes 
eredménye a következő: Légsúly: 1. 
Olasz Dombóvári VOGE, 2. Szabó 
Szegedi VSE. Bantamsúly: 1. Mándy 
Dombóvári VOGE, 2. Lévay SzVSE, 
Pehelysúly: 1. Szenyéri Dombóvári 
VOGE, 2. Czinner SzVSE. Ez a mér
kőzés óvás alatt áll. Könnyűsúly: 1, 
Illési Mezőtúri VSE, 2. Klug Domb
óvári VOGE. Weltersúly: 1. Kovács 
Pécsi VSC, 2. Keleti Mezőtúri VSE, 
Középsúly: 1. Balogh Mezőtúri VSE, 
Kisnehézsúly: 1. Boldizsár SzVSK, 
2. Lehőc Dombóvári VOGE. Nehéz
súly: 1, Migasko Mezőtúri VSE.

Magyar professzionista ökölvívók 
Bécsben. A jelenleg Budapesten élő 
két magyar professzionista ökölvívó, 
Balázsi és Hoebmann meghívást ka
pott Bécsből, hogy a szerdai mérkő
zésen vegyen részt. Balázs és Hoeh- 
mann szerdán reggel utazik Bécsbe, 
ahol még aznap este Frabergerrel, 
illetve Baloval mérkőznek. A  két 
versenyzőt Sulkó Béla kíséri el 
Béesbe.

Kedd, 1932 március í.

TORMA
A pécsi tornászegyesületek vasár

nap, március 6-án nagyszabású tor
nászbemutatót rendeznek a színház 
épületében. A propaganda jellegű be
mutatón a MOTESz elnöksége is le- 
ubazik Teleki gróffal az éten, a pesti 
tornászok közül pedig Kende, a volt 
válogatott és Tholt, a Postások jóne
vű tornásza vesz részt. A  pécsiek 
nagy lelkesedéssel karolják fel a tor
nászsportot, de igen hátrányos a fej
lődés szempontjából az, hogy az egye
sületi ifjúságot sehol sem fogadják be, 
ahol rendszeresen gyakorolhatna. 
Pécsett három elsőrangú tornacsar
nok is van ugyan: a katonai reálé, a 
Pius gimnáziumé és a Ciszterci rend 
gimnáziumáé és mégis egy kukorica- 
góréféle helyiségben kénytelenek gya
korolni a hideget és minden egyéb 
kellemetlenséget is eltűrő tornászok 
(se mosdó, se öltöző), mert érthetet
len okiból a tornacsarnokokban nem 
kapnak helyet. A vasárnapi propa
ganda bemutató talán jobb belátásra 
fogja bírni az illetékeseket s a PÁC, 
PEAC és PSE tornászgárdája, sőt az 
egyetemi ifjúság is hazajut valame
lyik teremhez, ahol a sportszerű tor
nát és a cél gimnasztikát eredménye
sen gyakorolhatja.

Pelle István Nyíregyházán nagy
sikerű bemutatót tartott vasárnap, 
amelyen a város sportkedvelő közön
sége zsúfolásig megtöltötte a torna
csarnokot. A hatóságok nevében 
Szobor Pál városi főjegyző üdvözölte 
a világbajnokot, aki a korláton, nyúj
tón, lovon és a gyűrűhintán végzett 
óriási sikerű gyakorlatokat. Pelle 
mellett Zágon István testn. tanár 
mintacsapataá, kard- és tőrvívói is 
bemutatkoztak és nagy tetszést értek 
el fegyelmezett munkájukkal. A  vi
lágbajnok Pellének Zwick Vilmos, a 
gimnázium igazgatója köszönte meg 
a szereplést és szép tiszteletdíjjal 
ajándékozta meg őt.

Gyarapodik a MOTESz.
sünfc szerint a MOTESz propagai 
munkájának újabb sikere, hogy 
egyesület lépett ismét a szövetség 
telékébe. Mégpedig: a Pécsi AC, 
Nagykanizsai TE, a Nagykaniz 
Zrínyi TE, az Egri MOVE TE, 
Álba Regia AC és a Kaposvári Tu 
SE.
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220 km a professzionista, 
140 km ez amatőr

Ő s i  világbajnoSiSáa távja
— Saját tudósítónktól —

. Az olasz kerékpáros szövetség át- 
íratában arról értesítette az MKSz 
titkán hivatalát, hogy legutóbbi tel
jes ülésén megállapította az idei ro
ll111 országúti világbajnokság terepét 
®s távját.

A kiírás értelmében
mind a professzionista, mind az 
amatör országúti viiágtorna egy, 
Hóma körül körkörösen haladó,
«0 km-es hosszúságú országút- 

hurkon nyer lebonyolítást.
Az amatőr világbajnokság 2 körös 

tesz, távja Ho km, a professzionista 
torna S körös és 220 km távolságú.

A terep — szói az olasz hivata
los jelentés — igen nehéz és vál

tozatos,
?®. Ideális országúti versenyek cél
jaira.

Egyetlen 20 km-es szakasza 600 
méteres emelkedést mutat,
alaposan próbára lógja tenni a 

Jelöltek tudását.
Az országút, melyen a torna le- 

“Obyolítását várja,
most áll javítás alatt.

As MKSz e híradás nyomán
Idei országúti versenpnaptárát a 

világbajnoksághoz igazítja
idényt^ êgy®ken bonyolítja le az

Hal van Watté Rezső!
—' Saját tudósítónktól —

, úszószövetségben nagy ér- 
„i déssel várták Wanié Rezső 
ls° berlini szerepléséről érkező 
Jreket. Kitgler Sándor úszókapi- 

v̂ ny. ugyanis akkor, amikor 
°:nié bejelentette, hogy a feb- 

darvégi berlini mitingen részt- 
J^z> utasította Wanié I-et, hogy 

e, C8ak íoo méteren induljon, 
mint tervezte, hanem 200-on is, 

*rt elsősorban a stafétára való 
, intettel akarják képességeit 

Szambavenni.
Erre megérkezett a berlini ver- 

Inn  ̂ eredménye és Wanié sem 
’ sem 200 méteren nem indult, 

e hogy miért, arról teljes tájé• 
°ZaHanságban hagyta a szövetsé

get. Valószínű —- ez a feltevés a 
^erősebb —  hogy tanulmányai 
órán á február hónapot Lipcsé

j e  töltötte és ezért nem tudott 
statthoz ál lan i.
í ^  berlini versenynek még egy 

deke&sége volt magyar szempont
tó l  tudvalevőleg Berlin válóga- 
^.j jízipólócsapatát kötötte le a 

május végére három mérkö- 
j Sre> A berlini csapat már eddig 
]e játékerőt képviselt s ezt
. KJ óbb klubcsapatának a német 
ajaoki döntőiben való sikeres sze

replése is megmutatta. Most azon- 
A hogy két napon át vitézül 

tt enáttott a német válogatottnak, 
, jmsterdumi győztesnek s mind
ed', naPon csak minimális U-2 ará- 
M-uo yülarámnyal kapott ki, a 
d 'ippu agyon  örül a jó  vásárnak, 
a jü'üuösen a kemény ellenfélnek, 

«**L  lehet majd német játék- 
Wŝ  tanulni s amellyel a közönt 

1 5. ® az Európában ma lehető 
Sjobb attrakciót kapja.

Onódy Józsefet ünne
pelte & MU£ közgyűlése

—  Saját tudósítónktól —
Vasárnap tartotta a MUE 39. 

rendes közgyűlését, amelyen 
Onódy Józsefnek, az egyesület 
újra megválasztott ügyvezető al- 
elnökének harmincötéves sportbeli 
szereplését ünnepelték. A veterán 
bajnok a hölgyektől ezüst babér- 
koszorút, a férfiaktól aláírásokkal 
ellátott ezüst emléklapot kapott.

Simán választották meg az új 
tisztikart. Elnök lett: Füzesséry
Zoltán dr., társelnökök: Wágner
Károly, Schubert Alfréd, alelnö- 
kök: Felsman József, Krassner 
Ferenc, Kieselbach Gyula, Schu
bert József, ügyvezető alelnök: 
Onódy József.

Választmány: Angyal K.r Balá- 
zsovits K., Duray N., Jagicza L., 
Kenessey L., Kőszeghy A. dr., 
Kuba G., Krisztián S., Massányi 
K , Micskó J., Nádas N., Onódy 
K., Pártos A., Reitlinger V., Ró
nay Gy., Schaeffer J., Stampfer
S., Szalay B., Székely Gy., Tóth 
József.

Húrom edzést tart a héten a szö
vetség. A vízipólózók részére ma 
kótkapus edzés lesz, míg pénteken 
csak gyenge kondicióerősítés, tekin
tettel arra, hogy szombaton este 
7 órakor a közönség előtt lesz az 
igazi, bemutató kétkapus mérkőzés. 
Miután szombaton a B) keret tagjai 
is munkában lesznek, a vasárnap 
délutáni edzés elmarad.

Az osztrák—magyar űszókapcsola- 
tok terén még bárom dolog nem ju
tott el a megállapodásokig. Nem 
végleges a csikómeccs, a hölgyúszók 
terminusa és Staudinger budapesti 
szereplése. Ezeket a dolgokat most 
Bánó Jenő tárgyalja le, aki üzleti 
ügyben utazik Bécsbe, de megbíza
tása van arra, hogy az úszószövet
ség nevében végleges megállapodá
sokra jusson.

A Rotterdamban vasárnap rende
zett nemzetközi úszóversenyen a köl
ni Derichs, Búdig és Plumanns is 
résztvett. A 100 méteres hölgy gyors
úszásban a fiatal hollandi Den 
Ouden 1:10.2 mp-es eredménnyel 
győzött az angol Coopers kisasszony 
előtt (1:12 mp). A. 100 m-es hát
úszást Braun hollandi olimpiai győz
tes nyerte 1:23 mp-es idővel Coopers- 
sel szemben, míg a 200 m-es mell
úszásban Hinton angol világrekorder- 
nő győzött 3:11 mp-es teljesít
ménnyel.

A kultuszminiszter helyesli az 
amerikai úszótúrát. Komjádi Béla 
tegnap hosszabb kihallgatáson volt 
Karafiáth Jenő dr. kultuszminiszter
nél, aki az amerikai túraszerződések 
ügye után érdeklődött. A kultuszmi
niszter nagy figyelemmel hallgatta 
a részleteket s teljes mértékben he
lyeselte a megállapodásokat.

TEN ISZ

roK- ’1Mvátországi Karlovác (Ká
téiul , ° Ŝ  is maí?yar edzőt kér. Élő
in rl-i*" hogy németül tudjon, meg 
* úja magát értetni a játékosokkal. 
Sel. “ ^szövetség Barta Károlyt és 
^cbaffer Henriket, a Hl. kér. TVE 
latb °rÍ v®döjátékosát hozza javas- 
mim a íugoszlávoknak éppúgy, 
ésMtr t aa . északafrikaiaknak. Az 
íj. ^ffrikaiak különben olasz vagy 

öla nyelvismeretet Is megkíván

j á l  II. lemondott a húsvéti 
Ha gyií]el£®zeteii való részvételről.

tanulmányait külföldön 
^autazni ^  llU8v'6tlior uem tud ha-

A Stockholmban vasárnap rende-
svAi l SZ?,V-erf nyen HeyTler. a fiatal mehuszó a 200 m-es mellúszás- 
áT1 KaJat rekordját 0.8 mp-cel 2:51.3 
mP-re javította.

