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Fölösleges
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fölösleges 
csapatok ? !

Végső kétségbeesés  
tett ú r r á  a p ro fie g yle te k
n a g y  ré s zé n

Abba a k a rjá k  hagyni a ba jnoki 
küzdőim et, he a k a rjá k  szü n tetn i 
a ba jnokságot  —  A felsőbb  fó ru 
m ok nem  nézhetik  tovább ölhetett 

k é z z e l a futball
■A tavaszi forduló első és eddig 

ügyetlen fordulója után a közép- 
Wokk vezetői kedden este összeül 
*®k és megállapították, hogy a 
Mérkőzések katasztrófálisan gyen 

anyagi eredménnyel végződtek. 
®zért úgy határoztak, hogy

péntekre összehívják az I. és 
U- liga egyleteit és javasolni 
fogják, hogy az összes profi- 
egyletek hagyják abba mér
kőzéseiket, szüntessék be 

üzemüket.
A  terhek olyan súlyosak, hogy a 
közönség elszegényedése következ
tében megcsappant bevételek azo
kat fedezni nem tudják. Ugyancsak 
Péntekre összehívták a PLASz ta- 
bécsát, amelyben nyomban hivata
los határozattá akarják emelni ezt 
a döntést.

Reichard Ottó,
a Nemzeti elnöke, a következőket 
Mondotta a középblokk akciójával 
kapcsolatban:

—  Miután tudomásunkra jutott, 
hogy a Pécs-Baranya vasárnap 
reár felfüggesztés alatt játszott, 
Mert tartozásait nem tudta ki
egyenlíteni és előbb-utóbb az I. 
liga egyletei is erre a sorsra jut- 
*dk, kénytelenek vagyunk beszün- 
tetni a profifutbaüt. Annál is in
kább, mert most már világosan lát
ható, hogy a felsőbb hatóságok 
^ g y  nem veszik észre, vagy nem 
hiszik el, hogy a profifutballnak 
komoly és sürgős segítségre van 
Szüksége. Mi már nem csinálhatunk 
újabb adósságokat, ráfizetésre 

sportolhatunk tovább. Akár 
hiszik, akár nem, a vasárnapi két
fős mérkőzés négy résztvevőjére fe- 
fznkint 228 pengő bevétel jutott. 
Ebből nem lehet fenntartani a pro
fesszionalista futballt!

Fodor Henrik dr.,
a PLASz főtitkára pedig így nyi
latkozott:

Teljesen meg tudom érteni az 
fdyletek elkeseredését és kétségbe- 
<®ését, ami rákényszeríti őket arra, 
hogy ehhez az utolsó fegyverhez  
dúljanak. Semmi remény sincs 

hogy a tavaszi idény során 
megértőbb magatartást várjunk a 
hatóságoktól. Ha rajtam múlna,
. ® legradikálisabb lépésektől sem  

riadnék vissza.
Ebben a pillanatban természete- 

en n€m tudjuk, hogy mi lesz a 
^ t i l i g á k  álláspontja.
, Vájjon a nagyegyletek és általá- 
t>a*  a klubok csatlakoznak-e ehhez 
f *  ajánlathoz? Megállapítjuk ellen
be? , (mMt már annyiszor megálla
pítottuk), hogy

a futball ilyen kátyubajutá- 
sanak okai többrendbeliek.

hibáztak a felsőbb fórumok, mikor 
a végletekig szűkítették a futball 
életlehetőségeit. Hibázott ellenben 
a iutbal! vezetősége is, mikor nagy- 
i?.szabta  adminisztrációját, ezer 
fölösleges terhet vett nyakába, v i
szont nem gondoskodott a fejlődés-

—  Saját tudósítónktól —

ről, elhanyagolta a nevelést, a vidé 
két, az ifjúságot, azt a tábort, 
melyből harcos híveket nevelhetett 
volna magának, a mai időknek meg 
nem felelő, mereven elkülönített 
rendszerével pedig nem engedi 
meg a legjobbak egytáborba kerü
lését, a Nemzeti Bajnokság elgán- 
csolásával kirekeszt az országos 
érdeklődésből óriási tömegű, ko
moly futballista elemet, játékost 
éppúgy, mint szurkolót.

A  középblokk pedig —  bár
mennyire is érthető az elkeseredése 
— rosszul teszi, hogy állandó le
állási fenyegetésével a közönségnek 
a bajnokság komolyságába vetett 
hitét is megingatja. Most pedig, 
amikor egyetlen, elsősorban az ab- 
normis időjárás miatt rosszul si
került vasárnap miatt jönnek újra 
ezzel a fenyegetőzéssel, ahelyett, 
hogy az orvosságokat a maguk ré

széről is megkeresnék, bármennyire 
is övék a szimpátiánk, ne haragud
janak, ha

kártékonynak, az ügynek
ártónak bélyegezzük dönté

süket.
Az igazi sportembert éppen a 

nehéz szituációkban lehet megis
merni. Minél nagyobbak az akadá
lyok, annál erősebben kell, hogy 
buzogjon az ambíció: le fogjuk 
küzdeni, le k e l l  küzdemünk eze 
két az akadályokat, mert ezzel tar
tozunk annak a mozgalomnak, ami-, 
nek katonáivá esküdtünk fel.

A sport felső hatóságaihoz pedig 
szálljon az intelem komoly szava: 
itt az utolsó perc, ha még segíteni 
akarnák a legnépszerűbb sport
ágon, De most már igazán csak tet
tekkel lehet segíteni, nem szavak
kal.

Tegnap este óta 
a Szeged FC  áll leg
jobban a II. ligában,

mert az intézőbizottság m egsem 
misítette az őszi Szeged  F C ~P écs- 
Baranya m érkőzés eredm ényét s  
a két pontot a Szeged FC javára írta

—  Saját tudósítónktól —

December 6-án játszották Pé 
esett a Szeged FC— Pécs-Bara
nya mérkőzést, amely amellett, 
hogy 3:3-as eredményt hozott, 
még bíróverést is eredményezett, 
A  mérkőzés eredményét a szege
diek megóvták azon a címen, 
hogy a meccs napján a pécsiek 
játékjoga a Pécsi SC-vel szem
ben fennálló tartozás miatt fel 
volt függesztve. Az ügyet tegnap 
este tárgyalta a II. számú intéző
bizottság. Megállapította, hogy a 
Baranya játékjoga tényleg fel 
volt függesztve s éppen ezért a 
mérkőzést 0:0 gólaránnyal a 
Szeged FC javára írta. A  3:3 
eredményt természetesen meg
semmisítették s a két pont a 
Szeged FC-é. Ilyenformán a II. 
iga_ élcsoportja megváltozott. 

Eddig jobb gólarányával a So
roksár vezetett, most is élen 
van ugyan, mert többet játszott,

p: Hol a labda 
Hétfő: Mozipályázat
Szerda: Tipverseny 
Péntek: Rejtvénysport

de ha a vesztett pontokat tekint 
jük, akkor a Soroksár egy pont 
tál már többet vesztett, mint a 
Szeged FC, amely most egy már 
elvesztett pontját visszakapta.

Szomorú egyébként az a hír, 
mely szerint a Pécs-Baranya az 
elmúlt vasárnap az Etc FC el
len is úgy játszott, hogy játék
joga fel volt függesztve. Éppen 
ezért az E tc FC is óvni készül.

A Somogy Siflis átadásáról 
tárgyal az Újpesttel
— Saját tudósítónktól — 

Megírtuk lapunk hasábjain, 
hogy a Somogy jóképességű ka
pust keres. Tegnap kapcsolatba 
léptek Ú jpesttel s a lila-fehérék- 
től S iflist kérték. A  két egyesü
let a tárgyalások során már elég 
közel ju tott egymáshoz s így 
valószínűleg Siflis, a jóképes- 
ségü szabadkai kapus végre fel
színre kerülhet s bebizonyíthat
ja, hogy tudása még most is 
olyan nagy, mint volt a jugo
szláv válogatott csapatban az 
amsterdami olimpia idején.

Szombathelyen katonasággal akar
ták robbantani a jeget, de a rendőr

ség ezt nem engedélyezte s így

elmarad a vasárnapra 
kisorsolt Sabaría— 
Nemzeti mérkőzés

— Saját tudósítónktól —
A  Sabaría tegnap este közölte a Nemzetivel, hogy a rossz 

pályaviszonyok miatt nem tudnak Szombathelyen mérkőzni. A  
rendőrségtől engedélyt kértek, hogy a pályát borító jeget katona
sággal robbantathassák fel, de a. kérés nem járt sikerrel. Nem 
tudtak a győriekkel sem megegyezni s így Győrben sem lehet 
lejátszani a Nemzeti— Sabaria bajnoki mérkőzést. A  Sabaria tehát 
javasolta, hogy halasszák a meccset későbbre. A Nemzeti minden 
további nélkül segítségére sietett a szombathelyi csapatnak. Elha
tározták, hogy a meccset március 20-án, a magyar—-csehszlovák 
mérkőzés napján vívják, vagy ha akkor a Nemzetinek nemzetközi 
mérkőzése lenne, úgy előzőleg március 17-én, csütörtökön, egy
szerű hétköznapon. Ezt így be is jelentették az intézőbizottság
nak, amely a bejelentést tudomásul vette.

Csütörtökön van az első 
magyar kerékpáros mezei 
verseny nevezési zárlata
ve zé sizc ír ía t

—  Saját tudósítónktól —

torna — H alasztás? — Ne-

Hírt adtunk már arról, hogy a 
Budai Kerékpár Egyesület arra 
vállalkozott, hogy meghonosítja 
Magyarországon a kerékpáros me
zei versenyeket.

Az első ilyen torna most vasár
nap ju t dűlőre a Sasadi-út— Érdi- 
út— Farkasréti temető— Irhás-árok 
Rupphegy— Vámház —  Hosszúrét 
— Budaörsi-út által befogott körül
belül 8 km-es terepszakaszon, mely 
változatos és gazdag útviszonyaival 
tökéletesen megfelel a kiírás cél
jainak.

A Budai KE csütörtökön este 8 
órakor tartja nevezési zárlatát a

Millenáris sporttelep vendéglőjé
ben. Amennyiben a váratlanul még 
mindig zord időjárás folytán a je
lentkezők száma csekélynek mutat
kozna, úgy a versenyt későbbi idő
pontban, előreláthatólag jövő va
sárnap délelőtt juttatja dűlőre.