Menzei oyözilt Msntekarlóban
Kehrling a vegyespáros elődöntőjében

- Távirati jelentés. —
Montekarló, február 29.

Az időjárás esősre fordult s ez 
késlelteti a versenyek befejezését. 
A férfiegyes döntőben a csehszlo
vák Menzei —  Kehrling legyőzője 
— a döntőben 6:1, 7;5, Q:2-re ver
te az ir Rogerset. A nemzetközi 
női párosban a frameia Mathieu— 
Adamoff pár 6:2, 2:6, A:6 arány
ban kikapott az olasz— amerikai 
Valéria— Bürke kettőstől. A ve- 
gyespáros elődöntőjében Kehrling 
az amerikai Miss Ryannel meg
verte a francia Merlin— Leila Anet 
párt s így a döntőbe került. A  
nemzetközi férfipárost a Maier— 
Brugnon spanyol—francia pdi 
nyerte, mely a döntőben 6:1, 6:2, 
6:3-ra győzött a csehszlovák— 
jugoszláv Menzei— Schdffer kettős 
ellen.

13 pályája lesz a Ceglédi MOVE- 
nak. Megírtuk, hogy a Ceglédi MOVE 
belépett a teniszszövetségbe. A hiva
talos formaságok elintézése után az 
egyesület nagy buzgalommal fogott 
hozzá, hogy első komoly teniszévad
ját gondosan készítse elő. A  Ceglédi 
MOVE a város segítségével 13 pá
lyát építtet, melyek télen jégpálya 
célját fogják szolgálni. A pályák 
mellé modem öltözőépület kerül. A 
ceglédiek lelkes és hathatós pártfogó
ra találtak Sárkány Gyula dr., Ceg
léd sportkedvelő polgármestere sze
mélyében, aki maga fáradozik azon, 
hogy a tavaszi építkezéseket a szük
ség-munkák során elvégeztesse.

Másfélmillió teniszlabdát és 76-000 
teniszütőt használtak el 1931-ben 
Németországban. A németele fogyasz
tása körülbelül a tízszerese a ma
gyarországinak. Németországban ta
valy 21.000 ifjúsági játékost tartot
tak nyilván!

CÉLLÖVES Í3P

A Műegyetemi Lövészegyesület va
sárnap rendezte országos fedett 
pálya kisöblű puskaversenyét a József 
műegyetem tanácsának vándordíjáért. 
A vándordíját az Esztergomi MOVE 
Szent István Lövész Egyesület csa
pata védte. A versenyen 8 csapat 
küzdött a vándordíjért és 78 ver
senyző az egyéni helyezésért. Ered
mények: 1. és a vándordíját nyerte a
IV. kér. Bulcsu Polgári Lövész Egye
sület I. csapata (Balogh János 292, 
Martini Antal 288, Lippert Nándor 
285, Papp Ferenc 282, Rudas Ferenc 
280) 1425 ponttal, 2. a Postás SE 
csapata 1409 ponttal, 3. a IV. kér. 
Bulcsu Polgári Lövész Egyesület II. 
csapata 1344 ponttal, 4. a MOVE 
Rákóczi Lövész Egyesület 1329 pont
tal, 5. a Közgazdasági EAC csapata 
1321 ponttal. A Műegyetemi Lövész 
Egyesület csapata a kiírás szerint 
nem indult. Egyénileg: 1. Benkő Já
nos Műegy. LE 294 ponttal, 2. Szokol 
Zoltán Tud. E. 293 ponttal, 3. Balogh 
János Bulcsu 292 ponttal, 4. Magdi- 
necz Antal Testm Főisk. 291 ponttal, 
5. Schön Miklós Postás SE 289 pont
tal, 6. Buday László Budai PLB 288 
ponttal, 7. Mina András Műegy. LE 
287 ponttal, 8. Martini Antal Bulcsu 
286 ponttá, 9. Lippert Nándor Bul
csu 285 ponttal, 10. Regász János 
MOVE Rákóczi LE 284 ponttal.

J É C
13 nemzetközi mérkőzést 

játszott az idén a BKE
A statisztika:

7 1 5 45 :12
— Saját tudósítónktól —

Az idei jéghokki évad bezá
rult. A magyar válogatott csa
pat nem megy ki az Éurópa-baj- 
nokságra s így több nemzetközi, 
vagy akár komoly hazai mérkő
zésre már nem is kerül sor.

A  magyar jéghokkisport ve
zető egyesülete, a

BKE
az idei évadban meglehetősen 
sovány nemzetközi műsort bonyo
lított le. 13 nemzetközi mérkő
zésre így is tellett s a 13 mérkő
zés sorában akad két értékes 
eredmény is (BKE— Wiener EV 
1:1, BKE— Troppauer EV 4 :0), 
a mérkőzések nagyobbik része 
azonban a komoly mérlegelésre 
alkalmatlan. Az idei jéghokki 
évad ilyenforma kialakulásáért 
elsősorban a nehéz gazdasági 
viszonyokat lehetne „szemrehá
nyással illetnünk", mivel azon
ban ez az ok a BKE-n kívülálló, 
a hetedik magyar jéghokkiév so
ványságába kénytelen-kelletlen 
beletörődünk. Utólagos zokszó 
nélkül. . .

A BKE 13 nemzetközi mérkő
zésén a csapat

7-szer győzött 
(Peutseher EHC ellen 2:0, Uni- 
versitatea ellen 7:0, TC Román 
ellen 3:0, Universitatea 11:0, 
Troppauer EV ellen 4:0, Csík
szereda ellen 6 :0  és 8 :1 ),

1-szer döntetlenül játszott 
(Wiener EV ellen 1 :1),

5-szÖr vesztett
(Troppauer EV ellen 1:3, 0:1, 
TC Román ellen 0:1, Wiener EV 
ellen 0:2 és újra a Troppauer 
EV ellen 2 :3 ) .

A  13 mérkőzésen M la  az 
Universitateanak és a csíkiak
nak —  nagyszerű gólarányra tett 
szert a BKE. 45 gólt lőttek S 
csak 12-t kaptak a müjég hokki- 
zói.

Megalakult a Csehszlovák Jéghokki 
Liga. A csehszlovák jéghokkisport 
eddig a Csehszlovák Korcsolyázó 
Szövetség fennhatósága alá tartozott. 
Mivel azonban Csehszlovákiában 8 
jéghokki hatalmas népszerűségre tett 
szert s igen elterjedt, idejénvaló volt, 
hogy az elméletben már tavaly meg
alakított önálló jéghokki ligát tény
leges életre hívják. A liga a napok
ban tartotta közgyűlését, melyen 
megválasztották a tisztikart.

Búcsúzóul is hat gólt kaptak, 
de egyet adtak is 
a csíkiak

BBTE—Csíkszeredái SC 6:1 (2 :0 ,2 :1 ,2 :0)
GóHövő: Bikár, Blazejovsky. Háray, Czáka, 
Bikár, Háray, Bikár

BBTE-pálya. 300 néző. Bíró: 
Jeney.

Az első „nemzetközi”  jéghokki- 
meccs, amelyik a szénatéri jégen 
került lebonyolításra, jelentős pro
pagandája volt „a világ leggyor
sabb játékának”  Budán. A BBTE 
a csíkiak meccsére nem szedett kü
lön belépőjegyet, de a korcsolyá
zók, meg azok is, akik gyalogosan 
voltak, sűrű sorokban odaálltak 
nézni a pályamentén azt, ami még 
nem volt a „gödörben” .

A  csíkiak csapatában ezúttal két 
fővárosi játékos is játszott Ger
gely II. és Fenessy személyében s 
ez a két játékos összjátékot vitt 
bele a CsSC együttesébe, mely 
egyébként már az előző két mér
kőzésen is sokat tanult. (Igaz, 
hogy bele is fáradt abba a két 
mérkőzésbe. . . )

A BBTE halszélén a BKE Bla- 
zejovskyja játszott, egyébként szo
kott összeállításukban álltak ki a 
budaiak.

Az utolsó hat g ó l. . .
Moldöványi dr., a BBTE társ

elnöke a jó  háromnegyedórás ké
séssel kezdésre felálló két legény
séget mágaiköré gyűjti s a csíkia
kat néhány meleg szóval üdvözli. 
Aztán új bíró szájából szólal meg 
a kezdést jelentő fütty. (Jeney 
Zoltánnak, a BKE jeles jobbszélső- 
jének ez volt bírói első fellépése.)

BBTE: Hircsák —- Senyey,
Bliessner —- Háray, Bikár, Blaze
jovsky, csere: Heuthaler, Stoics, 
Erdődy.

CsSC: Dóczy -— Fenessy, Löff- 
ler —  Czáka, Gergely II., Vákár, 
csere: Sebmidt, Bíró, Bedő.

A csíkiak szép támadásokkal 
kezdik a játékot a kissé gyengén 
világított, nem egészen símajegű 
pályán. Első esemény: Jeney, a 
bíró összeütközik valamelyik játé
kossal és megsérül Csak egyperces 
szünet után tudja folytatni a já
tékvezetést. A  8. percben Blaze
jovsky átfut a jobboldalra, onnan 
középre ad s Bikár belövi az első 
gólt. 1:0. Czáka nagy helyzetbe ke
rül, de Hircsák vakmerő belevető- 
déssel ment. A 11- percben Bikár 
passzával Blazejovsky ugrik ki s 
lövése jól talál. 2:0.

A  második harmadban Háray 
messziről leadott lövését Dóczy a 
rossz világítás miatt nem látja 
3:0, 3. perc. A  7, percben Czáka 
átverekszi magát a baloldalra, 
ahonnan éles lövéssel szép gólt 
szerez. 3:1. A  parton „hajrá 
Buda,”  és „tempó csíkiak”  váltó 
gat ja egymást. A  buzdításra a 
BBTE hallgat jobban s Blazejov- 
eky— Bikár— Háray-^Bikár út
után megint a kapuba talál a 
„pakk". 4:1. 14. pere.

Az utolsó harmad 8. percében 
Háray átrohan a baloldalra 
onnan lövi be az ötödik gólt, 5 :1, 
Majd a 10, percben kavarodás 
után Háray pasáéiból Bikár ko
torja be az utolsót. 0:1.

A csíki
együttes legjobbja ezúttal is Dóczy 
János kapu® volt, aki legalább 
6-—8 b&teg góteak hitt lövést tett 
ártalmatlanná. A  pestiek meiletl 
Czáka és Vákár játékát keli ismét 
megdicsérnünk a mezőnybeliek 
közül. A BBTE
kapusa, Hircsák, néhány szép vé-

Péntck:

:Hol a labda 
Mozipólyázai 
Tipverseny

dóst produkált, a gólt jobb világí
tás mellett tán védte volna. A  két 
iiátvéd kemény volt. A csatársort 
Bikár jól irányította, Háray jó, de 
helyenkint önző volt, Blazejovsky 
sók szép támadást vezetett. A 
cseresorban Heuthaler szépen kor
csolyázott, de sok vizet nem za
vart. Stoics gyengébb volt, mint 
szokott lenni, Erdődy nagyon gyá
moltalanul mozgott.

A csíki csapat néhány tagja ma 
már hazautazik, a többiek néhány 
hetet még Budapesten töltenek.

l A L í r

Kapkodnak 
a „Bei!ák-cirkuszért“

Szabadossal együtt túrázik Bel
lák, aki a következő úti levelet írta 
nekünk:

Bécs, február 27.
Megirigyeltük Tildenéket és 

„Csigával”  (Szabadossal) együtt 
Berlinben megalakítottuk a „Bellák- 
cirkusz”-t. ,

Persze amatőr alapon, de meg
hívást legalább annyit kaptunk, 

mint Tildén.
Darmstadt, Nümberg, Boroszló, 
Qleiwitz, Drezda és Bécs az eddigi 
túraállomások. Óriási siker minde
nütt. Darmstadtban például azt kí
vánták, hogy ne pontra menjen a 
meccsünk, hanem mutassam be ‘ a 
Budapestén már ismert trükköket, 
Gleiwitzben pedig maga a polgár- 
mester hívott meg újabb mérkőzésre 
minket. Vissza is megyünk majd, de 
előbb Pozsony, Chemnitz, Boroszló 
(újra) ás Kattowiiz következik. 

Majdnem széttépik a versenyrendezők 
a „cirkuszt” . (Mit szól ehhez otthon 
Dávid és Nyitray?!...) A túrák után 
Frankfurtba utazom vissza, ott sike
rült állást kapnom.

Amikor Boroszló felé utaztunk, a 
vonatban egyszerre csak arra let
tünk figyelmesek, hogy egy nagyon 
csinos hölgy magyar nótákat dudol. 
Rögtön igyekeztünk bemutatkozni, 
de egy szót sem tudott magyarul! Ki
derült, hogy a hölgy

Dela Lipilistája,
aki a Pesten tanult magyar nótákat 
nem tudja elfelejteni . . .  Különben 
mindenhol találunk túránk alatt 
magyarokat, vagy magyar vonat
kozást. Eredeti hindu táncokat né
zünk meg: a rendező és a menezser 
magyar. Az egyik mulatóban bűvész 
produkálja magát. Körülöttünk min
denkit felinvitélt a színpadra ellen
őrizni mutatványait, csak minket 
nem. Reklamáltam, hát rám szól 
magyarul: „Várjon!”  Később el
árulta, hogy félt tőlünk. Már három
szor égették le, mindig magyarok,

Bellák László.

.Sándor Hódmezővásárhelyi TVE, 3- 
Sinkó OFC, 4. Dorogi OFC, 5. Kiss 
OFC, 6. Hajdú Nagyszénás. Férfi- 
páros: 1. Neumann—Hajdú HTVE, 2. 
Gravác—M. Balogh HTVE, 3. Do
rogi—Torda OFC, 4. Pálka—Vecseri 
OFC, 5. Hegedűs—Kiss OFC, 6, Sin
kó—Kiss O.FC.

HOKKI
A* AHC közgyűlése Apponyi An

tal Lajos gróf elnöklete mellett folyt 
Je. Simán ment keresztül a hivatalos 
lista. Elnök: Apponyi Antal Lajos
gróf, alelnök: Tolnai Antal,
főtitkár: Tolnai Géza, titkár: Försber 
László, pénztárosok: Uitz István és 
Telepy Miklós, háznagy : Kemény Bol
dizsár báró, ellenőr: Siebíer Gyula, 
jegyző: Konoroth Gyula, intéző: Fi-

Spofténaek, (Húettek tegsswSr Morzsányinál1 Bpíapcs!.
* ískNfü.
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„Azért futni is kell 
tudni Amerikában!"

Mit tudnak salakon Borsi 
ellenfelei és milyen időnek 
felei meg a 600 yardos 1:12.6

Mégis indult Borsi Philadelphiában
.— Saját tudósítónktól —

9

Darányi megy Berlinbe. Hírt ad
tunk róla, hogy a brandenburgi at 
létikai szövetség vasárnapi fedett- 
pály&versenyére meghívta Darányi 
József dr.-t, a MAC kiváló súlydobó 
világrek'orderét. Mint értesülünk, 
Darányi a Nemzeti Lovardában né
hány kísérletet tett és ezek alapján 
úgy határozott, hogy a meghívást el
fogadja. Darányi Hirschfelden és 
Sieverten kívül a német tornászba! 
nők Lignau-val is összekerül.

A meghiúsult MASz—MAC béké
vel kapcsolatban a MAC körlevél
ben ismertette a lapokkal a béketár
gyalások megindulásának, lefolyásá
nak és meghiúsulásának körülmé
nyeit, amelyekről mi annakidején 
pontosan beszámoltunk. A körlevél 
nem tartalmaz semilyen állásfogla
lást, csak a tények ismertetésére 
szorítkozik és megállapítja, hogy a 
béke azon bukott meg, hogy a MASz 
elnöksége nem fogadta el a MAC' 
nak a kivonulás előtti helyzet visz- 
szaállítására irányuló feltételét.

Barsi amerikai vendégszereplésé
nek súlyos kudarcát most már nyu
godtan megállapíthatjuk. Az a kí
méletlen versenymodor, amit az 
amerikaiak a fedett pályán különö
sen érvényesíthetnek és ami a rugbyn 
való sportbeli nevelkedésnek egyenes 
következménye, csak részben lehet 
magyarázat a vereségekre. Az első 
és legfontosabb ok, amire már meg
előzőleg rámutattunk, hogy az 
amerikaiak — Barsi ellenfelei is — 
nagyon ‘tudnak futni.

Az amerikai középtávfutók, első
sorban a 400-asok, mindig kiválóak 
voltak. Amsterdamban egyetlen futó- 
győzelmüket 400 méteren aratták, a 
4X400 méteres stafétát pedig annak 
első megrendezése óta (az egészen 
gyenge csapattal megvívott antwer
peni olimpiát kivéve) mindig óriási 
fölénnyel nyerték meg. De ez nem is 
csoda. Minden verseny műsorán ott 
van a 4X440 yardos staféta és vannak 
fedettpályaversenyek, amelyeken 10, 
sőt ennél is több 4X440 yardos sta
fétát futnak egyetlen napon, mind
egyikben három-négy idulóval.

Miért indult Barsi 
6 0 0  yard o n ?

Fedett pályán nem rendeznek 
egyéni negyedmérföldes versenyt és 
helyette 600 yardon futnak az úgy
nevezett sprinter-négyszázasok is.. 
Nyílt pályán valóban egyik legjobb 
távja Barsinak az 546 méternek 
megfelelő 600 yard, hiszen 500 mé
teren 1 :0S.U mp-es rekordja a világ
rekordhoz legközelebb álló magyar 
futórekord. Az egész futómozgást át
alakító kicsiny, éles és emelt for- 
dulójú fedett pályán azonban a tá
volságok eltolódnak és a 600 yard 
semmi esetre sem számit többnek, 
mint, kint a salakon a 100 méter. 
Márpedig Barsi a tavalyi angol 
bajnokságot is ott vesztette el, hogy 
negyedmérföldön vette fel a harcot 
Ramplinggal, ahelyett, hogy fél- 
mérföldön Hampson ellen állott vol
na ki. Meggyőződésünk, hogy 1000 
yardon most is jobban szerepelhetett 
volna.

Mit tudnak Barsi 
ellenfelei

A Millrose versenyét és a bajnok
ságot is megnyerő Wilson, valamint 
Eddie Roll és McCafferty mind
nyájan elsősorban fedettpályafutók. 
A  fordulótechnika és kispályataktika 
mesterei, akik ebben a tekintetben 
óriási fölényben voltak a teljesen 
gyakorlatlan Barsival szemben. De 
azért a salakon is megállják a 
helyüket! Wilson helyezve volt a fő
iskolai 440 yardos bajnokságban és 
legjobb ideje 48.4 mp, Rollé pedig 
48.6. Ez 400 méterre 48.1, illetőleg 
48.3 mp-nek felel meg, Barsi legjobb 
ideje pedig 48.4 mp. Ez azt jelenti, 
hogy Barsi győzelmét még akkor 
sem lehetett volna biztosra venni, ha 
nem Amerikában, teljesen szokatlan 
körülmények között, hanem Budapes
té, kimért pályán állnak szembe egy
mással.

Milyen időnek felelnek  
meg a 6 0 0  yardos 

ered m én yek?
A- bajnokságot nyerő Wilson 

1:12.6 és 1:13 mp alatt győzött. A 
fedett pályán elért legjobb eredmény 
Helfferich 1:11.6 mp-e, salakon 
ugyanezt a távot Lowe 1:10.4 mp-re 
futotta.

600 yard 546 méter, az itt elért 
eredményt tehát 500 vagy 600 mé
terre számíthatjuk át. Ha úgy vesz- 
sziik, hogy Wilson ugyanabban az 
iramban futott volna akkor is, ha 
csak 500 métert fut, altkor erre a 
távra 1:06.4 mp lett volna az ideje 
(Borsi rekordja _ 1:03.4, egyenlő 
Campbell amerikai rekordjával és 
lényegesen jobb Helffrieh 1:05 
mp-es fedettpályarekordjánál), Ha 
azonban úgy vesszük, hogy ugyan
ezen iramban 600 métert futott vol
na, akkor 1:19.7 mp-et kapunk, már
pedig ez lényegesen jobb minden

eddig futott 600 méteres időnél. 
(Barsi legjobb eredménye 1:20.3 mp, 
Baker amerikai 660 yardos rekordja 
1:20.4 mp, ami 600 méterre 
1:19.9-nek felel meg. Fedett pályán 
Driscoll 1:21.2 mp-e a legjobb ered
mény, ez 600 méterre 1:20.7 mp-et 
jelent). A hosszabb távon történt 
iramcsökkenést figyelembe véve, 
körülbelül 1 :05.4-re becsülhetjük 
Wilson teljesítményét, ami a kis
pályának 400 méternél még igen erős 
és csak 800 táján kiegyenlítődő rontó 
hatását tekintve salakon kb. 
1:04-nek felel meg. Ennek eléréséhez 
pedig Barsinak élete legjobb formá
jában kell lennie. Meg kell jegyez
nünk, hogy sem az 500 méteres, sem 
a 600 yardos világrekord nem olyan 
csúcspont, mint a 400-as vagy 800-as. 
Eastman például akármelyiket meg 
tudná javítani.

Mégis indult Barsi 
Philadelphiában ?

Borsitól az utolsó híradás egyéb
ként tegnap érkezett Budapestre. Ez 
17-én kelt és Pericht mesternek szól. 
Ebben Barsi mentegetőzik, hogy ke
veset ír, de mint mondja, inkább élő
szóval akarja előadni tapasztalatait. 
Azt írja többek közt, hogy óriási 
rutinjuk van az amerikai fedett- 
pályafutóknak és az edzőrendszerük 
is egészen más, mint a mienk. Sokat 
tanult odakinn, amit majd idehaza 
hasznosítani akar. Megírja még, hogy 
8 dollárért vett egy pár futócipőt, 
nagyon könnyű, de az ára annál ne
hezebb. A végén azt írja, hogy 20-án 
Philadelphiában indul egy 660 yardos 
versenyen. Ennek eredményéről
azonban a mai napig semmiféle tu
dósítás nem érkezett és így azt kell 
hinnünk, hogy az sem sikerült jobban, 
mint a másik kettő.

Szilágyit pihenteti az MIK,
de Kelen, Hevele, Szerb dr.
összecsap a MAC vasárnapi 

versenyén —  120 nevezés
— Saját tudósítónktól —

Egyre több . és több csapat 
kapcsolódik be a bajnokság felé 
veszedelmesen közelítő mezei 
idénybe. A  vasárnapi MAC-ver- 
senyen a MAC és a Soroksári 
AC csapata fo g  bemutatkozni és 
különösen az edzőhírek szerint 
elsőrangú formában levő MAC- 
csapatot várja nagy érdeklődés 
az ellenfelek részéről is.