A  rendezőség e tornát tehetség- 
kutató futammal is kibővítette. 
Ebben a futamban mindenki rajt
hoz állhat, aki mindezideig nyilvá
nos versenyben nem indult és egye
sület kötelékeibe nem tartozik. A  
tehetségkutató verseny nevezési 
zárlatát is csütörtökön este tartja 
meg a BKE.

Jó úton a 
kőbányai uszoda 

ugye
—  'Saját tudósítónktól —

Ismételten írtunk már a kőbá
nyai Szt. László reálgimnázium 
hatalmas telkén tervbevett uszo 
da építésének előkészítő munká
járól. Mint értesülünk, az uszoda 
a legjobb úton halad a megváló 
culás felé. Király Dezső testne
velési tanár terjedelmes memo
randumban fordult a MUSz 
uszodaépítő bizottságához s fe l
tárja a helyzetet. Eszerint egy 
egész kis, a diákságnak esetleg 
megfelelő, de már a . nagyközön
séget ki nem elégítő uszodát az 
.ntézet tanári kara és diáksága 

a maga erejéből fel tud építeni, 
de némi^ segéllyel valóban Kő- 
jánya kívánságainak mindenben 
megfelelő uszoda volna a parla
gon heverő területen építhető. 
A  memorandumot a MUSz uszo
daépítő bizottságának elnöke, 
Kéler Tibor dr. társelnök ma is
merteti Lázár Andor dr.-ral, az 
OTT elnökével, akinek várható 
kedvező döntése az uszodát any- 
Byira nélkülöző X. kerület ily- 
irányú kívánalmainak beteljesü- 
és ét jelentené.

Megállapodott 
az MKSz és a BSE
az Idei kerékpáros pálya
versenyek vállvetett ren

dezése kérdésében
— Saját tudósítónktól —

Tegnap este Malaky Mihály el
nöklete alatt összeültek az MKSz és 
a BSE kiküldöttei a városházán, 
hogy elvi döntést hozzanak az idei 
kerekpáros pályaversenyek válvetett 
rendezése tekintetében.

Hosszú és minden részletre terjedő 
barátságos eszmecsere után az érte
d e t  úgy döntött, hogy az MKSz és 
a BSE közös tehervállalással bonyo
lítja le az idei pályaévadot a Mille
nárison.

Ezek után megalakult az alkalmi 
vállalkozás sport és gazdasági bizott
sága, mely a részletek megvitatása 
tekintetében a közeli napokban 
összeül.

Újpestnek már csak egy betege 
van. A  tegnapi edzésen, mely a szo
kásos kwndidógyakorMokból ált, az 
öpaes játékosok megjelentek. A  kö
zös munkában csak Avar nem vett 
részt náthája miatt, ő is ott volt 
ugyan, de nem vetkőzött le. Dudás 
és Fogoly III. egészséges.

M ODIAHO
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Vasárnap
PROFIBAJNOKSÁG

I. liga
Hungária—Somogy, Hungária-út, 

fél 4.
Újpest—111. kér, FC, Megyeri-út,

fél 4.
Budai „11”—Bocskai, Hungária-út, 

fél 2.
Kispest—Vasas, Kispest, fél 4. 
Attila—Ferencváros, Miskolc, fél 4.

IL liga
Rákospalota— Terézváros, Rákos

palota, fél 2.
Szeged FC—Pécs-Baranya, Szeged, 

fél 4.
Vác FC—Bak TK, Hungária-út, 

háromnegyed 12.
Soroksár—Etc FC, Soroksár, fél 4. 
Turul—Maglód, Rákospalota, fél 4

AMATŐRBAJNOKSÁG
I. osztály

URAK—S3FC, URAK-pálya, fél 4.
II. fél 2.

Postás—FTC, Lóversenytér, fél 4.
II. fél. 2. — Ifj. fél 10.

Elektromos—Törekvés, Latorea-
utca, fél 4. — II. fél 2.

BSE—BEAC, Millenáris, fél 4. 
II. fél 2.

MÁVAG— UTE, Kőbányai-út, fél 4. 
II. fél 2.

FVSK—III. kér. TVE, Gyáli-út, 
fél 4. — II. fél 12.

BSzKRT—MTK, Sport-utca, fél 4. 
Ifj. fél 2.

n . osztály
Kárpáti-csoport

EMTK—Menekültek, Erzsébet-
utca, fél 4. — II. 10.

FSE—ESC, Simor-utoa, fél 2. 
Ganz—HAC, Simor-utca, fél 4. 

Ifj. 8.
Hungária—BRSC, Soroksári-út.

fél 4. — II. fél 12.
BVSC—KTC, Szőnyi-út, fél 4. 
Testvériség—BMTE, Amerikai-út, 

fél 4. — II. fd  2.
Kőbányai AC—SzFC, Keresztúri

ét, fél 4. — II.-fél 12.
Stobbe-csoport

1. kér. SC—BTC, Budafoki-út 
(GSE-pálya)„:fa 4. — Ifj. fél 12.

KFC—RUAC, Kelenföld, fa  4. 
II. 10. — Ifj. 8.

ZSE—RTK, Öv-utca, fél 4. — II
fa  2.

Vasas—BTK, Béke-utca, fa  4. 
OTE—PSC, Vörösvári-út, fa  4. 

Ifj. fél 12.
Turul TE—TLK, Gyöngyösi-út, fa  

2. — Ifj. 8. .
VI. kér. FC—Cs. MOVE, Gyön

gyösi-út, fél 4. — II. (Rákospatak)
fa  12.

ü l. osztály
Első csoport

SzNSE—BIK, Állami telep, fa  4. 
Ifj. fél 2.

BBFC—CsTK, Lenke-út, fa  4. 
II. fél 2.

ÉMOSz—WSE, Ceglédi-űt, fél 4. 
Ifj. 1.

SzAC—ZAC, Keglevich-utca, fa  4. 
II. fél 2.

WSC—KAOE, Wekerletelep, f «  4. 
II. 12. — Ifj. fa  9.

SzRTC—NFC, Rendessy-telep, fél 
4. — Ifj. tél 2.

KTK—MAFC, GyömrŐi-út, fa  4. 
Féltén—KSSÉ, Budafoki-út, fa  4. 

II. fél 12.
Második csoport

NTC—MFTR, Népsziget, fél 4. 
II. fél 2.

Compactor—NSC, Teve-utca, fél 4. 
II. fél 2.

P. TöreJcvés—MSC, URAK-pálya, 
háromnegyed 10. — Ifj. 8.

Nyomdász—VI. kér. SC, Pozsonyi* 
út, fél 4.

UMTE—BSC Szent Lásdó-tér, 
fa  4. — ifj. féí 2 .

RAFC—Vérhalom, Cirtkotai Nagy
ítóé, fél 4. — II. fél 1.

Törökőr—Főv. TKör, Rákosfalva, 
fél 4. — II. fél 10.

TSC— UTSE, Tatai-út, fa  4.
IV. osztály
Első csoport

MÁV Előre— ÜLI, Tatai-út, fa  2. 
II. fél 12.

RÁC—Uránia, Horthy Miklós-út 
(Újpest), fa  4. — Ifj. fa  10.

Jutagyár—P. Remény, Gyöngyösi- 
út, f a  12. — Ifj. (Rákospatak) 8.

Második csoport 
ARSC—Cukrász, ?
Kelenvölgy—Kalapos, Kelenvölgy, 

fél 4.
KEAC—Siketek, Gyömrői-út, fa  2. 
FSC—X. kér. SC, Kelenvölgy, 

fél 2. — II. 10.
FÖTE—KASC, Vörösvári-út, fél 10. 
T1TE—PATE, Kelenföld, M  2.

i a zsákutcából!
A külső segítség megérkeztéig is, haladéktalanul cselekednie
kell a magyar futbalinak

&A program kész, álljanak elő, 
akik végre magukra merik 
vállalni a keresztülvitelt

Saját tudósítónktól

A labdarúgósport várva-várt 
nagy reformja az MLSz elnökségé
nek távozásával és egy ügyvezető 
— csonka —  elnökség megválasz
tásával látszólag zsákutcába jutott. 
Szombatra már tanácsülést is ki
tűzött az új elnökség, ennek mű
során azonban hiába keressük a 
nagy, átfogó újítások nyomait. Pe
dig most már világos az, amit több 
ízben kifejtettünk, hogy tudniillik

az OTT addig nem szándé
kozik alákarolni a profi- 
futballnak és általában az 
egész labdarúgásnak, amíg a 
labdarúgósport vezérei ma
guk cl nem végzik azt a 
nagy átépítő munkát, amit a 
sport társadalma egyönte

tűen vár tőlük.
Hiszen most már mindenki előtt 
világos, hogy nemcsak az adók és 
általában a közterhek ügye az, ami 
egyedül hátráltatja a labdarúgó- 
sport kibontakozását, hanem belül 
is vannak bajok és reformra váró 
intézmények.

Amikor tehát újra aktuálissá 
válik a kérdés, hogy

mi is az voltaképpen, aminek 
megvalósítására vár az OTT,

akkor itt az ideje, hogy feleleve
nítsük azt a hat programpontot, 
amit a télen odatártunk a labda
rúgósport vezérkara elé; lássátok 
és cselekedjetek!

Ebből a
hat pontból

kettő a közterhek csökkentésének 
és az 50 százalékos vasúti kedvez
mény visszaállításának ügye —  a 
hatóságokra tartozik. A többi né
gyet a labdarúgásnak magának keli 
keresztülvinnie. Ezek a pontok pe
dig:

/ .  A Nemzeti Bajnokság.
II. A  vegyes rendszer.

III, A belső leépítés.
IV. A szabályok átdolgozása a 

sportszerűség szellemében.
Ezek a pontok már akkor meg

fogták a lelkeket, amikor lapunk 
hasábjain napvilágot láttak, a sok 
bizottság és alszövetség által lefé
kezett lendület azonban gyenge volt 
ahhoz, hogy ezeknek a pontoknak 
teljes tartalmát kifejezésre jut
tatni tudta volna.