A  Margitsziget sétányain kb. 
8 km-es távon megtartandó ver
seny nevezései kitűnően sikerül
tek. Az MTE kivételével minden 
fővárosi „nagy” -csapat elindul. 
Az egyéni elsőségért vívandó 
küzdelem is támpontot nyújt a 
bajnokságra, bár az MTK a va
sárnap Kelen ellen győző Szilá
gyit most pihenteti. Helyette 
azonban bekapcsalódik Szerb dr. 
és Hevele, akiknek küzdelme a 
vasárnapi kudarcot kiköszörülni 
akaró Kelennel nagyszerű sport- 
esemény lesz. A  csapatverseny
ben a MAC az egyre teljesebbé 
váló ESC-vel, az MTK-val, Tö
rekvéssel és Vasassal fog  küz
deni. A  délelőtt 10 órakor kez
dődő verseny nevezései a követ
kezők :

MAC 13 (Szerb dr., Gser, 
Ádámy, Belloni, Gyulai, Varjas, 
Bejczy). —  ÚTÉ 12 (Sárosi, 
Görög). —  BBTE 13 (Verbőci, 
Piros, Kuzbel). —  V asas.10 (Ke
len, Lendvai). —  MTK 15 (Si
mon, Ács, Tuza, Farkas, Feri
hegyi)', —  BSE 10. —  ESC 21 
(Eper, M ajorosi, Osuszth, Ga
lambos, Hegedűs, Gégény). —  
Törekvés ’ 16 (Hermann, Gomola, 
Lakos).’ —  Soroksári AC 10 
(Hevele, E isrich ).

A mezei versenyeken is a legfőbb 
téma az influenza. A versenyzők 
egyharmada most épült fel a beteg
ségéből, a másik harmad éppen 
benne van, a harmadik pedig bele 
fog esni. Ebből a szempontból az 
ESC a legszerencsésebb (?) mert az 
ő emberei már kifelé tartanak, a 
MAO viszont a legjobban félhet, 
mert még — lekopogni! mondják a 
szigeten — egyetlen embere sem 
volt beteg. Az MTE is nyavalyás — 
úgy Is futott a csapat vasárnap. Ha 
összeszedik magukat, lényegesen 
jobb eredményt érhetnek el.

A MAFC vasárnap délelőtt rendez
te főiskolai mezei kezdő versenyét a 
lágymányosi tó körül kb. 3500 m tá
von. A  verseny eredménye a követ
kező: Egyénileg: 1. Szerémi Alajos 
BEAC 12 p, 28 mp, 2. Martosi Kál
mán MAFC 12 p, 29 mp, 3. Mészáros 
Zoltán MAFC 12 p, 44 mp, 4. Héjjas 
István BEAC 12 p, 46 mp, 5. Mészá
ros József BEAC 12 p, 50 mp, G. 
Mayer János BEAC 13 p, 06 mp, 7. 
Tary F. BEAC 13 p, 12 mp, 8. Varga 
Géza MAFC 13 p, 16 mp, 9. Zier 
László MAFC 13 p, 44 mp, 10. Pálosi 
György BEAC 13 p, 52 mp, 11. Ka- 
sánszky Jenő MAFC 14 p, 19 mp. 
Csapatversenyben: 1. BEAC A) csa
pata 23 ponttal, 2. MAFC csapata 
33 ponttal, 3. BEAC B) csapata 64 
ponttal. (Indult három csapat. Egyé
niben 16 induló, 15 befutó.)

Németh Béla, az MTE kitűnő hosz- 
szútávfutója vasárnap Becsben indul 
egy ottani 5 km-es erdei munkásver- 
senyen. Németh influenzásán indult 
vasárnap a Vasas-versenyen és ennek 
ellenére igen jól mozgott, úgyhogy 
bécsi ellenfeleitől aligha kell fél
teni.

Szegedre készül a BBTE hármas 
mezei csapata az SzMTE vasárnapi 
10 km-es versenyére. A csapat Ver- 
bőci, Piros, Kuzibei összeállításban in
dulna.

A MAC vasárnapi mezei versenyé
re a szigeti belépők a helyszínén a 
szigeti bejárónál vehetők át.

A MAFC is elindítja csapatát a 
mezei bajnokságban. Az előjelek sze
rint rekordmezőny várható a szenio
roknál.

A X. olimpiai játékok vitorlás ver
senyeit augusztus 5-ike és 12-ike kö
zött a Long Beach kikötőben bonyo
lítják le, mely az olimpiai stadiontól 
40 perces utazással érhető el. A vi
torlás versenyen a nemzetközi 8 mé
teres, 6 méteres, a „Star” kategória 
és az olimpiai monotyp osztály jacht
jai vehetnek részt. A legutolsó kate
gória versenyét a mólón belüli 3 mér- 
földes pályán bonyolítják le, míg a 
többi versenyszám lebonyolításának 
színhelye a mólón kívüli tengeröböl. 
A California Yacht Club az olimpiai 
játékok jachtbizotságának teljes be
rendezését rendelkezésére bocsátotta. 
A nagyszámú közönség a Point Fir- 
minről kényelmesen nézheti a verse
nyeket, azonkívül a móló is erre a 
célra szolgál.

Mai műsor
OPERAHÁZ: (fél 8) Manón (A » ) .  
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) A* ember 

tragédiája.
KAM AK ASZINH AZ: (háromnegyed 8)

Porcellán
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki. 
KIRALYSZINHAZ: (8) Éjféli tangó. 
MüVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
FÖV. OPERETTSZINHÁZ: (8) A nyitott 

ablak.
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-her-

cegné.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Medgya-

szay, Rózsahegyi és Kabos. 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Az ide

genvezető.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kassner. 
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalabriász- 

partí.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9) 

Steinhardt.

Kedd, 1932 március L

BIRKÓZÁS
Kijelölték azt a válogatott 

birkózó csapatot, amely a négy 
nemzet mérkőzésén Stockholm

ban résztvesz
—  Saját tudósítónktól —

A Nemzeti Sport jelentette leg
először, hogy a svéd birkózó- 
szövetség március 12. és 13-án 
Stockholmban nagyszabású bir
kózóversenyt rendez, amelyre a 
németeket, eszteket és magyaro
kat hívták meg. A  magyar válo
gatottak azóta szorgalmas edzés
sel készültek erre a versenyre. A 
edzésieken még a vidék kiváló 
reprezentánsa, a kaposvári Szekfü 
is résztvett, aki hetenként egy
szer csak azért utazott fel Buda
pestre, hogy formájáról a váloga 
tással megbízott Frankó Mihály 
alelnök saját szemével győződhes
sen meg.

Tegnap este állította össze 
Frankó Mihály azt a csapatot, 
amely a magyar színeket Stock
holmban képviseli majd. Ezek sze
rint:

Légsúlybari Zombory Ödön 
MAC, pehelysúlyban Tas- 
nády József MAC, könnyű
súlyban Beke Imre UTE, 
bisközépsúlyban Zombory 
Gyula MAC, nagyközépsúly
ban Tunyoghy József FTC, 
kisnehézsúlyban Papp László 
dr. MAC és nehézsúlyban 

Badó Rajmund FTC

ölti magára a válogatottakat meg
illető címeres mezt.

A  tartalékokat

is kijelölték. Ezek a következők: 
légsúly: Szekfü László ( Kapos
vári Turul), pehelysúly: Fehér
Jenő FTC, kisközépsúly: Kama
rás József HAC, nagyközépsúly: 
Pető József HAC, kisnehézsúly: 
Tarányi József MTE.

A  könnyűsúlyban még nem je
löltek ki, a nehézsúlyban pedig a 
Horling UTE és Varga BSzKRT 
között eldöntésre kerülő mérkő
zés után jelölik ki a tartalékot.

Az összeállítás meglepetése, 
hogy a válogatottak között nem 
találjuk Kárpáti nevét. Ezt az 
illetékesek azzal magyarázzák, 
hogy Kárpáti nem vett részt a 
szövetségi edzéseken és így nem 
volt alkalom meggyőződni arról, 
hogy milyen formában van.

A  válogatott csapat tagjai ezen 
a héten még két alkalommal: csü
törtökön és szombaton gyűlnek 
össze közös szövetségi edzésre. A 
csapat tagjai jövő hét közepén 
indulnak el Budapestről. így  te
hát a verseny megkezdése előtt 
még elég idejük van az útifára
dalmak kipihenésére. A csapatot 
Varga Béla dr. kíséri el Stock
holmba.

Arad neves birkózó klubja, a 
„Toldi” március 20-án az aradi szín
háziban nagyszabású nemzetközi bir
kózóverseny megrendezését tervezi, 
amelyen magyar versenyzők részvé
telére is számít. Az eddigi levelezés 
Erdély, Bánát és a román ókirályság 
legnevesebb birkózóinak szereplését 
helyezi kilátásba.

RÁDIÓ

m A í

M O S O R .
Kedd, március 1.

Budapest I. 23 kw, 550 m: 9.15 ó.: 
A  m. kir. Mária Terézia 1. honvéd
gyalogezred zenekarának hangverse
nye. Karnagy Fricsay Richárd. 1. 
Barna Izsó: Báthory István, induló. 
2. Strauss János: Tavaszi hangok,
•keringő. 3. Kéler Béla: Spanyol víg