A Nemzeti Bajnokság nagy gon
dolata elsikkadt a külön-külön ama. 
tőr- és profiérdekeket féltők aggo

dalmaskodásán. A  vegyes rendszer 
bátor és teljes megvalósítása he
lyett kijött egy félénk javaslat, 
amely minden profiklub mögé 
adott volna ugyan egy amatőr egy
leti hadtápterületet, a játékosok 
kölcsönös szerepeltetését azonban 
ezerféle szabállyal igyekeztek mi
nél jobban megnehezíteni. A  belső 
leépítés terén kétségkívül történ
tek intézkedések, de Lényegében 
még sincs változás, mert hiszen 
megmaradt minden alszövetség és 
az egy-két elbocsátott alkalmazott, 
összevont állás még nem nevezhető 
igazi leépítésnek. Olyannak, mint 
amilyent a labdarúgás mai hely
zete szükségessé tesz. A  szabályok 
sportszerűséghez szabott átdolgo
zása terén történt azonban a leg
kevesebb és itt is gyökeres és 
gyors munkára van szükség, ha 
futball urai azt akarják, hogy 
„segíts magadon”  elve alapján 
„más segítségét”  is igénybe vehes
sék.

Az MLSz háromtagú elnöksége 
még rövid idő óta van hivatalban. 
TJgy informáltak bennünket, hogy 
ezalatt az idő alatt nem lehetett 
még döntő jellegű munkát végezni 
a nagy reform ügyében. Az elnök
ség meg akarja várni a hatóságok
nál kőrülvitt küldöttségjárás pozi
tív eredményét, de vártak az egyip
tomi csapat vezetőinek visszatér
tére is, hogy a profik teljes vezér
karával hányhassák-vethessék meg 
a reform programpontjait.

Ez mind szép, ne felejtsük el 
azonban, hogy ti-

az idő szorít és ha most sem
sikerül tető alá hozni az át
alakulás ügyét, akkor újabb

esztendőt szalasztónk el,
ami már végzetes lehet a szinte 
máról-holnapra tengődő futball- 
sportra. ...

Hallottunk azonban olyan
zászlóbontási törekvésről,

ami a profiegyletek soraiból in
dulna ki és ami egy-két nagytekin
télyű egyesület porondralépésével 
volna kapcsolatos. Ennek az akció
nak átütő sikere lenne, mert a 
sport társadalma már várva-várja 
azt a cselekedetet, ami kivezetni hi
vatott a labdarúgást a mai zsákut
cából. Reméljük, hogy a közeljövő- 
ben már tetté válik ez a zászlóbon
tás és új korszakát fogja megnyitni 
a magyar labdarúgásnak.

Harmadik csoport
SSC—Drasche, Kispest, 11. 
Valéria—KAC, ?
K. Húsos—E. Törekvés, f 
SAC—Húsos, Soroksár, fél 2.

Negyedik csoport
MÖSzTK—Spárta, Poasonyi-út, fél

2. — IL 8.
Orv. Műszerész—8 chmo 11, Buda- 

foki-út, fél 2.
V. osztály.
Első csoport

MPSE—N. Húsos, Csepel, fél 4. 
MFOE—StTE, Rákosfalva, fa  2. 

II. fa  12.
Második csoport

Nagytétény—Budakeszi, Nagy
tétény, 8.

B. Magyarság—FLK, t
Ifjúsági bajnokság.

MÁVAG—KTC, Kőbányai-út, fa  12. 
FVSK—BMTE, Gyáli-út, fa  2. 
FSE— WSE, Simor-utca, fél 10: 
KAC—Féltén, Kereszturi-út, fél 10, 
ZSE—Törekvés, öv-utca, fél 10. 
BVSC— UTE, Szőnyi-út, fél 2. 
EMTK—33FC, Erzsébet-utca, fél 12

VI. kér. FC— UTSE, Gyöngyösi-út, 
fél 10.

TSC—Elektromos, Tatai-út, fél 10. 
KTK—LTE, Gyömrői-út, fél 12. 
SzAC—KAOE, Keglevich-utea, 

fél 12.
Nyomdász—RTK, Pozsonyi-út, 

háromnegyed 10.
Barátságos mérkőzések

B. Magyarság ifj.—MÁV Előre 
ifj., Tatai-út, 8.

B. Magyarság II.—FLK IL, 
Rákospatak, fél 12.

Bp. FC—NySE, Ófoegyi-út, 3.
TLK II.—Nyomdász II., Pozsonyi-

út, fa  12.
B. Hunyadi—Sz. Juventus, Valéria- 

telep, fél 2.
Kéve SE—V. kér. SzAK, Bodor

utca, fa n.
ŐSE— Viktória, Bodor-utca, fa  3. 
VÁC vegyes—P. Attila, Valérla- 

telep, 11.
Viktória—ŐSE, Bodor-utca, 8. 
Ganz vegyes—BTVK, Simor-utca,

f a  12.
P. Vasas—P. J l ”  FC, Valéria- 

telep, 8. — II. 1,
P. Rákóczi—Textília, Gubacsi

ét, 2.
B. Vasutas MOVE—Kőbányai FC, 

Szőnyi-út, fél 11. — II. 12.

MPSE II.—N. Húsos II., Csepel,
fa  2.

KTK vegyes—P. Juta, Gyömrői- 
út, 10.

Tabán 1I.—PATE IL, Kelen
föld, 12.

P. Attila—Cukrász, Valéria- 
telep, 9.

Kelenvölgy II.—Kalapos II., Kelen
völgy, 12.

Drasche MILL—KEAC ifj., Tárna
utca, 9.

LTK vegyes—Compactor vegyes, 
Váci-út (Főv. TKör), fa  12. — Ifj. 
fél 10.

Bp. FC—KETC, Őhegyi-út, 11.
UTE vegyes—M. Pamutipar, 

Horthy Miklós-út (Újpest), fa  2.
Pamutipar vegyes—Tőzsdések, 

Horthy Miklós-út, fél 12.
Jutagyár vegyes—Rp. Egyetértés, 

Szekszárdi-út, 3.
FKSC ifj.—Testvériség ifj.,

Amerikai-út, fa  9.
UFC—KaSC, Nagyszombat-utca, 

háromnegyed 10.

Újból összecsaptak Újpest nősei 
és nőtlenjei a tegnapi futócipős ed
zés után. Az eredmény 2:2, bár a 
Honlegények már 2:0-ra vezettek. A 
legfélelmetesebb csatár Siflis volt. 
ö  futballcipőben játszott.

A Nemzeti Sport 
tipversenye
1932 március 2. 

Hungária— Somogy . » . .

Budai „11"— Bocskai 
Újpest— III. kér.

Kispest— Vasas • • 9 •
Attila— Ferencv.

Szeged— Pécs-B.
Soroksár— Etc FC 

BSE— BEAC

DVAC— PVSK .  „ . .
Németo.— Svájc

Név:

Cím:

Szombat délig postára adandó!

Az I. liga öt meccses 
fordulója felvonul 
tipversenyünk 
szelvényén

— Saját tudósítónktól

Ezen a héten már teljes méreté
ben jogaiba lép tipversenyünk szel
vényén az I. liga bajnoksága, őt 
mérkőzést hoz a második forduló a 
bajnokság vezető csoportjából, mert 
csak a Nemzeti—Sabaria meccs ma
rad el. A II. ligát a Szeged—Pécs- 
Baranya és a Soroksár—Etc FC, a 
budapesti amatőrbajnokságot a BSE 
— BEAC, a vidéki bajnokságot két 
pécsi klubnak, a DVAC-nak és a Pécsi 
Vasutas SK-nak találkozása képvi
seli a szelvényen. A külföld műsorá
ból válogatott mérkőzést vettünk ki, 
Németország és Svájc csapatainak 
lipcsei megütközését.

Tipversenyünkön rósztvehet min
denki, aki a mai, szerdai számunk 
második oldalán közölt szelvényt 
megfelelően kitölti és szombat délig 
postára adja. Pályázni úgy kell, hogy 
a szelvény megfelelő, üresen hagyott 
helyére beírjuk a mérkőzés várt 
eredményét. Félidő felesleges. Fel
tételeink egyébként a már közöltek.

A verseny három első helyezettje 
kap díjat, mégpedig:

I. díj: 20 pengős utalvány sport- 
árucikkre.

II. d íj: egy darab futball-labda.
III. díj: a Nemzeti Sport egyhavi

előfizetése.

. piatettül és
_____
lebénító IngnlcséMtaa Morzsányinál Si-ét 3.

Miskolc készül 
a Ferencváros 

fogadására
Nagy közönség lesz, mert leszállították a helyárakat

Telefonjelentésünk «—

Miskolc, március 1- 
Lehet a bajnok az 

Újpest vagy a 
Hungária, hiába, 
Miskolcon mindig 
a Ferencváros ven' 
dégszereplése a lég 
nagyobb attrakció 
A  zöld-fehérek el 
Jeni mérkőzés meg 

mozgatja a városnak apraját, 
nagyját s így van ez most is, mi- 
kor Miskolc ismét Ferencváros 
elleni mérkőzés előtt áll.

A z egész vonalon lázas készü
lődés folyik. AU ez különösen a 
eportbeli felkészülésre. A játéko
sok, a pestiek kivételével, ma 
könnyebb kondicióedzésen vettek 
részt s szerdán következik a ko
moly munka: az MMTE elleni 
kétszer 45 perces mérkőzés.

A  kiszivárgott hírek szerint új 
arcok is megjelennek a szerdai 
edzésen.

Á llítólag három vidéki ama-
tőrcsatár ölti majd magára 

az Attila színeit.
A  vezetőség egyelőre nagyon tit
kolja neveiket, csak annyit volt 
hajlandó elárulni, hogy mind
három játékos kerületében több
szörös válogatott.

Szereplésük összefügg a tar
talékcsapat kérdésével. A  vezető 
ség Reiner Sándor ajánlatára is
mét elhatározta

a tartalékcsapat megszerve
zését

s a jelek szerint az elhatározás 
most teljesen komoly.

A  Desti játékosok: Vadász. Ne

mes, Sós és Vermes a szerdai 
mérkőzésen nem vesznek részt, 
Vadász az Etc FC-nél, Sós és 
Nemes a Hungáriánál, Vermes 
pedig a Fradinál fog ja  edzeni 
magát.

Péntekre azonban már ők is 
Miskolcon lesznek s az utolsó ké
szülődésen már a teljes gárda 
vesz részt.

Miskolc sporttársadalma min
den bizonnyal örömmel értesül 
arról, hogy a vezetőség a nagy 
mérkőzésre nemhogy felemelte 
volna (amint szokta), hanem

leszállította
a helyárakat. Egymagában már ez 
a tény is biztosítéka annak, hogy 
nagy nézőközönség lesz jelen a 
mérkőzésen.

Előmérkőzésről is gondoskodás 
történt már, a DVTK fog  ját
szani az MMTE-vel barátságos
meccset.

Edzőmérkőzés. Csütörtökön délután 
Újpest a labdaedzésén a Turul TE 
csapatót látja vendégül. A  mérkőzés 
fél 4 óraikor kezdődik.

MÖSzTK II.— UFC II. 5:1 (t'.Oh
Horn védett a Budai „11”  va

lamennyi túramérkőzésén s já
tékával a vezetőség teljes elis
merésére tett szert. A  fiatal ka
pust a Kelenföldi FC-ből szer
ződtette a Budai „11" s a budai 
vezetők szerint majd most fog
ják meglátni az amatőrváloga
tók, hogy kit hagytak eddig f i
gyelmen kívül.

Az FTC erősen készül a Postáé 
elleni mecesre. Tegnap kondloióed-
zést tartottak a zöld-fehér amatőrök 
Izsák mester vezetése mellett. Ezen 
a még nem teljesen fit Stemberg 
kivételével mindenki megjelent. Csü
törtökön a kétkapus játék lesz so
ron: partner a Nemzeti. A  csapat
összeállításban előreláthatólag vál
tozás lesz, mert Somlait, Barnát és 
Kátrát is kombinációba fogják ven
ni a Postáé elleni tizenegy kijelölé
sénél.



Szerda, 1932 március 2. e s t
Tavaszi műsor^imdok

Március 20 :
a Gradjanskí Budapesten 
Husvét:
a Jugoslavija vendégjátéka

Veszélyben a Csikók görög—* 
török útja — Újpest húsvétja

i— Saját tudósítónktól —
A tavaszi műsor nemzetközi ré_ 

ízének kialakítására most dolgoz
nak javában az egyletek. Szinte 
fcapról-napra újabb tervek merül
jek  fel, eddigi kombinációk felbo- 
nulmak, újak lépnek helyükbe, szó- 
Wal a tavaszi naptár változásokon 
megy át.

Március 20-án, Virágvasámap, 
válogatott csapatunk tudvalevőleg 
Prágában játszik. Erre a napra 
Belgrád válogatottját akarták Bu- 
“ ^Pestre hívni, ahol a második 
garnitúra állt volna ki vele szem- 
jen. Most azonban úgy döntöttek a 
jagyegyJetek, hogy a Gradjanskí- 
nnfc februárról elmaradt budapesti 
Vendégjátékát teszik erre a napra, 
amikor is vagy a nagyegyletek 
kombinált csapata, vagy pedig Uj- 
í>est együttese lesz a Gradjanskí 
ellenfele, aszerint, hogy a szövet
ségi kapitány miként fogja  össze
állítani a Prágába utazó válogatott
csapatot.

A  húsvéti program kibővítésén is 
fáradoznak az egyletek. A  legutolsó 
kombináció szerint a belgrádi Ju- 
Soslavija lesz a magyar főváros 
húsvéti vendége. Március 27-én, 
vasárnap, a Hungária— Ferencvá
ros derbi előtt a Jugoslavija a III.

kér. FC, vagy a Bocskai ellen já t
szana aszerint, hogy az egyik, vagy 
a másik csapatot sikerül megnyerni 
a húsvéti mezőnybe negyedik gya
nánt. Húsvét hétfőjén azután a 
Ferencváros vagy a Hungária ellen 
fog  játszani a Jugoslavija.

A Csikók április közepi török—* 
bolgár túrája körül nehézségek 
vannak. Egyrészt az április 17-i 
bajnoki forduló, másrészt az ápri
lis 24-i magyar—osztrák válogatott 
mérkőzés miatt. A  Balkán-túrára 
ugyanis csak hat középegylet köte
lezte magát, kétséges azonban, 
hogy sikerül-e mindegyiknek elha
lasztania április 17-i bajnoki mér
kőzését, de azon a ponton sem tisz
ta a helyzet, hogy a Bécsibe való 
válogatás után elég erős csapatot 
tudunk-e kiküldeni délre. Ebben az 
ügyben még további tárgyalások 
várhatók.

Itt említjük meg, hogy Újpest 
húsvéti programja némiképpen el
tér attól, amit tegnapi számúinkban 
közöltünk. Újpest ugyanis Nagy
szombaton a Young Fellows ellen 
játszik, Húsvétvasámap pihen és 
csak Húsvéthétfőn kerül össze a 
svájci bajnok Grasshoppersel.

Május 5-én nem lehet a Magyar Kupa 
^Öntője a 8.-1 m agyar—olasz válo

gatott mérkőzés miatt
JJi határnapot kell keresni a kupadöntő számára 
A Ferencváros—Bocskai elődöntőt április 24-ére

halasztották
A Magyar Kupa döntőjét má

jus 5-ére, Áldozócsütörtökre tette 
az MLSz. Most azonban, hogy a 
Magyar— olasz Európa Kupa- 
mérkőzés május 8-ára került, 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a kupa
döntő napját más terminusra 
Kell helyezni, mert hiszen a sors
döntő magyar— olasz mérkőzés 
előtt három nappal nem állhat ki 
Komoly mérkőzésre a kupadöntő 
fcet résztvevő csapata, amikből 
Nyilván több válogatott játékos 
kerül ki.

A  kupadöntő céljaira egyelőre 
még nincs megfelelő határnap,

ezt még keresni fog  majd a szö
vetség, annyi azonban máris bi
zonyos, hogy a még hátralevő 
elődöntő mérkőzésnek, a Ferenc
város— Bocskai találkozásnak le
játszása egyszeribe nem lett 
olyan sürgős. „ Az MLSz intéző- 
bizottsága éppen ezért engedélyt 
adott arra, hogy ezt a mérkőzést 
március 15-éről április 24-ére, a 
bécsi magyar— osztrák válogatott 
mérkőzés napjára halasszák, 
amikor is a Ferencváros Debre
cenben fog  játszani a Bocskai 
ellen.

(► ^ 6  | 

eflsJísztíkfc.
Ha a vasárnapi mérkőzések 

eredményeit az összesített gól- 
Krányokhoz hozzáadjuk, akkor a 
Következő képet nyerjük:

Ferencváros— Nemzeti 41:16
Újpest— Vasas 31:15
Hungária— Bocskai 34:18 
Kispest— Attila 10:9
H l. kér. FC— Somogy 7 :5

A Ferencváros 1929 szeptem- 
ber 15-én volt utoljára Miskol- 
dmj. Akkor 3 :l-re  győzött az 
Attila ellen bajnoki mérkőzés 
keretében. A mérkőzésre 6500-an 
holtak kíváncsiak!

*
Kispest híres őszi 5:0-ás győ- 

felniét éppen a Vasas, tehát va
sárnapi ellenfele ellen érte el. E 
'mórközés után sóhajtottak a kis
pestiek:

T~ Kár inkább ötször győztünk 
Volna i  :0-ra, mint egyszer 
o:0-ral

Ka a kispestiek kívánsága sze- 
’  Vnt történt volna, akkor, nem kel

lene most a Vasas ellen kiesési 
derbit játszaniok. Az egyik csa
pat ugyanis az utolsó, a másik az 
utolsóelőtti helyen tanyáz.

•

Újpest rég nem játszott köny- 
nyű mérkőzést a III. kér. FC el- 
len. Kettőjük 11 meccse közül az 
öt utolsó a következő eredménye
ket hozta; 3:2, 3:2, 2:1, 2:1, 
6 : 4 . . .  Vájjon vasárnap is nehéz 
soruk lesz-e az újpesti szurkolók
nak? . . .

Csapatok vigyázat! A  Hungá- 
ria-úton a klubház felé eső kapu 
balszerencsés. A  Hungária— 
Bocskai mérkőzés 8 gólja kö
zül 7 ebbe a kapuiba esett, a 
Ferencváros— Nemzeti mérkőzés 
6 gólja közül 4 pottyant ide, 
sőt még az amatőr MTK— 33FC 
mérkőzésen is a 3 gól közül 2 itt 
surrant be.

MTK-pqlyq Hungárla-út
Vasárnap, március 6-án, 

délután fél 4 órakor

Hungária—Somogy
Előtte fél 2 órakor

Budai „11“—Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzések

AZ EGYIPTOMI ÚT T Ö R T É N E T E

Augusztus végére meg lehetne 
valósítani a budapesti Egyiptom- 
Magyarország revánsm érkőzést

A nyár végén, vagy az ősz elején kellene nyélbe
ütni a meccset — Az egyiptomiak magyar—olasz 
túráját tettbe kell valósítani — Ml történt a nagy 
meccs után — A bankett — A magyar volt az 
első európai válogatott csapat Egyiptom földjén 
A nyárra várjuk Sukry pasa miniszterelnök és 
Alexandria főpolgármesterének budapesti láto
gatását — Az egyiptomi—magyar kapcsolatoknak 
e látogatásokhoz fűződő kibővítését iŝ  jelentené 
a sportszempontokból okvetlenül szükséges buda

pesti reváns
Barlassina élesen, fülbehasítóan 

fütyült. Mintha maga is meg
könnyebbült volna, hogy vége a 
nagy mérkőzésnek.

S ebben a pillanatban megmoz
dult a nézőtér. A  kairói gyerekek 
éppen úgy megrohanták, vereget
ték, körülrajongták az arab játéko
sokat, ahogy a magyar apróságok 
teszik, mikor győzelem után vonul 
le a válogatott tizenegy. S a nagy
közönség éppen úgy örömujjongás
ban tört ki, mint a budapesti, ami
kor megelégedettséggel, örömmel 
hagyja el a pályát.

Mert *
Kairónak örömnapja volt ez 

a nap.
Csak mi, odavetődött magyarok 
ballagtunk el a küzdelem színteré
ről némán, valami fájdalommal, ke
serűséggel a szívünkben. Ezt a 
fájdalmat, ezt a keserűséget elol
vasztotta ugyan hamarosan az a 
tudat, hogy mekkora örömet sze
reztünk az araboknak, micsoda 
nagyszerű napot ajándékoztunk az 
egyiptomi sportrajongóknak, akik 
irántunk való szeretetükkel, ked
vességükkel, csapatuk jó  játékával 
meg is érdemeltbe ezt az örömet. A 
mi fájdalmunk tehát hamar meg
enyhült. Csak akkor vált újra kese
rűvé, amikor azokra gondoltunk, 
akik itthon aggódtak, reményked
tek, akik itthon vágytak az örömre, 
amit a csapatnak kellett volna meg
szerezni számukra. S az itthoniak 
szomorúsága újra, meg újra elfo
gott bennünket.