játék-nyitány. 4. Siklós Albert: Rap
szódia a „Kájoni kódex” táncaiból. S. 
Urbach: Ábránd Suppé műveiből. 6. 
Popper Dávid: Magyar rapszódia. 7. 
Kálmán Imre: Fortissimo, nagy egy
veleg. — Közben: Hírek. — 12.05 ó.t 
Hangverseny. Közreműködik dr. Fo
dor Ferencné Fencik Vira (ének) él 
Bíróné Smatana Erzsi (zongora). 
Zongorán kísér Polgár Tibor. 1. Bee
thoven: Szonáta G-dur op. 14. Alle
gro, Andante, Scherzo (Smatana Er
zsi). 2. a) Massenet: Elégia; b)
Ginek: Ah rí torna, ária (F. Fenczak 
Vira). 3. a) Chopin—Liszt: Cihán* 
Polonaie G-dur; b) Chopin: Keringő 
As-dur. (Smatana Erzsi.) 4. a) Tar- 
may: I. Mécses; II. Pehely; Hl. ősz 
utója; b) Molnár—Kern: I. Zöld er
dőben; II. Nem lesz mindenkor így? 
c) Hollóssy Kornél: I. Feljött már az 
esthajnali csillag; H. Hej, csicsergő 
kis madár. (Fenczik Vira.) 5. a) De
bussy: Golliwogg’s Cake-Waik; b) 
Dohnányi: Capriccio. (Smatana Er
zsi.) — Közben: Hírek. —• 2.45 o.s 
Hírek. — 4 ó.: Pista bácsi mesél * 
gye mi ekeknek. — 4.45 ó.: Hírek. —* 
5 ó.: Kalmár Tibor és zenekarának 
hangversenye. 1. Dame Suisse: Ho. 
Hume! 2. Dame Suisse: Homemade
Sunshine. 3. Magyar L.: Farsangi 
adieu!, tangó. 4. Kalmár Tibor: Mit 
aJkar kedves, angol keringő. 5. Vértes 
Henrik: Nem kell a babámnak szép 
bunda, rumba. 6. T. Snyder: Faith- 
fuliy yours, foxtrott. 7. Tamesváry, 
K.: Életem nyolc sora. Chanson triste. 
8. Magyar nóták. Fráter, Sas, Nádor, 
Magyar, Kalmár. Tibor szerzeményei. 
— 5.40 ó.: „Nagyatádi Szabó István 
mint ember”. Lukacsevich Lajos elő
adása. — 6.10 ó.: Helyszíni közvetítés 
a Hunnia filmgyárból. „Hogy készül 
a magyar hangosfilm?” Részletek * 
„Piri mindent tud” c. „Phöbus” fü®1 
felvételéből. Szövegét írta László Ala
dár, zenéjét szerezte Angyal László. 
Rendező Székely István. Fotografálj® 
Eiben István. Karnagy: Angyal
László. Produkció vezető Gál Ernő. 
Főszereplők: Dajka Margit, Eőry
Erzsi, Zala Karola, Kabos Gyula? 
Rátkai Márton, Páger Antal, Sarka® 
Aladár. A  helyszíni közvetítést vezeti 
Gyarmathy Sándor. — 6.40 ó.: Gara
mi Béla dr. és Wesselényi István dr- 
szerzeményei. Előadja Kőszegi Terei 
és Szedő Miklós. Kísér Rácz Béla ci
gányzenekara és Garami Béla dr. 
(zongora). 1. Wesselényi István őr. 
szerzeményei: 1. a) Fehér kis keze
det; b) Fehér akác; c) Elmentem 0 
paphoz. (Szedő Miklós.) 2. a) Amikor 
majd utoljára; b) Vadvirágos tarka 
réten; c) Hervadt piros rózsa; <*) 
Minden virág lehullatja, csárdás. 
(Kőszegi Teréz.) 3. a) Mikor azt_» 
fehér rózsát; b) Barna kislány... csár; 
dás; c) Suba alatt, csárdás. (Szedő 
Miklós.) II. Garami Béla dr. szer
zeményei: 1. a) Elveszett a roz®a-
ringos kicsi imakönyvem; b) Ha 
engem úgy szeretnél. (Kőszegi Te
réz.) 2. a) Lehullott* a fehér májú* 
virága; b) A  te rózsafádon soths® 
termett rózsa. (Szedő Miklós.) 3. a) 
Ha úgy egyszer megkérdeznéd; W 
Kiskertemben van egy rózsa; c> 
Százlevelű piros rózsa. (Kőszegi Te
réz.) 4. a) Májusi szép éjszakákon, 
orgonanyiláskor; b) Nem hiszek 0 
szerelemben; c) Eladtam egy pej csi
kót. (Szedő Miklós.) 5. Hogyha ki' 
rályasszony lennék. (Kőszegi Teréz-) 
6. a) Virágzik a vén akácfa most ifi 
b) Minek a szív magának. (Szedő 
Miklós.) — 8 ó.: Turry Peregrin elő
adása: „A fúvós hangszerek ismerte
tése: II. Az oboa” . —  Majd: „A  zene
művészet klasszikusai” . A  m. lót' 
Operaház tagjaiból alakult zeneké 
hangversenye. Karnagy Dolmány1 
Ernő dr. 1. Handel: Concerto grosso, 
g-moll, no. 10,. oboa és vonószene' 
karra. Az oboa-szólamot játsza Kot- 
raschek Arthur. 2. Mozart: Balettze- 
ne az „Idomeneo” c. operából. 3. Bee
thoven: VIII. .szimfónia. — Után*1 
Hírek. — 10 ó.: Larsen-Tod-
sen Nanny svéd királyi ka'  
maraénekesnő hangversenye. Zon
gorán kísér Polgár Tibor. 1. Wagner 
Richard: Traume. 2. Grieg: D®1
Schwan. 3. Emil Sjöerin: Két svéd 
dal: a) Du schaust midi an mit stu®' 
mén Fragen; b) Jahrelang möcM 
ich dich so haltén. — Majd (kb- 
10.35.): Kávéházi zene Kalmár P® 
énekszámaival. 1. a) Szilágyi Bélaj 
Egyszer egy asszony tört életem^' 
b) Huszka Jenő: Darumadár; c) P0'  
pai Molnár Kálmán: Megmondta® 0 
csillagoknak; d) Erőse Béla: V p  
körúti palotában; e) András®y Katin
ka: Krasznahorica büszke vára; 
Nádor—Chorin: Sárga csizmát visel 9 
babám. (Kalmár Pál—Horváth Gyűl0 
és cigányzenekara.) 2. Tánczene: a’ 
Foxtrott (Gilbert: Mit tehet a Zsig®> 
Zsiga róla; b) Rumba (Marton S®1' 
shine: The peanut vendor); c) Ang® 
keringő (Jack Payne: Pagan seren®' 
de); d) Foxtrott (Harry Ruby: 1 
lőve you so muen). 8. a) ifj. Saphif'^ 
Szécsi: Szép ágnora, keringő; b) Zef' 
kovitz Béla: Hát érdemes volt, induló 
dal. (Kalmár Pál.) 4. Strauss Osz
kár: Varázskeringő, egyveleg. 6. ®) 
Tagliafferri—Murolo: Ámoré canta, 
b) Walter Jurmann—Kuthy György- 
Egy szerelmes tangó. (Kalmár Váj-) 
6. Hangosfilmujdanságok. 7. Csárda' 
sók. (Horváth Gyula és cigányzene- 
kara.) '
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Kicsi a hangműhely. . .
Néhány esztendővel ezelőtt, mi- 

*or a használatnak átadták: óriási 
volt.

Közben azonban elkészült a lom 
doni stúdió. Egy háromemeletes 
stúdió .. a berlini Funkhaus. . .  
München. . .  Bukarest. Csupa 
óriási méretű csarnok. . .  „A  tech- 
nika legújabb vívmányai. . Mi- 
v en büszkék voltunk egyszer a 

ti hangműhelyre.,, s né-

Radó
héttel ezelőtt maga Szőtg di- 

pktor mondta, hogy a stúdiónk fa- 
uit szét akarja tolni a rohamozó 
d°. Építeni kell újra, hogy le ne 

^ a d ju n k . . .  
ttt ülök a stúdióban.
Felvételi próba lesz. . .
A Hangház minden hét egy bizo- 

yos délelőttjén meghallgatja azo- 
W ’ dkik elég tehetséget, erőt és 

atorságot éreznek ahhoz, hogy a 
u^krofón nyilvánossága előtt sze
meljenek,

Niég sokam vannak ilyenek.
Az előcsarnokban, a folyosókon, 

' uangműhely előtt feszengenék 
zek az ismeretlen Carusók, 
u_se-k, Hubermannok és Dobná- 
y~c, ők legalább: ezt hiszik ma* 

sukról. Nők ős férfiak. Minden 
rsadalmi osztály gyermeke kép* 

ki+7-6 van ^ten ebben a tehetség- 
utató demokráciában. Hivatalnok* 
o, kovácslegény, egyetemi hall- 

??, ,> csendőr, manikűrös lány, 
J^uövendék, kalauz, árvaszékj 

, Sedülnök: és nézik egymást far- 
iz e m m e l ,  ki drukkal, ki fölé* 

yesen és gőgös öntudattal, ki bla- 
P  egykedvűséggel. . .  és várnak, 
urnak  ̂ a csodatévő mikrofonra, 

j ® 7 hírnevüknek talán az ugró
deszkája le sz ...
.M ennyi lelkes hit csillagosodík 
.1 a szemekben.

..-•M ellettem  Koncz dr. ül. A 
öio hírosztályának vezetője. El- 
aSyarázza a próba technikáját:

A jelentkezőket sorszámokkal 
p k  el, A mikrofón előtt nin- 
n nevük. A bíráló bizottság csak 

SzJ 9yes.’ a kettes, a hármas sor- 
s„ : p u, jelentkező művészi kvglitá- 
tnt • ^ zsyúlja és nem befolyásol- 
hPl a maOát protekciótól, személyt 
sr Vo»iások tól... A bíráló bízott
nál .Ó lyn ek  tagja Szőts, Doh- 
Vikfl> Stefániái, Huszka, Papp 
hn* °r / 8 Szabados, nincsen is a 
la k ó h e ly b e n !  ők  fenn ülnek az 
Jí, jatósági szobában és hang- 
k e t ° n ^  hallgatják a jelentkező

m é  azért is szükség vem,
élű \ hell, hogy a jelentkező
fó-nt, angÓ  hívül milyen a mikro- J°nhang] a . „
Ú h ™ ?  . ,ĉ r"t hirtelen elhallgat
j a  Radó mester:
kát ^ r e m , kezdjük a próbá- 

W ■ megkezdték . . .

mondja6 ?3:mÍkr0ÍÓn eIé m  * mkr

—  Saját tudósítónktól —

—■ Az első számú jelentkező . . .  
Mozart egyik zongoradarabját 
játsza.

Az első számú jelentkező: kis 
riadit madár, tizenötéves leány, a 
jó  mama kíséri a zongorához, fel
lapozza a kottát, azután a kis 
„művésznő”  haját simogatja, bá
torítja . . .  A  kislány játszani kezd. 
Odahaza, csendes vendégségben 
óriási sikere lehet ennek a kis ma
dárnak . . .  De itt, a nagy stúdió
ban (most milyen nagy a stúdió!) 
laposan, erőtlenül hangzik minden, 
az egyik hang rábukdácsol a má
sikra, kis gikszer, melléfogás, fé
lénken csendül a hangok pa
takja . . .

S egyszerre csak megszólal vala
honnan, váratlanul, mennykősze- 
rűen egy hangszóró:

—  Köszönjük, elég vo lt. . .
A kislány riadtan néz a jó ma

mára, a Radóra, a szolgára, rám 
és csipogja, sírásra görbült szá- 
jacskával:

—  Mást játsszak?!
De a hangszóró könyörtelen:
—  Nem, köszönöm, elég volt. Az 

eredményt illetően levélben értesít
jük . . .

(A  mikrofón pupinizált kábel út
ján összeköttetésben áll az igaz
gatósági szobával, ahol a bíráló bi
zottság ül. A  bíráló bizottság vi
szont a stúdió mellett levő figye
lővel van telefónikus érintkezés
ben. Az egyes számok után aztán 
megadja a megfigyelőnek utasítá
sait. A megfigyelő egy mikrofón 
és egy hangszóró segítségével tud
tára adja a szereplőnek. a bírálók 
kívánságait. A  bíráló bizottság 
ugyanis sohasem dönt a helyszí
nen. Ezzel el akarja kerülni az áju
lásokat, a felháborodást, a düh
k itörést... Mindenkit, aki jelent
kezett, reménykedésben bocsát út
jára . '. .)

A  kislány összekotorja kottáit s 
már mennek is .. .  Milyen szomo
rúak mind a ketten. . .  ök  érzik a 
döntést. . .

—  Következik a második számú 
jelentkező —  mondja Radó.

Fiatal hölgy, fekete ruhában, 
mélyen dekoltálva, kellő rúzsmeny
nyi ség, fénylő szemek: saját ver
seit olvassa mikrofónba. Karjai 
lendületes íveket hasítanak a leve
gőiben, arca eltorzul, majdnem 
belerohao a mikrofónba (Radó 
menti meg a drága jószágot a 
pusztulástól), szájakról beszél, me
lyek pirosak és haragszanak a 
rossz rímekre.. .

■— Köszönjük, elég! —  mondja 
fájdalmasan a hangszóró. (A  hölgy 
reményteljesen távozik.)