Az öltöző néma volt, a fiúk 
arcán a játékos elégedetlen
sége, bosszúsága, lelket tépő 

bánkódása borongott
s valamelyik megszólalt közülük

— Mit szólnak otthon, ha meg
tudjákm

Érezte, tudta mindenki, hogy 
nagy csalódást okoz a mérkőzés 
híre s ez volt a legkeserűbb hatása 
a döntetlennek. Nem mondta sen
ki, de minden arcról le lehetett ol
vasni :

— A magyar sportközönség, a kí
nokban vergődő magyarság olyan 
kevés örömben részesül. Illett vol
na legalább a győzelem, örömét 
megszerezni számára. S még ez 
sem sikerültI

A  játékosok valósággal szégyél
ték magukat. Az autokár némán 
rohant s

hiába tapsolt, Integetett fe
lénk a pályáról özönlő nézők 
serege, különböző csoportja,

senkit sem hangolt át ez az ünnep
lés.

Csak az esti
díszvacsorán

vált hangosabbá a társaság. A 
Continental ragyogó termében a fe 
hér asztalnál került szembe egy
mással a két csapat s itt hamaro
san felderültek az arcok. A  sör, a 
bor, a pezsgő is segített. De kelle
mes hangulatba ringatott bennün
ket az egyiptomi szövetség vezetői
nek beszéde is.
, Sabry pasa, a szövetség elnöke, 
Horthy Miklóst, kormányzónkat él
tette, mire Fodor ár. Fuad királyra 
emelte poharát,

Fuad Anvar bey, a szövetség
főtitkára mondotta az első 

beszédet.
Arabul beszélt, ahogy utána Heider 
bey is s a beszédeket Eszmat mér
nök tolmácsolta magyarul. Fuad 
Anvar bey elsősorban köszönetét 
mondott azért, hogy a magyar csa
pat ellátogatott Egyiptomba. Pol- 
nauer Ernő és általában a Pol- 
waner-fiúk munkásságának tulaj
donítja ezt, akik öt éven át dolgoz
tak azon, hogy a két nemzet közötti 
barátság megszilárduljon és állan
dósuljon. Ilyenformán régi most 
már ez a barátság, amit elmélyített 
a válogatott szereplése, hiszen na
gyon jól esik Egyiptomnak e nem 
felejti el, hogy

Magyarország az első, amely
nemzeti válogatottját Egyip

tomba küldötte.
Az egyiptomi futball sokat tanult a 
magyartól, mesterének vallja azt, 
de az Isten segítette a tanítványt, 
hogy döntetlent vívhatott ki, az 
Isten akarta, hogy egyik sem nőtt 
ezen a mérkőzésen a másik fölé. Ez 
a körülmény még jobban megerő
síti a két nemzet barátságát s 
annak a reményének ad kifejezést, 
hogy Budapesten majdan hasonló
képpen történik.

Heider bey elmondotta, hogy 
éppen a Continenitálban ismerke- 
kedett meg a Polnower-f iákkal s 
innen indult ki a magyar— egyip
tomi futballbarátság. Senki sem 
gondolt másra a mérkőzés előtt, 
mint egyiptomi vereségre. S a 'honi 
csapat új gondolatot ültetett el a 
sportemberek fejébe. Az eredmény
re büszke lehet a csapat, bár az 
eredményt elsősorban mesterüknek, 
a magyaroknak köszönhetik az 
egyiptomiak.

Fodor dr. szellemesen vála
szolt francia nyelven

az elhangzott beszédekre. K ife j
tette, hogy Párában az egyipto
miak győztek, Kairóban döntetlen 
volt az eredmény, Budapesten te
hát már magyar győzelem követ
kezik.

Maríássy dr. adta át a magyar 
szövetség remek serlegét az egyip
tomi szövetségnek, az MLSz pla
kettjét pedig Sabry pasának, H ei
der, Fuad Anvar-mk és Jusszuf 
Mohammednek.

Már ekkor érezhető volt a beszé
dekből hogy

a budapesti mérkőzés gondo
lata ott él az emberekben.

Nemcsak az arabokban, hanem a 
magyarokban is. Játékosok és kísé
rők egyaránt beszéltek arról, hogy

meg kellene a magyar közön
ségnek is mutatni ezt az 

egyiptomi csapatot,
amely immár másodszor okozott 
váratlan csalódást a hazai sporttár- 
sadalamnak, S ebben a gondolat
ban oldódott fel véglegesen a mi 
szomorúságunk, keserűségünk, ami
ről azt hittük, hogy az Egyiptom
ban élő magyarokban továbbra is 
megmarad.

Pedig ellenkezően történt!
Már a mérkőzés előtt olyan, híre

ket hoztak hozzánk, amelyek arról

szóltak, hogy a magyar csapat nem 
akar győzni a válogatott mérkőzé
sen. Azt hangoztatták s nem lehet 
megállapítani milyen forrásból 
származott a hír, hogy

a magyarok politikai okok
ból nem akarják megverni 

az arabokat.
A  túrázó különítmény természete
sen szelíd mosollyal fogadta ezt a 
naiv híresztelést. A  mérkőzés után 
annál nagyobb volt a bosszúság, 
hogy ez a bárgyúság az eredmény
telenségben látszólagos igazolást 
nyert.

Csak az egyiptomi magyarok 
nem hittek ebben a vak hírben, de 
nem is bosszankodtak, amikor el
maradt a magyar győzelem. Pai-

ÉIIEL'fuTB ALL ABDA
a legjobb, legolcsóbb
Gyár: III., ZS1GMOND-U. 84.
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kert Alajos dr., aki jóformán min
den nap meglátogatott bennünket 
szállónkban, szelíd mosollyal vi
gasztalta a szomorkás hangulatú 
játékosokat:

—  Nem. baj ez. Jól van ez ígyl. 
A mérkőzés szép volt, a játékkal 
mindenki meg van elégedve, elé
gedjünk meg tehát az előző győ
zelmek után mi is ezzel a sikerrel. 
A jövő szempontjából talán többet 
használ ez a döntetlen, mint bár
milyen fényes győzelem!

De alexandriai főkonzulunk, Pol- 
rnuer László is annak a véleményé, 
nek adott kifejezést, hogy a jövő 
kapcsolatok fenntartása szempont
jából az eredmény sokat jelent.

—  Persze, én a győzelemnek job
ban örültem volna —  tette hozzá, 
—  De így nem. vettünk revánsot, 
adósok vagyunk s kötelességünk 
ezt az adósságot tovább is törlesz
teni. Mondják csak uraim, nem tör
ténhetne a következő törlesztés Bu
dapesten?

Az idén ugyanis nagy egyip- 
tömi járás lesz Magyaror
szágon. A  tervek szerint a 
nyár végén vagy az ősz ele
jén ellátogat Sukry pasa 
miniszterelnök Budapestre, 
az alexandriai főpolgármes
ter pedig már el is fogadta 
Ripka Ferenc meghívását. 
Nem lehetne az egyiptomi 
futballisták meghívását is 

nyélbeütni?
A gondolat teljes tetszést ara

tott. S bizonyos, hogy tetszést arat 
a magyar sporttársadalom körében 
is. Hiszen a magyar közönség jog
gal lehet már kíváncsi az arabokra, 
az egyiptomi csapatra, amelyet 
nem tudtunk még legyőzni, amely 
viszont olyan fájdalmas vereséget 
mért már egyszer válogatottunkra.

Mariássy dr. kifejtette, hogy a 
tavaszi szezon válogatott program
ja már teljes, de

a nyár végére vagy az ősz 
elejére maga is szívesen 
venné az egyiptomiak láto

gatását.
Előkerült a naptár s megállapítot
tuk, hogy



augusztus végén
lenne a legalkalmasabb az arab 
csapat vendégjátékát a magyar 
futballprogramba iktatni. Mivel 
pedig utánunk, magyarok után, az 
arabok a közeli hónapokban az óta 
szókkal is felveszik a nemzetközi 
érintkezést, mert

áprilisban az olasz kadét- 
csapat is ellátogat Egyip
tomba, kézenfekvő, hogy az 
MLSz-nek néhány olasz mér
kőzéssel kell egybekötnie az 

egyiptomiak túráját.
Két-három olasz mérkőzéssel kap
csolatban könnyen létre lehetne 
hozni a budapesti arab— magyar 
találkozást, amelynek sportbeli és 
társadalmi értéke az előzmények 
után vitán felül áll. A  futball ér
deke feltétlenül megköveteli, hogy 
azt az értékes összeköttetést, amit 
az elmúlt, öt év alatt megszerez
tünk, meg kell tartanunk s melegen 
kell tartanunk azt a barátságot, 
Smely most irányunkban Egyip
tomban él és hat.

A  magyar sporttársadalom pe
dig méltán várja, hogy most már 
előtte is megjelenjen Egyiptom le
gendás hírű csapata. Hadd lássa 
meg végre Budapest is, a magyar 
sportközönség is Salem játékát, Sa
lem■ csapatának oroszlán szívét, bá
mulatos küzdőképességét. Talán a 
hazai földön megtörik a varázs, 
amely nem akar elmúlni a magyar 
csapat felől s megszerzi azt az örö
met is a futball rajongóinak, amit 
Kairóban nem tudott megszerezni!

Pluhár István.

A Ferencváros nem  
fogadja májusban  

a W est Ham Únitedet
— Saját tudósítónktól —

Nagy örömet váltott ki a futball 
társadalmából az a híradás, hogy a 
West Ham United csapata szívesen 
jönne Magyarországra s a Ferenc
városnak mérkőzést ajánlott fel. Az 
időpont is kedvezőnek mutatkozott, 
mert hiszen a kérdéses május 22-i 
nalpon olyan szerencsés a bajnoki 
sorsolás, hogy Budapesten csak ez a 
Ferencváros—West Ham United 
mérkőzés lett volna a komoly nagy 
esemény. Illetve az esedékes két 
bajnoki mérkőzést könnyen el lehetett 
volna helyezni a nagy mérkőzéssel 
kapcsolatban.

Sajnálattal kell jelentenünk, hogy 
a mérkőzés nem jöhet létre. A Fe
rencváros elnöksége foglalkozott a 
kérdéssel és arra az elhatározásra 
jutott, hogy neon fogadhatja az an
gol csapatot. A zöld-fehérek ugyanis 
pünkösd ünnepeit külföldön töltik s 
külföldi útjukat úgy alakítják, hogy 
a május 22-i vasárnapot is az ország 
határain kívül töltik. Mivel ez 
program már nagyrészt kialakult 
más akadályai is vannak az angolok 
fogadásának, a West Ham United 
ajánlatát a Ferencváros nem tudja 
elfogadni.
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Bukovai átadása körül 
m egakadtak a tárgya

lások
—  Saját tudósítónktól —

Azoknak a híreknek, hogy Bukovai 
a Nemzetihez kerüi, meg volt 
reális alapjuk. A Nemzeti ugyanis 
kérte a jeles játékost a Ferencváros
tól, amely nem zárkózott el az elől, 
hogy játékosát átengedje a fekete- 
fehéreknek. Hátra lett volna azon
ban az, hogy Bukovai is kérje egye
sületétől az elengedését, illetve át
engedését.

Ez azonban még eddig nem tör
tént meg. Bukovai tegnap is résztvett 
a Ferencváros tréningjén, de sem 
délután, sem később nem esett s 
átadásáról. Ez azonban nem jelenti, 
hogy vasárnapig nem oldódik meg a 
'kérdés.

Turay volt az egyetlen, aki hiány
zott tegnap a zöld-fehérek játékosai 
közül az Üllői-úton. Sárosi teljes 
egészségnek örvend már s vígan vé
gezte a gyakorlatokat. A ferenc
városiak centere azonban — úgy 
látszik — belefáradt az egyiptomi 
üt után a szokatlan poszton való sze
replésbe s némi pihenőre szorul.

G h y m e s s y t  a  c s a tá r s o r b a n  a k a r já k
az egyetemisták szerepeltetni. A 
BEAC válogatott hátvédje eddig 
már számtalanszor tanujelét adta ki
váló csatárképességeinek: valahány
szor előrement, mindig rúgott gólt. 
X vezetőség most vele akarja felja
vítani a gólképtelen támadósort. He
lyére pedig az eddigi balszélső 
Szántó vonulna a bekksorba.

—  Tyüh, de nagy 
kedvben van, Tere- 
fere úr! Ugyan
mitől?

—  Mióta két ká
véházba kell járnom 
híreim összegyűjtése 
céljából, azóta két

szeresére emelkedett a fogyasz
tott likőrmennyiség is . . .

Miért két kávéházba?
No hallja, Szerkesztő úr, 

csak nem képzeli, hogy a nagy. 
egyletiek egy kávéházba járnak a 
középblokkal!

Nagy az egyetértés.
Hát azért a Pluhár Pistának 

nem volt igaza, amikor a 0:0-ás 
meccsről szóló tudósításában kri
tizálta- az egyetértést. Abban 
egyetértett az egyiptomi expedíció 
vezérkara, hogy a szakszerűség
gel senkisem törődött.

—  De hiszen . . .
—  Ne méltóztassék tovább foly

tatni, úgyis túl vagyunk már 
rajta. Azt azonban most már el
árulhatom, hogy a vasárnapi baj
noki forduló komoly veszélyben 
forgott.

Hogyan?
Az egyiptomiak menezsere 

Athénben a szállóbeli szoba asz
talán felejtette a pénzesborítékot. 
Már útrakészen volt az egész 
expedíció, amikor a szobalány 
megjelent a szálló ajtajában, ke 
zében lobogtatva a borítékot, 
menezsemek hirtelen libabőrös lett 
a háta-. De nem volt baj, meg volt 

pénz yiind. Képzelje azonban 
Szerkesztő úr, ha elvesz a pénz 
csak zsuppon jöttek  volna haza

—  Hagyja már a nagyegyletie 
két.

- A középblokk egyik vezére 
hétfőn hatalmasat sóhajtott, ol
vasván a Nemzeti Sportban 
bécsi bajnoki eredményeket, hogy 
a Rapidot m egverte a Nicholson, 
az Admirát meg a WAC. Hirtelen 
eszébe jutott, hogy Budapesten 
kikapott a Nemzeti, Bocskai és a 
Vasas is. „Bécsben érdemes 
középblokkhoz tartozni”  —  vonta 
le a tanulságot.

—  Dehát hogy is volt azokkal 
vasárnapi meccsekkel?
—  ősi kabala tört meg vasár

nap délután. A Hungáriában ed
dig Kompóti addig nem lépett 
volna ki az öltözőből, amíg min
den játékos, sőt Spitzer bácsi is 
ki nem ment. ő  volt mindig az 
utolsó. Vasárnap, amikor félidő
ben 2:0-ra vezetett a Bocskai, a 
szünet után Gabi hirtelen elhatá
rozással félrelökte az ajtónál gyü
lekező társait és elsőnek lépett 
ki a folyosóra.

—- Azt hisszük, hogy a jövőben 
fordított lesz a kabalája.

v -  Hasonló kilátások vannak 
egyes urak tippelése terén is 
Arányi és Kom or egyformán 
U:l-es újpesti győzelmet tipelt 
az elmúlt vasárnapra. Ezen héten 
már egészen biztosan nem fognak 
egyformán tipelni az Újpest— 
III. kér. FC m érkőzésre. . .

—  Végezzen már a futballal.
—  Nyomban, csak még elmon

dom, hogy Debrecenben a rend
szeres edzés hiányának tudják be, 
hogy csapatuk a II. félidőben ki
fulladt. Azonkívül egy-lcét játé
kos magánéletétől sincsenek el
bájolva egyes vezetők. Ezen a 
téren erélyes, rendszabályok vár
hatók. Más! A Hungária nem áll 
meg a Varga szerződtetésénél. . .

Hanem?
—  Huh, milyen halfsor lesz ott 

rövidesen, Szerkesztő úri ,
—• Legyen szerencsénk.
—  A zt is megsúgom, hogy a 

vidéki öltözőben csak glyan sor
rendben láttak neki a vetkőzés- 
nek a játékosok, amint a kasszá
ból hozott pénzzel némiképp eny
hítették a hátralékos gázsi iránti 
igényeket.

— Hagyja a pénzügyeket.
— Szerkesztő úr bizonyára híve 

a takarékosságnak. Akkor elmon

dok egy bájos kis esetet. 
PLASz-nak interurban telefon- 
forgalma rettenetes nagy volt. 
menezserek rendszerint a szövet
ségben bonyolították le külföldi 
túralekötéseiket és amikor egy 
egy hónap múlva kijött a telefon- 
számla, már senkise akarta vál
lalni a sok „Belgrádot” , meg 
„Drezdát”  stb . . . .  Ezért azután 
intézkedés történt és lelakatolták 
az összes készülékeket. Csak kí
vülről lehetett hívni a szövetség 
telefonjait, aki belülről akart 
hívni, annak kulcsa kellett, hogy 
legyen. Kulcsot pedig csak a sző 
vetségi főfunkcionáriusok kaptak. 
Elképzelhető az egyik alelnök cső 
dálkozása, amikor véletlenül fel- 
ment dél tájban a PLASz-ba és 
egymásután hallotta, mint hívja 
az altiszt telefonhoz a legnagyobb 
túravadász hírében álló menezsert 
„Kolozsvár kéri Fúró urat.”  Majd 
kicsit később: „Lipcse kéri Fúró 
urat.”  És így tovább. Az alelnöh 
csodálkozott, hogy annyi külföldi 
klub kíváncsi az illető menezser 
túrázó szándékaira és elhatározta, 
hogy utánajár a dolognak. És ki
derült a következő: az illető me 
nezser délelöttönkint betért egy 
dohánytőzsdébe, mielőtt felment 
volna a szövetségbe és az inter- 
urbánnál bejelentett öt-hat beszél
getést különböző külföldi váro
sokba. A szövetségben pedig nyu
godtan azt hitték, hogy külföldi 
számlára mennek a hívások. Ez 
aztán a takarékosság!

—  De ebbe a takarékosságba 
belebukhat a szövetség.

—  No, Isten megáldja Szer
kesztő úr, megyek.

—  Terefere úr, elájulok. Maga 
önként menni akar?! Ez még nem 
fordult elő a világtörténelemben!

—  Mégis megyek, mert Bécs 
ben sürgős dolgom van.

—  Mi dolga van magának Bécs 
ben?

—  No lám! Ugy-e most kíván
csi, most tartóztat már a Szer
kesztő úr! Engedje meg szeré
nyen megjegyeznem, hogy ez sem  
fordult még elő a világtörténe
lemben, ergo most én ájulok el

—  Magának nincs joga el 
ájulni. Maga pletykázzon tovább 
v a g y . . .

—  Hát jó. Mint emlékszik 
Szerkesztő úr, a jégen  . . .

—  A jég már bezárt!
—  Ne tessék közbevágni, mert 

belezavarodok. Tehát a jégen  
múltkor volt egy párbaj.

—  És? . . .
—  Most újra van egy pár baj.
—  Ki akar megint vagdalézni?
—  Senki. Nem tetszett jól f i 

gyelni a tagolásra. Most nem 
párbaj van, hanem egy pár baj. 
Például: a három jeles gyors- 
korcsolyázó Bécsbe ment. Spóro
lásból nem adtak hozzájuk kísé
rőt, mondván, hogy mind a há
rom versenyző bajnok —  az egyik  
1930-as, a másik 1931-es, a har
madik 1932-es —  tehát úgyis elég 
komoly sportember mindegyik. 
Erre a három gyorsbajnok —  az 
1932-es kivételével —  sürgősen le
égett Bécsben. Idehaza kezdték 
kutatni a leégés okait s többek 
között a következőkre jöttek rá : 
egy táncos lokálban zálogbaadott, 
majd kényszerkölcsönnel kiváltott 
aranyórára, egy eltörött szállodai 
éjjeliszekrény-márványlapra, vi
haros . . .  i z é . . .  viharos „kondi- 
ciótréningre” . . .

Elég! A többit majd a fe
gyelmi előtt elmesélheti.

— Úgy van, Szerkesztő űr, a 
fegyelmi előtt. Bár mire odaérnek 
a bűnök, tálán lekopnak egy ke
véssé.

Maga ne jósolgasson. Éne
keljen tovább.