Mosí egy csendőr jön. Vasvilla- 
bajszú. Zord legény.

—  Énekelni akarok! —  dörgi. 
<— De azt kikötöm, hogy az urak 
megszerzik az engedélyt a ható
ságomnál, mert engedély nélkül 
én nem énekelek . . .  Tudom, hogy 
mi a reglama. . .

S azzal már léptet is a mikro
fon elé. Ött megtorpan. Halálos 

csend. Aztán a csendőr hirtelen a

kardjához nyúl, kirántja hüvelyé
ből, mintha Sobri Jóska egyik 
késői ivadékára akarna rohanni. 
Mindenki elképed. Mi lesz i t t ? . . .

De semmi baj. A  csendőr csak 
a köpenyét akarta levetni s ahhoz 
ki kellett húznia a kardját. S már 
szól is az ének. Ének? Inkább 
valami rozsdás fűrész . . .

—  Édesanyám is volt nékem . . .
Csendőr el.
Aztán jött egy hatvan év kö

rüli delnő. Kordbársonyban, kö
véren és fölényesen. A  delnő a

nem akar a zongorától eltávozni. 
Márpedig a zongora nagyon mesz- 
sze áll a mikrofontól. Radó tapin

tatosan megérteti vele a helyze
tet. A  hölgy tragikusan elhagyja 
a zongorát. És énekel. Énekel? 
Ó, Erzsébet, hogy megváltoztál!

És szól a hangszóró:
—  Köszönjük, elég!
És jön egy „füttyművész” , csu-

10.10 ó.: Varsó: Operaáriák. 
Dalmű:

7.05 ó.; Prága: Smetana „AZ el
adott menyasszony” c. operájának 
első felvonása.

7.35 ó.: München: Flotow „Márta” 
c. operája.

8.41 ó.: Hilversum: Verdi „Tra-
vjata” c. operája.

8.45 ó.: Milánó: Hajós „A fekete 
Pierrot”  c. operettje.

9.30 ó.: Strassburg: Verdi „Tra- 
viata” c. operája.

Vidámság, könnyű zene:
12.45 ó.: Brürm: Könnyű zene.
5.50 ó.: Hamburg: Tarka est.

Tánczene:
6.15 ő.: London (N ): J. Payne és

zenekara.
9 ó.: London (R ): J. Hylton és 

zenekara.
10.25 ó.: Bécs: Jazz.
10.50 ó.: Varsó: Tánczene.
11 ó.: London (R ): Tánczene.

4§SMOZI

Tannháuser egyik áriáját akarja 
énekelni. Polgár Tibor kíséri. 
Polgár Tibor nagyon szomorú. A 
delnő viszont süket egy kicsit és

csorító szájjal, fiatal legény, való
színűleg tehetséges borbély, jól 
borotvál és fazont is jól igazit —  
de fü ty ü ln i? !. . ,

] M ú k  UfoetU&suek
Aztán egy jazzénekea. . .  Ennek 

kicsi a stúdió, táncol, két keze 
csupa ritmust ráng, a hangja sem 
volna rossz, a bizottság két dalt 
is énekeltet vele, csak szegény 
Radónak van folyton dolga vele, 
hogy a mikrofon előtt tartsa.

Aztán egy hangtalan, suttogó 
koloraturénekesnő következik, aki 
lornyonon át énekel kottából. Az
tán két zongorán magyar dalokat 
játszik két vidéki földbirtokos. 
Aztán valaki sonkászsemlyét rág
csálva szaval a mikrofon előtt. 
Egy másik saját szerzeményű da
lát kántálja, Polgár kísérné, de a 
próbadalnok kijelenti, hogy ez egy 
olyan szerzemény, amit csak ő 
tudna kísérni. Egy fiatal, tüzes- 
szemű hölgy kedvesen, finoman 
magyar dalokat énekel. Az a gya
núm, hogy őt még hallani fogjuk 
igazi rádióban is. Aztán egy női 
műsormesterjelölt olvas magyarul, 
németül és franciául a mikrofon
ba. Egy kis lámpaláza van, egy 
kicsit fél, de intelligensen 
cseng a hangja, jól hangsúlyoz, 
csak a végén csinál gixert, mire 
leállítják.

Radó közben atyáskodó szere
tettel segíti az újoncokat Taná
csokat ad, igazítja őket, nyugtat
—  megható gondoskodás.

Most kovácslegény ugrik a 
mikrofon elé. Kezein még ott a 
vaspor nyoma. Télikabát Kíséret 
nélkül akar énekelni. Vadul néz. 
Mikor kezdeni kellene, elakad a 
hangja. Begyullad. De aztán le
győzi magát és fú jja , teljes tüdő* 
vei, mély, recsegő basszussal a mű
sorát, melynek két utolsó sora:

. . .  többé már utadba nem állok.
(A  bírálóbizottság magára vettó 

ezt a kijelentést és szólt a hang
szórón keresztül:)

—  Köszönjük szépen!
A kovácslegény összeüti a bo

káját meghajol a mikrofon előtt
—  és már távozna i s . , .  De a 
hangszóró visszahívja és megint 
énekelteti.

N ini! Nem ia olyan csúnya a 
hangja. Szép, meleg, érces 
basszus, csak iskoláztatni keltene. 
Kellene. . .  De honnan vegyen ez

a szegény kovács pénzt erre a mu
latságra, mikor még. gallér ja  sin
csen ? . . .

Már mindenki fáradt. Polgár 
Tibor, Kazacsay a megfigyelőben, 
Radó. . .  az utolsó szám követke
zik.

Egy kórus. Hattagú női kórus. 
Egy férfi vezényli őket. Erdélyi 
dalokat énekelnek. Csiszoltan,

Cári Laemmle újabb ado
mánya a német sportnak

— Saját tudósítónktól —-
Ismételten megírtuk, hogy Cári 

Laemmle, az Universal német elnök
igazgatója milyen lelkes támogatója 
a német sportnak és különösen az 
olimpiával kapcsolatban mennyire 
igyekszik elősegítei a német olim
pikonok losangelesi utazását. Cár! 
Laemmle most újabb 2500 dollárt 
juttatott a német olimpiai előkészü
letekre.

Lilian Harvey és Hans 
Albers közös filmje
— Saját tudósítónktól —

Az Ufa babelsbergi műtermében 
március 9-én kezdik forgatni a 
„ Quipk” című filmet, melynek fő
szerepeit Lilian Harvey és Hans 
Albers játszák. A két sztár most 
játszik először együtt azóta, hogy 
Európa kedvencei lettek.

Mulatságos víg játék
keretében mutatkozott be tegnap 
Victor Me Laglen, Edmond Lowe, 
Greta Nissen és a komikusán borzas 
hajú El Brendel. Hegyen, völgyön, 
tengeren, világrészeken kalandoznák 
keresztül, mint katonák, illetve mint 
a „Gamizan réme” . El Brendel part
nere egy kis majom s így a kacagás 
nem maradt el, sőt tetőpontjára a 
háremjelenetek során, jutott.

A közönség a kis mozi premierjén 
jól szórakozott.

Tempelhofban elkezdték Lehár Fa-1

A V IL Á G  L E G N A G Y O B B  S Z É L H Á M O S A  
A VILÁG LEG ÉR D EK ES EB B  FILM VÍGJÁTÉKA

llN N IV K IKAVIV1NV
Kari Zuckmayer világhírű vígjátéka hangosfilmen 
. .  r  .. . MAGYAR RÓZSACSOKOR
M3 6Bf}SZ0n magyar dalok és táncok

kedvesen, egyéni módon, ú j
szerűén. Brávó. A  nyilvánosság 
előtt van a helyük.

Fél egy felé jár az idő . . .  Nincs 
több jelentkező. . .  Újra szolgák 
jönnek. Rendet teremtenek. Taka
rítás. Szellőzés. A  megfigyelőben 
vidám mókázás. . .

Kicsi a stúdió. . .
g. mól—

Ka: jelentősebb 
hüifoldi miisorrészek

Hangverseny:
12.40 ő.s Bécs: Piccaver énekel

(gramofon).
4.30 ó.i Berlin: ónémet dalok.
5 ó.: Langenberg; Zenekari és ének- 

hangverseny.
5.30 ó.: Róma: Hangverseny.
8 ó.í Langenberg: Paulus oratóri

um (Mendelssohn).
8.05 ó.: Mühlacker: Völker énekei.
8.05 Bécs: Galíciai német dalok.
8.05 ó.: Berlin: Zenekari hangver

seny.
10 ő.: London R: Zongorahangver

seny.

renc „Egyszer volt egy valcer”  cím 
filmjének felvételeit, Eggert Márt 
Verebes Ernő, Paul Hörbiger, Aíbea 
Paulig, Ida Wüsit, Rolf v. Goth és mi 
sok játszanak a filmben. A  felvét* 
leknél közreműködik Vajdia László, 
táncokat pedig Rótt Ferenc (Panci 
tanítja be. Szóval ismét egy fi In 
amely külföldön készül, de öragy* 
emberek művészetével.

Willy Fritsch új partnernője
„Tolle Einfall”  című énekes vígját® 
bán Dorothea Wiecik lesz. Játszai 
fog a filmben Anny Marquart is,

Róbert Stolz és Willy Furat te 
vábbra is együtt maradnak. A  béc 
Forst-film, az „Árkádia hercege”  »  
néjét is Stolz komponálja.

Mesék az írógépről — Amerikába 
Szomaházy István és Ábraként P; 
filmoperettjének angol verzióját í 
R. K. 0. vásárolta meg Amerika szí 
mára.

Névtelen ember (Mensch ohne Ni 
mén), ez Wemer Knauas új hangi 
filmjének a címe. A  szövegkönyvne 
az írását most fejezte be Róbert Liel 
miaun, a felvételek tehát indulnak.

24.000-es csökkenés 3 hónap alatt 
Leeds városában (Anglia) új mez: 
adót vetettek ki. Emiatt csökkent il 
nagyon egyetlen ( f) mozinál 24.000-t 
a háromhavi nézőszám.



to C S Z S f a íT Kedd, 1932 március '% 1

I. Premier-statisztika
Január;

1  Liliom (Charles Farrell, Bőse 
Hohart). Déesi és Kamara 13—13 
nap,

2. Emii és a detektívek (Eolf 
Wenkhaus). Corvin 7 nap, Ufa 12 
nap, Corsó 12 nap,

3. Csákó és hegedű (Alexander 
Cray, Alice Day). Pátria 3 nap, Fé
szek 7 nap.

4. Halállégió (Balph Forbes). 
Omnia 7 nap, Orion 8 nap.

3. Viktória (Friedl Schuster, Pét 
rovich Szvetiszláv). Bádins és Fó 
rom 7—7 nap.

6. Fehér mámor (Léni Riefene 
thal). Uránia 14 nap.

7. Viharos mnlt (Siegfried Amo, 
Camilla Horn). Déesi és Omnia 7—' 
nap.

8. Hoeatnrlsta (Ottó Wallburg, 
Maria Solveg). Kamara és Ufa 7- 
nap, Corsó 13 nap.

9. Inspiráció fGreta Garbó, Bo 
bért Montgomery). Rádius 14 nap. 
Fórum 6 nap.

10. Dirigible (Jack Holt, Balph 
Graves). Royal Apolló 13 nap.

11. Milliók a holdban (Siegfried 
Amo, Anny Ann). Orion 5 nap.

12. Nebántsvlrág (Anny Ondra, Os- 
car Karlweiss). Kamara 23 nap, Ufa 
IS nap.

13. Őfensége csókja (Friedl Haer- 
tin, Walter Jansen). Déesi és Omnia 
8—6 nap.