Apropó: ének. Egy egész 
kor ének-el arról a bájos esetről, 
amit a budaiak egykor „hargen- 
király” néven közismert hokkis- 
tája, jelenleg a gödörbdiek kincs-

TULGOR" BOROTY/WVÍZ RÉVÉN 2 PERC ALATT
KÉNYELMESEN BOROTVÁLKOZIK

tárnoka követett el. Jelszó: „nem 
fizetve mind a vérpadig!”  Az 
egyik legutóbbi jéghokkimérkőzés 
után a vendégcsapat költségeire 
50 pengőt kellett volna kifizetnie 
az ex-hargen-királynak, aki a 
mérkőzést nagy lelkesedéssel vé
gig is szurkolta, de abban a pil
lanatban, mikor a bíró utoljára 
fütyült, úgy eltűnt, mint a kám
for. A pénzt közadakozásból .kel
lett előteremteni a jéghokkiszak 
osztály elnökének addig is, míg 
kincstárnok szőrös szíve jobb be 
látásra enyhül.

—  Elég, elég!
—  Mór az utolsót lehellem: az 

illetékes szövetség elnöki Ülésén 
mindenki a magyar-csehszlovák 
atlétikai viadal lekötése mellett 
volt, egyedül az elnök ellenezte 
Keresztül is vitte, hogy levették 
a tárgyat a napirendről. Pár nap 
múlva új elnöki ülés nélkül uta
sította az elnök a nemzetközi bi
zottság előadóját, hogy írja meg 
a lemondó levelet a csehszlovák 
szövetségnek. Ezért nem lesz ma
gyar-csehszlovák atlétikai mér 
kőzés.

—  És miért nem lett béke a 
MASz és a MAC között?

—  M ert amikor a MAC már 
abba is belement, hogy Vangel ne 
legyen alelnök, de legalább a Zu- 
bér legyen társelnök, akkor a sző 
vétség elnöke így szólt r  „M iért 
nem szóltak előbb, most már 
késő!”

—  Tényleg nagyon késő van 
már, Terefere úr!

—  Akkor jó  éjszakát kívánok

»Vegyes kC!földi«
A holland futball vezérei érezték, 

hogy bizonyos felelősséggel tartoznak 
azért a kárért, ami a FIFA pénztárát 
érte a holland Hirschmann főtitkár 
rosszul sikerült spekulációi folytán, 
Már a Csikók téli hollandiai szerep
lésének egyik mérkőzéséből a teljes 
tiszta bevételt a FIFA kasszája ja
vára ajánlották fel, most pedig egy 
soronkívüli válogatott mérkőzést 
játszottak a belgákkal és ennek 
válogatott mérkőzésnek is teljes jöve
delmét felajánlották erre a célra. 
Amint az elszámolásból* kiderült, 
FIFA pénztárába kb. 20.000 pengő 
folyt be ebből a holland—belga válo
gatott mérkőzésből.

A  Viktória Zsiskovot újra a prá
gai nagy csapatok köfé emelték leg
utóbbi eredményei. Alighogy haza
tért öt hétig tartó diadalmas francia 
túrájáról, 2:0-ra verte a Slaviát en
nek saját pályáján, majd az elmúlt 
vasárnapon 3:1 arányú vezetés után 
3 :3-ra végzett a Spartával. A régi gár
dából már csak Steiner és Stepan mű
ködik a csapatban, amelyben nagy
szerű az utánpótlás. A legelső klasz- 
szisba tartozik BradÁcs jobbössze
kötő, a csapat gólzsákja, Hruska 
jobbszélső, Zajicsek balösszekötő és a 
csapat tengelyében álló Moudry.

Swoboda, Pucs, Vodicska és Novak 
szerepel a prágai Slavia terjedelmes 
sérültlistáján. A három első egy-két 
héten belül rendbejön, a Sparta 
BraMte-jével történt karambol nyo
mán lábát tört Novak azonban még 
hónapokig nem gondolhat a játékra. 
Szerencséje a Slaviának, hogy Pla- 
nicska remek formában van, Novak 
helyén pompásan bevált a fiatal 
Fiala, a pozsonyi Csambal személyé
ben pedig olyan játékosa van, aki 
egyformán jő minden poszton.

Három jugoszláv „vándor”  tért 
haza a napokban. Beck, Szekulies és 
Kramer. Mind a hárman megjárták 
már Franciaországot* ahol az FC 
Séte-ben futballoztak, legutóbb pedig, 
a genfi Urániát tették naggyá. Sze
replésük körül mindig több zavar tá
madt és most jobbnak látták haza
térni.

Angliában akciót indítottak a va
sárnapi játéktilalom feloldása érde
kében. Az angolok konzervativizmu
sát ismerve, nem lehet sok reményt 
táplálni az akció sikere iránt.

Paris bajnokságát már nem lehet 
elvenni a Racing Clubtól, amely leg
utóbb CA Paris ellen 4:0-ra győzött. 
Jelenleg öt ponttal vezet a Racing 
nagy riválisa, a Club Francaís el
len, a hátralevő fordulón tehát már 
nem hozható be a Racing.

A  Stockholmban élő németek kü
lön sportklubot alakítottak. A fut- 
ballon kívül úszással és atlétikával 
'fognak foglalkoeni.

Dobás véd vasárnap az URAK 
kapuját a „33” FC ellen,

20 éves 
a  B a n k i i g a

■— Saját tudósítónktól —
A Pénzintézeti Sportügyietek Ligá

ja ez évben ünnepli fennállásának 20 
éves jubileumát. A jubileum emléké
re a liga tanácsa elhatározta, hogy 
az idén rendezendő bajnokságok 
egyszersmind jubileumi versenyt is 
alkotnak.

Kétségtelen, hogy a tisztviselőtár
sadalom tagjai közül szolgálat tekin
tetében a banktisztviselők vannak a 
legnagyobb mértékben igénybevéve és 
éppen ezért fokozott elismerés illeti 
a ligát azokért az eredményekért, 
amelyeket a banksport terén már 
eddig is felmutathat. A nehéz mun
kával eltöltött 20 év azoknak a ma
gasabb nemzeti céloknak a jegyében 
folyt le, amelyele a banktisztviselők 
egészségének ápolását, a bajtársi 
együttérzés fokozását a sport nemes 
eszközeivel kívánta előmozdítani.

Különös elismerést érdemelnek 
azok az eredmények, amelyeket a liga 
tagjai nemzetközi vonatkozásokban 
értek el, amelyek közül az olasz bank
válogatott labdarúgó csapatnak 
Milánóban történt legyőzése emel
kedik ki.

 ̂A liga ebben az évben is folytatni 
kívánja nemzetközi összeköttetéseinek 
ápolását és viszonozni óhajtja az an
gol teniszezők tavalyi budapesti lá
togatását.

Az 1932. évben a különböző sport
ágakban rendezendő versenyek nap
tára a következő:

Atlétika:
Június 18: Pénzintézeti Központ

TSE vándordíjas kezdő és nyeretlen 
versenye.

Június 25: Országos Központi Hi
telszövetkezet TSE tiszteletdíjas ver
senye.

Július 2: Pénzintézeti Központ
TSE vándordíj as csapatversenye.

Július 16: Budapest Székesfővá
rosi Községi Takarékpénztár TSE 
bankközi nyilt versenye.

Szeptember 10: A  Liga bajnoki
versenye.

Október 6: Magyar Atlétikai Szö- 
vetség_ kegyeleti staféta.

Október 15: A  Liga junior mezei 
versenye. ' m

Október 22: A  Liga bajnoki mezei 
versenye.

A „Kismartony vándordíj”-as sta
fétaverseny időpontját később közöl
jük.

Tenisz:
Június 11: Magyar Országos Köz

ponti Takarékpénztár TST kizárásos 
egyéni és páros versenye.

Július 9: A  Liga bajnoki egyéni 
és páros versenye és a Takács Imre 
férfiegyes emlékverseny.

Július 30: Pesti Ma,gyár Kereske
delmi Bank TSE Davis Cup rend
szerű kizárásos csapatversenye.

Augusztus 13: A Lig® bajnoki osa- 
patversenye.

Úszás:
Március 13: Pénzintézeti Központ 

TSE kezdő és kizárásos versenye.
Április 10: A liga  „Gráfl-vándor- 

díj”-as staféta versenye.
Május 1: A  Liga „Wertheimer

vándordíj”-as versenye.
Május 8: Pesti Magyar Kereske

delmi Bank TSE egyéni, kezdő és 
kizárásos versenye.

Szeptember 3: A  Liga bajnoki ver
senye I. rész.

Szeptember 17: Pénzintézeti Köz* 
pont TSE versenye és a Liga baj
nokságának II. része.

Szeptember 24: Angol—Magyar
Bank TSE tiszteletdíjas versenye.

Október 16: Magyar Általános Hi
telbank TSE tiszteletdíjas versenye.

Október 23: Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank TSE egyéni, kezdő és 
kizárásos versenye.

November 6: Budapest Székesfővá
rosi Községi Takarékpénztár TSE 
bankközi nyilt versenye.

Vívás:
Március 6: A  Liga bajnoki kard 

csapatversenye.
Labdarúgás:

A bajnokságért és a Svofooda-ván- 
dordíjért folyó mérkőzések időpont
ját későbbi időpontban, állapítja meg 
a Liga.

Szerda, 1332 március 2.

Az Elektromosban nagy örömet 
keltett a vasárnapi győzelem, de 
még inkább a esapat javuló játéka, 
amellyel a két pontot elhozta a 
Lágymányosról. Steczovits kitűnő 
halfjátéka volt a meccs legkelleme
sebb meglepetése, de Kocsis és Kul
csár is elsőrangút nyújtott. — „Végre 
magára talált a csapat“ — mondta 
Mihalik intéző — „csak ae a baj, 
hogy vasárnap éppen a Törekvéssel 
kerülünk szembe. No, de nálunk lesz 

meccs" — teszi hozzá hamiskásan.
Két súlyos sérültje van a vasár

napi B. Testvériség—Bndatétény
mérkőzésnek: Klein (B. Testvériség) 
és Rndolf (Bndatétény) oly hevesen 
csapott össze, hogy mindkettőt A 
mentők vitték el.
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Hatalmas pályázatunk kiírása pénteki számunkban
Meglepetésekkel indult 

a görög bajnokság
— Saját tudósítónktól —

Athén, február.
A görög bajnokság

nak érdekes saját
sága, hogy ebben az 
esztendőben a két 
fordulót egy hosszban 
j átszáll le a csapatok. 
Most indult meg a 
bajnoki küzdelmek 

Bora, hogy meg se álljon — legfel
jebb egy-egy ünnepi programpontra 
'— egészen július közepéig, amikor az 
Utolsó fordulóra kerül majd a sor.