14. Glória (Brigitte Helm, Gustav 
Fröhlich). Uránia 7 nap.

15. RedI ezredes (Lil Dagover, 
Theodor Loos). Fórum 12 nap.

16. Törvénytelen feleség (Lewis 
Stone) és Arizónai hercegnő (Lila 
Lee). Orion 7 nap.

Február:
1. Kismet (Dita 

Fröhlich). Déesi és 
Corsó 10 nap.

3. Leányok a nevelőintézetben 
(Hertha Thiele, Dorothea WJeckj. 
Bádius 14 nap, Uránia 7 nap.

3. U 172 titkos küldetése (George 
O'Brien). Pátria és Fészek 7—7 nap.

4. Ben Hnr (Ramon Novarro). 
Bepriz. Boyal Apolló 8 nap, Omnia 
6 nap óta játsza.

5. Transóceán (Myma Loy, Ed- 
mnnd Lőve). Déesi és Omnia 7—7 
nap.

Pari o, 
Omnia 7-

Gustav 
-7 nap,

6. Sikkasztók (Pallenberg, Heinz 
Rühmann). Fórum 9 nap.

7. Denevér (Anny Ondra, Georg 
Alexander). Boyal Apolló 19 napja
játsza.

8. York (Wemer Krauss). Uránia 
12 nap.

9. Könnyelmű ifjúság (Camilla 
Horn, Walter Billa). Corsó 4 nap, 
Ufa 7 nap.

10. Aranyhajú Erika (Lya Mara) 
és A flotta hőse (Bobért Montgo- 
mery). Palace 7 nap.

11. Amerikai tragédia (Sylvia Syd
ney, Phillips Holmes). Corsó, Déesi, 
Omnia 10—10—10 nap.

12. Házassági rt. (Charlotta Susa, 
Werner Fuetterer). Kamara és Ufa 
7—7 nap.

13. Kisasszony valutája (Hedy 
Kryessler, Heinz Rühmann). Fórum 
12 nap.

14. Hajnali mérkőzés (Eamon No
varro). Rádius 8 nap.

15. Egy önfeledt pillanat (Bagser- 
mann, Tóni van Eyck). Orion 10 
napja játsza.

16. Lángbörtön (Tim Mae Coy). 
Sndográf 7 nap, Roxy és Eldorádó 
3—3 nap.

17. Bonny (Nagy Kató, Wiliy 
Fritsch). Uránia 8 napja játsza.

18. A pléhkancellár (Will Rogers). 
Rádius 5 napja játsza.

19. A tábornok úr inspiclál (Vlasta 
Burian, Fee Malten). Déesi és Ka
mara 6—6 napja játsza.

Az éjszakai versenyek 
beszüntetését
Á versenykocsi műszaki 
korlátozásainak elejtését
Az üzemanyag
megszorítások mellőzését
Komoly pénzdíjakat

követe! Ettore Bugatti, ak i 3 0 0 .0 0 0  franknyi 
pénzdíjakká! kiírt ötnapos, összesen 25 menet
órás versenyt akar rendezni a Linas Montíhéry 

pályán
—■ Saját tudósítónktól —

Hogy mit köszönhet az autó.-1 hogy a napisajtó 
mobilsport Ettore Bugattinak, a 
nagy molsheimi konstruktőrnek, | akaratlanul 
—  azt talán fölösleges bővebben 
kifejteni. Annyit azonban még

Repülőgépen az eszkimók M a liá n  keresztit
A grönlandi jégmezőkön  

át Am erikába
— Saját tudósítónktól —

Mostanában számolt be Wolfgang 
von Gronaus második grönlandi Út" 
járói. Első útja a hatalmas jégsziget 
déli csúcsán át vezetett, másodszor 
pedig keresztben szelte át csaknem 
kétezer kilométeres útvonalon a tel* 
jesen jég alá temetett szigetet. Gro* 
naus' véleménye most, miután mind
két útait megismerte, az, hogy köve- 
tői inkább a déli csúcson át, mint a 
belső jégvilág fölött vezető útüt 
válasszák. Ha a rövidebb és délebb" 
re fekvő óceán feletti úton haladt 
volna, meg kellett volna birkóznia a® 
oceánrepülők egyik legnagyobb ellen
ségével, a new-foundlandi köddel. 
Mivel lehetőleg víz felett akart repül" 
ni, Grönland „túlsó” nyugati partjá
ról, a Hudson-öböl és a nagy tavak 
fölött repülve érte el a Michigan tó 

is sokai I csúcsát, útjának végállomását,

20. A nflgyülölő (Lilian Harvey, az avatlanok is tudnak, hogy az
Harry Liedtke). Corsó és 
napja játsza.

21. Garnizon ördöge (Victor Mc 
Laglen). Pátria és Fészek játsza 1—1 
napja.

amúgy «  oumu. ■ Csíkágót
dolgozik az ellenpropagandán - 1 A Snégyhetí Rázásból számunkra 

a szenzációba]kaszat legérdekesebb a grönlandi útsza- 
] egyében. I kasz. A kétmotoros Dornier-Grönland-

d) Minél nagyobbszámú megszo-1 Wal az északi Fries Sylt szigetről in- 
rítást léptetnek életbe a karosszé- dúlt el az islandi Rejkjavikbe, majd

Ufa 6—6 elmúlt évtized versenyautósport- riák stb. méreteit illetőleg, annál onnét Grönland keletipartjára. Váró
ja  bizony nagyon soványan ala- \ használhatatlanabb és gyakorlatiat- f®ny és sűrű_köd váltakozva követte

H. M. Films G. m. b. H.-val, hogy a 
következő szezonban több filmjükhöz 
kísérőzenét komponál.

A  ̂francia Ariane. A  magyar kö
zönség még jól emlékszik a tavaly 
nagy sikerrel játszott Arianera, mely
nek főszerepében először láttuk be- 
szélőfilmem Elisabeth Bergnert. A 
film francia verzióját most mutatták 
be díszei őadáson a „Marivaux-Kino”- 
ban a párisi közönségnek. A francia 
Ariane Gaby M-orlay volt, aki — a 
filmmel együtt — nagy sikert aara
tott.

Filmszínházak műsora
NÉP (V., Váci-út 76.. Tel.: 92—6—80.):

Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas. 2-től: 
Hyppollt (Csortoa, Kabos) és a kísérő 
műsor.

OMNIA (VIII., Kőlcsey-utoa 2. Tel.: J. 
30—1—25.): Előadás hétköznap: 4, 6, 8, 
10, vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 
órákor (a 2 órai előadás félhelyárak- 
kal). Hangos Ben-Hur (magyar felira
tokkal, fősz.: Ramon Novarro). —
Magyar világhíradó.

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 Bassermann, 
Hans Stüwe, Adalbert Schletow,

kult volna, ha Monsieur Bugatti 
az ő  nagylétszámú versenyistál
lójával, a rengeteg amatőr és ál
amatőr Bugattí-menő nem vett 

Abrahám Pál szerződést kötött a I volna részt a nagy erőpróbákon.

lanabb modellek születnek. Elen
gedhetetlen az összes efajta elő
írásoknak és

Mert Ettore Bugatti nagy érde
me abban is rejlik, hogy

el kell

BELVÁROSI (IV., Irányi-u. 21. T. 83-3 
-29 .): Előadás: 5. fél 8, 8.15, 10. Vas.: 
fél 4, *,• «, fél 8. fél 9, 10. -  2 sláger: 
Nebánstvirág. (Anny Ondra.) — Diri
gible. (Jaéh Holt.)

BUDAI APOLLÓ (II,. Széna-tér. T.: 51 
0 )- tóőadás: -fél 5, 7, fél 10. Vas.:

. Aranyhajú Erika (filmope- 
Könnyelmű Ifjúság. (Camilla j

—5-OO.u  
fél 3-tóJ. 
rett).
Horn.)

BODOGRAF (VIII., József-kőrút 63. T.. 
38—4—78.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
York a vasgenerális. (Werner Krauss.) 
— Himacsál (expediciós film). — Stan 
és Pan a leányszöktetők.

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: 3. 34—3— 
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 
4, 6, 8, 10 órakor. Lányok az intézetben 
(Winsloc Christe regénye, fősz.: Hertha 
Thiele). — Erdei idil (hangos trtikk- 
film). — Hangos híradó.

CHICAGO (VII., István-nt 39. T.: 32— 
1—75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Va
sárnap 3-tól folytatólag. Könnyelmű If
júság (dráma), 10 felv.). — Tamás úrfi 
cslnyjél. (Jackie Coogan.) — Magyar 
híradó.

CORSO (Václ-ntca 9, T.: Ant. 87—4—02.)
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. —

. Lillan Harvey, Félix Bressart és 
Harry Liedtke főszereplésével: A. nö- 
gyfilölö (vígjáték). — A  mikroszkóp' 
mint detektív (kultúrfilm). — A  rém
hajó (trükkfilm).

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.; 259- 
52, 213-43, 148-05.),; „K . n. k. Féld-
marsehall.“  (A tábornok úr inspiciál!) 
Roda-Roda víg játéka, főszerepben: V
Burián, Roda-Roda, Fee Malten, Harry 
Frank. (Danubius-film.) — Világcso 
dák. — Világhíradók. Előadások: hét 
köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4, 
6, 8, 10 órákor.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161—51.): 
Előadás: 4, 7, 10. York, a vasgenerális. 
(Werner Krausz; történelmi regény.)
— Merénylet az orientexpresszen (bűn
ügyi tört.).

FÉSZEK (VIII., József-körút 70. Tel.: 
46—0—40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: fél
3, negyed 5,-6, háromn. 8, háromn. 10. 
(D. e. matiné.) — Garnizon ördöge 
(vígj. 12 felv., Victor Mo Laglen, Ed- 
mund Löwe). — Miki, a fürdő tündére.
— Magyar revü. (Békeffy konferál.)
— Híradók.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos- 
utca 18. T.: 895—43, 897-07.) Előadás:
5, negyed 8, fél 10. Szomb. és vas.
4, 6, 8. 10. Köpenieki kapitány. (Kari 
Zuokmayer világhírű vígjátéka. Ren
dezte: Richard Oswald. Főszereplő: 
Hans Adalbert.) — Magyar rózsacso
kor. — Híradó.

IMPERIAL (VII., Dembinszky-utca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, fél 8, háromn. 10. Vas.: 3-tól (d. e.: 
burleszkns.). Tangókirálynő. (Mao Mur- 
ray.) — Harc a szerelemért. (George 
Baneroft.) — Hangos vllághiradó.

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

KAMARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.: 
44—6—27.): Előadások: 6. 8, 10, vasár- 
és ünnepnap: 4-kor Is. „K . n. k. Feld- 
margehalT*. (A tábornok úr inspieiál!) 
Roda-Roda vígjátéka, főszerepben: V. 
Burián, Roda-Roda.) — Világcsodák. — 
Világhíradók.

LUDOVIKA (IX.. Üllői-út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10. Vas., ün
nep: 2-től. Hypolit a lakáj. (Csortos, 
Góth; magyar film.) — Repülő Slym.
— Hangos világhíradd. — Helyárak:, 
30-80 fillérig.

szériában gyárt verseny- 
modelleket

eladásra, annak ellenére, hogy 
az eladási árak alig haladják túl 
az előállítási árakat, úgyhogy a 
molsheimi gyár a versenykocsi- 
gyártáson alig keres.

Az AIACR nemzetközi sport- 
bizottsága nagyon is 
van M. Bugatti jelentőségével I Z 7 J ;  Z Z  “ T  
és bár a molsheimi gyáros h i -1 vezeto testl képessegeivel.
vatalosan nem tagja egyik bi
zottságnak sem, addig

az AIACR nem hoz ki újabb 
versenyformulát és szabályt, 
amíg Bugatti véleményét 

nem kérte ki.
És mondják, —  nemcsak kikérik 
a véleményét, hanem követik is 

M. Bugatti tehát nagy befo-

műszaki megszorításoknak 
haladéktalan megszüntetése

—  az autóvásárló közönség érdeké
ben. I Scoresby-sundban, hol nyáron világ0®

ej A nagyobb, úgynevezett kiasz- az éjszaka és heteken át nincs felsó 
szikus versenyeken | ^z egen. Elgondolhatjuk, h o ^  milypj*

egymást, a jéghegyek hol eltűntek 3 
ködben, hol ismét előbukkantak, míg 
egyszerre előtűntek a köd felett a 
végeláthatatlan, szikrázó fehér grön
landi partvidéki hegyek, a sűrű köd" 
tenger fölött napfényben csillogva, 
vakító fehérség és éles árnyékok 
csodálatos világa. Leszálltak

vezető-
újság lehetett a megjelenő repülő
gép a jó eszkimók számára, kik hajót 
is  ̂csak évente egyszer Hátinak. D®
azért ne higyjük, hogy elmaradnak
a világtól: repülőink a. kitűn°

tiltani a 
cseréket.

Amiből önként következik, hogy __ ____   ̂ a ___
legfeljebb olyan távú versenyeket I scoresbjT-sundi ^Xlickrilomáss-on^kap 
rendezzenek, melyek fizikai túl- ták a meteorológiai jelentéseket, 

íisvtóhnn I k eltetés nélkül összhangban i;an-| Bezzeg nélkülözniük kellett nem-
nak a kellő testi kondícióban levő a rádió, hanem a térkép segít; 

, . . wvmCÖ testi képességeivel I sfg'®t is, mikor ismét Grönland túlsó
gyaro, h.-| M Bugatti a pontokba saedett| 

javaslatok felsorolása után szen
zációs bejelentést tett: még az
idén, vagy legkésőbben jövőre 
meg akarja rendezni a

Course Bugattit,
a Bugatti pályaversenyt. A ver
seny ötnapos volna, napi ötórás 
menetidővel, közben hivatalos 
bizottság őrizetében lennének

lyással van a versenyüzemre I kocsik7hogy azokon javításTagy 
eppen ezert erdeklodesre tarthat | alkatrészcsere eszközölhető ne I

. --------  ... Anto- 1  szamoi leguiopoi nynatKozata, | ]Po-Ven A formula taiiaanr, eaa
híradótok * ~  Masyar es | melyben bizonyos reformokat kö- | L f ,  tetszés szerinti a

| PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör *" ' ' " l
ut 8. (T.: 365—23.) Előadás minden nap 
4, 6, 8,_10. Kadét kisasszony (Dolly

Fröhlich). —Haas, Halmai, Gusztáv 
Magyar Híradó.

PATRIA (Népszínház-utca 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8, három
negyed 10, vas.: 3-tói folyt. Garnizon 
ördöge (vígj. 12 felv., Victor Mc Lag
len. Edmund Löwe). — Miki, a fürdő 
tündére, 
konferál.) H^dók" reTŰL !Békeffy

k a Ü i i s

vetel az autóversenysportban, 
ugyanakkor nyilvánosságra hoz
za nagyvonalú tervét, a Bugatti- 
versenyt, melyet már az idén 
akar megvalósítani.

Bugatti mester reformajánla
tai a következők: 

a j Minden súlyosabb jelentő
ségű autóversenyen megfelelő 
pénzdíjak legyenek kitűzve,

a pénzdíjak nagysága azon
ban feltétlenül legyen arány
ban a verseny jelentőségé

vel.
(Tehát ne írjanak ki óriási pénz
díjakat kis helyiérdekű verse
nyekre.)

b) Be kell szüntetni az üzem
anyagkorlátozásokat.

Mindenki olyan üzemanya
got használhasson, amilyent 

a legmegfelelőbbnek tart.

Karosszéria, üzemanyag.
Egyetlen feltétel: négy ke.
reke legyen a résztvevő 

autónak,
a többivel a rendezőség nem tö
rődik. Résztvenni jogosult min
den gyár* vagy magánember, bár
milyen gyártmányú géppel, de 
vezető gépenként csak egy van 
megengedve. Annyira liberálisak

M. Bugatti már be is jelentette 
a francia autósportfőhatóság. 
nak, hogy versenyét a Linas 
Montlhéry-pályán kívánja lebo
nyolítani és

300.000

(Na&ymező-u. 22—
24. T.: 220-98. 292 
—50): S -ő-is fo ly t 
azután b, 8, 10.

10. A  Pléhkancellár (németül beszélő 
Fox-film, W ill Rogrers). — Metró—
Goldwyn—Máyer és Magyar hangos 
világhíredé. — Vasárnap délelőtt fél 11:
Sktppy.

ROXY (VII., Rákóezi-út 82.. Tel.: 4.1—
8—24.): Nebántsvlrág (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 fo lyt. (Műsor prolongál-

ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet-kSrút 
45. T.: 429—46. 419-02.): Előadás: 5,
negyed 8, fél 10. Szomb., vas., ünnep- ^ ____
Sria'uss4’ vidám operittfe'^FősMrepbM11- 1 Le9Ven az üzemanyagok dolgában | nyer dijat, úgy a gyár arról ~le- 
Anny Ondra.) — Híradó. ' '

TATRA (IX., Üllői-út 63.): Előad.: fél 5,
7. negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt.
Hypolit a lakáj. (Csortos, Góth; ma- 
K'vav film.) — Repülő Slym. — Hangos 
yilaghiradó. — Helyárak: 30—80 fil
lérig.

A meglevő térképek hiányosak éS 
megbízhatatlanok voltak, de sokszáz 
kilométeren hiába lett volna kezük' 
ben a legjobb térkép is, mert mikor 
nem ködben repültek, akkor is osalc 
egyforma, bár nem egyhangú b<r 
fehér hegyvidék volt alattuk, amely}' 
ken az egyik száz kilométer nem, kü; 
lönbözött a másiktól. A grönlandi 
belső jégbirodalom pereme két és 
fél ezer méteres hegyekből áll, úgT 
hogy a Grönland-Wal motorának és 
utasainak háromezer méteres maga "̂ 
ság ritka levegőjét kellett beszív' 
niok. Suikkertoppenből Godthaabba 

motor, | vezetett az útjuk, hogy Labradoz és 
a ...Hudson-öböl felé repüljenek. A® 
erős ellenszél miatt kénytelenek vol" 
tak egy eszkimó falu mellett víz^ 
szállni.

Képzelhetjük, milyen nagy lehetett 
ez a falu, mikor Sukikertoppennek, 9 
nyugati Grönland legnépesebb helyé
nek is mindössze csak hatszáz lak0" 
ja van. Nemcsak az eszkimóknak 
volt szenzáció a repülők vendég" 
szereplése; a repülők számára set°

r. volt mindennapi dolog az eszkimók'
a szabályok, hogy a gepek súlya kai való érintkezés, amit abból gow 
sincsen határok közé szorítva, dolhatunk, hogy a beállott sötétség

miatt ott töltvén az éjszakát, inkább 
gépükben maradtak, hogy ne kellje® 
az eszkimó lakások „elviselhetetl®11 
penetráns” szagát élvezniök. Négy
heti ködben és jég fölött való repül®® 
után jól megérdemelt öröm és jól®s0 
látvány lehetett repülőinknek ismét 
zöld erdőt, kulturált földet pillantani 
meg.

franknyi 
ír ki.

pénzdíjat

Természetesen saját gyári csa 
pata is indul, azzal a megszorí
tással, hogy ha Bugatti-vezető

szabad verseny, mert az eddigi ía-1 mond és a díj a díjnyertes után
pasztalatok mutatták meg, hogy 
a speciális üzemanyagokkal való 
kísérletezések számtalan konstruk
ciófejlődést eredményeztek.

c) Meg kell szüntetni azokat a 
versenyeket, melyeket a világítási 
berendezések gyárosainak ked
véért rendeznek. A  mai nagy se
bességek mellett a versenyek még

(Teréz-kőrűt 60. T.: 1 9 -7 - 
67, 68.): Előadás: 5. negyed 
8, fél 10, vasár- és finnep-

. « 4* h  8" 10 órakor nappal is éppen elég kockázatot je-A nőgyülólő (Llhan Harvey). — A 1 
detektív (Félix Bressart, Harry Lidi
ké). — Mikroszkóp (UFA-kultúrfilm). —
A rémhajó (trükkfilm).

CORVIN (VIII., József-körút ős Üllői-út 
sarok. Tel.: 38—9—88, 39—5—84.): Elő
adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Házassági r.-t. (Charlotte 
Susa, Hans Moser). — Paramount- 
panoráma. — A  rémhajé (rajzos trükk
film). — Híradó;

URÁNIA (Rákóczi-út 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, | sportyiatóSágoknak a propaganda | Nyomatott

lentenek,
kár tehát éjjel rendezni ver
senyeket, amikor a veszede

lem sokkal nagyobb.
Tehát skartba a 2U órás le Mans- 
versennyel, melyen évenként néhá
ny an a nyakukat szegik! Az autó- \ 
sport autópropaganda, a halálos 
versenybaleset ellenpropaganda. A  [

következő versenyző tulajdonába 
megy át. Bugatti „atyának”  ez 
zel az a célja, hogy kedvet csi
náljon a konkurrenciának.

A francia autóklub még nem 
nyilatkozott, de alig valószínű, 
hogy akadályokat gördítsen Et
tore Bugatti útjába és el ne fo
gadja feltétlenül értékes és jól 
átgondolt reformjavaslatait.

Fiókadminisztráció Csehszlovákiában* 
L i p ű  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosazú-n. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Wiliy Fritsch, Ottó Wallímrg.) 
sérő műsor. kifejtése a feladatuk, elég baj, j

a Stádium Sajtővéllalat Rt. 
körforgógépein. — Felelős üzemvezető: 

G yőri Aladár

Inci. Az MTK 1924 X. 19-én veri® 
11:2-re az FTC-t. Az FTC közvetlen 
védelme ez volt: Amsei (Angyal) 
Rupricht, Jancsár.

Varga Ferenc. E rovat élén szám' 
talanszor megírtuk, hogy levélválas?" 
ra — technikai okokból — nem vál
lalkozunk. — Az OTT ad ilyen ter
mészetű segélyeket, bár jelenleg 3 
tanács is módfelett szűkében van 3 
pénznek. Tessék Mártonffy Miklós 
dr. szakelőadóhoz fordulni levélben, 0 
kimerítő választ ad majd ebben 32 
ügyben. Címe: Budapest, V., Alkot" 
mány-u. 3. OTT.

Átigazolás alatt levő játékos. Ne®
igazolható azonnal. Ha hat hónapi® 
nem játszik, akkor hathavi nem ját
szás alapján átigazolható.

Kis kíváncsi, Budapest. Payer lm*® 
jelenleg Udinében edző.

Csuli. Kilépett a BTC-ből, jelenleg 
nem futballozik.' 27 éves.