A kezdés nagy meglepetéseket ho
zott. Az Etnikosnak és az Apollonnak, 
szóval a tavalyi két sereghajtónak a 
legerősebb ellenfél jutott az Olym- 
piakosban és a Panatineikosban. 
Tudni kell, hogy az Olympiakos ta
valy, a Panatineikos pedig tavaly 
előtt nyerte a bajnokságot. S a meg
lepetés az, hogy a bajnok is, az 
exbajnok is kikapott ellenfelétől. Az 
Etnikos 1«0 arányban verte meg az 
Olympiaikost, az Apollón, a magyar 
Hesser által edzett csapat, pedig 
2:1 arányban vert rá a Panatineikos- 
ra. Kitűnően szerepelt azonban 
Rauchmaul együttese is, az Enossis,

amely a szalonikii Paok csapatát 
győzte le 2:0-ra. Ez a győzelem kü
lönben, jó gólarányával, első helyre 
állította a bajnoki kezdés után a 
magyar igénar csapatát. Ezen már 
meg sem lepődnek Athénben, hiszen 
Rauchmaul, mióta betette lábát 
Athénbe, minden díjat megnyert csa
patával, ami csak megnyerhető volt. 
Az Enossis vitte el az első ízben kiírt 
kupát, megnyerte az egyik athéni 
lap díját egy körmérkőzés során s el
vitte a kitűzött serleget a Wacker 
karácsonyi vendégszereplésekor is, 
amikor is egyedül győzte le az oszt
rák csapatot. Kíváncsian várja min
denki, hogy a szép győzelmi sorozat
nak milyen folytatása lesz a bajnok
ságban? A bajnoki küzdelmek során 
Szalomikiben az Aris és a Herakles 
0:0-ás döntetlent játszott.

A görög futball különben nagyban 
készül legközelebbi nemzetközi mér
kőzésére is, amely március 27-én ke
rül sorra Athénben. Az ellenfél a 
bolgár válogatott lesz. Ezenkívül a 
Rapid jelenti majd az idegen járást, 
mert husvétra a bécsi zöld-fehéreket 
kötötték le a görög klubok.

A Ferencváros miskolci mécs
esére szombaton délután indul el 
a fővárosból.

Komolyabban kell venni a Corin- 
thián-díj mérkőzéseket -— erre hívja 
fel az MLSz intézőbizottsága az 
egyesületek figyelmét. Ha mégsem 
látnának kellő komolyságot, úgy be
szüntetik a díj-mérkőzéseket.

A Soroksár—Turul mérkőzésen
agyrázkódást szenvedett Lichtner 
már jóbban van. Pedig mérkőzés 
után csak otthon, Soroksárott tért 
magához!

Az Újpest csütörtökön délután 
3 órakor a Turul TE csapatát 
látja vendégül edzőmérkőzésre.

Bajok vannak a Péfcs-Baranyával.
Anyagi bajok! Tegnap este az inté
zőbizottság kimondta, hogy a pé
csieknek játékjogfeifüggesztés terhe 
mellett 507 pengőt kell fizetniük 
szombatig Magyarnak. Mint értesü
lünk, jövő héten az anyagi dolgok 
miatt a Pécs-Baranya hibájából fel 
akarják bontani Magyarnak és Hor- 
vát-Hal ásnák a szerződését.

A Hungária ma délutáni két- 
kapus edzésén néhány Bak TK 
játékos vendégszerepei, sőt egy
két próbajátékos is vizsgát fog 
tenni.

Elvi jelentőségű döntést hozott 
tegnap este az intézőbizottság Starnzl
lábtörésével kapcsolatban. Kimondta, 
hogy ha a kölcsönkapott játékos lá
bát töri, akkor a játékost kölcsönkérő 
egyesület kártérítést köteles fizetni. 
Ez alól csak akkor van kivétel, ha 
írásban másként egyeznek meg az 
egyesületek.

* A  Bak TK keres március 
13-ra vidéki, vagy csehszlovák 
ellenfelet.

A Nemzeti vasárnap is játszik.
Tegnap este elhalasztották a Saba- 
ria-—Nemzeti bajnoki mérkőzést, de 
a fekete-fehérek ennek elleniére is 
játszanak vasárnap. Ma keresnek el
lenfelet.

Hungária B )— BSzKRT kombi
nált barátságos mérkőzés lesz va
sárnap délelőtt 10 órakor a hun- 
gáriaúti pályán.

Burgernek, a Vasas jeles játékosá
nak bokacsontrepedése van. Ezt álla
pította meg tegnap a röntgenvizsgá
lat. Burger az Újpest elleni mérkő
zésen sérült meg s a súlyos sérülés
sel végig játszotta a meccset.

A vasárnapi Újpest— III. kér. 
FC meccs előjátékaként az Uj- 
pes B) a Nemzeti B) ellen fog  
megküzdeni a megyeriúti pályán 
fél 2 órai kezdettel.

Csizinek, a Somogy játékosának 
tegnap Budapesten gipszbe tették a 
lábát. Reggel érkezett Budapestre,
rögtön kezelés alá vették 8 három- 
négy nap múlva megy is haza Ka
posvárra. Vasárnap természetesen 
nélküle játszik a Somogy,

Sárvári vasárnapi sérülése
rosszabbodott, fájós térde any
já r a  megdagadt, hogy ágyba kel
lett feküdnie.

Vasas—Turul edzőmértkőzés lesz 
m^délután 3 órakor a Lóverseny-

A Testvériségnek három sérültje 
van vasárnapról: Friedrich, Keresztes 
és Borza.

Északon ismét kísért a két alosz
tályra való szétválasztás. Több északi 
egyesület már régebben javaslatot 
nyújtott be, hogy az első osztályt is
mét két alosztályra, miskolcira és 

......................... lí ......................mátravidékire válasszák szét. A ja
vaslat jövő héten az ÉLASz tanácsa 
elé kerül. Könhyen lehet, hogy a 
többség elfogadja a javsalatot.

Fenyvesi ma megy újabb orvo
si vizsgálatra. Ha nem tud va
sárnap játszani, akkor vagy Stei- 
ner lesz a jabbszélsŐ a III. kér. FC 
csatársorában, vagy pedig új já 
tékost kell szerződtetnie az egylet
nek.

A MÁV Előre a tavasz folyamán 
Mubházat szándékozók építeni pályá
ján, ahöl egyúttal új öltözők is len
nének. A vasutas egyesület ezenkívül 
méig céllövöldét is építtet a tataiúti 
pálya mellé.

Platkó védett vasárnap új csa
patában, az FC Baselben, amely 
3:2-re győzött St. Gálién ellen.

A Sabaria játékosait tegnap ala
posan megfuttatta Lelovits s utána 
még a kötelek is jói megizzasztot
ták a gárdát. Csütörtökön a MÁV- 
vál edzomérkőzést tart a csapat, még 
mindig a régi SzAK-pályán, mert az 
SzSE-pályáról a jég sehogyan sem 
akar eltűnni,

Pécs-Baranya csapata kedden 
délután kondíciógyakorlatokat 
végzett. A  vezetőség megelége
dett a csapat vasárnapi játéká
val. Szegedre ugyanazzal a csa
pattal utazik tehát, amelyik va
sárnap játszott.

A Somogy tegnapi feondicióedzésén
Erdős és Csizi kivételével az egész 
játékosgárda rásztvett. Csizi sérülése 
miatt hiányzott. Erdős azonban min
den bejelentés, vagy értesítés nélkül 
maradt távol.

A BRSC-ben Klötzl V. influénzával 
betegen fekszik, míg Brunner a lá
bán sérült.

Délnyugaton a bajai alosztály 
összes vasárnapi bajnoki mécs
eséit hivatalból április 24-re ha
lasztották, mert a pályák hó és 
jég alatt állnak. Április 24-én 
lesz Pécsett a Pécs— Eszék re- 
vánsmérkőzés is.

Uj képviselője van a Szeged FC- 
nekt Bach László dr. (lakik: II. Mar- 
gdt-körút 7. II. 3.).

Az amatőrbajnokság terminusait 
valószínűleg meg fogják változtatni 
a május 8-i válogatott meccs miatt. 
Az elnökség egyébként mai ülésép 
fogja ezt tárgyalni.

Barátságos mérkőzés. Autótaxi 
SC— RÁC 2:1 ( ? :1 ) .  öv-utca. A 
taxisok amatőregyüttese biztosan 
győzött Nagy és Zvolenszky (ti
zenegyesből) góljaival.

A MÁVAG-ban Országh gyengél
kedik és emiatt nem játszhatott va
sárnap^ bár az ifjúsági Szift ragyo
góan védett, legközelebb azonban már 
újra Ő kerül a kapuba. Herczegh II. 
állapota örvendetesen javul és a hé
ten már edzésbe kezd. Ébner az ol
dalába kapott rúgást, de ő az UTE 
ejteni meccsre teljesen rendbejön.

Brrr:
—  Elsején a műjég is tavaszt 

mond. Leállnak a hűtőgépek!
—  Nahát! Szegény korcsolyázók 

hűtetlen jégen fog’nak korcso
lyázni ?

BIRKÓZÁS
A Makói AK—Szegedi Vasutas SE

kluíbközi birkózó mérkőzésének rész
letes eredménye. Légsúly: 1. Dobó
SzVSE, 2. Bökönyi MÁK, 3. Pásztor 
MÁK, pehelysúly: 1. Futó SzVSE, 2. 
- Szagmeister I., 3. Szagmedister II., 
feönnyűsúiy: 1. Papp MÁK, 2. Sebő
ból MÁK, 3. Fejes SzVSE, kisközép- 
súly: 1. Gyuláim MÁK, 2. Tóth
SzVSE, 3. Bajusz MÁK, nagyközép- 
súly: 1. Hegedűs SzVSE, 2. Szűcs 
SzVSE, 3. Horváth MÁK.

KERÉKPÁR
Három fok 
fagypont alatt:

megkezdődött 
az országúti edzés

*— Saját tudósítónktól —
Dermedt és jeges még a világ. Jég 

zajlik a Dunán. Az influenza veszett 
vitustáncot rop az emberi nyomorú
ság fölé. A régen esedékes hóvirág 
nem csírázik. Március.

Vasárnap délelőtt a Gellérthegy 
lankáin kóboroltunk. Csendben csi- 
korduló hó porzott a lábunk alatt. 
Fújt a szél. Alig-alig találkoztunk 
emberrel. . .

. . .  És egyszerre csak az úttest 
közepén, meredek lejtőn felfelé szvet- 
terbe hízott nyolc-tíz kerékpáros gür
cöl el mellettünk.

Jobban odanézünk.
. . .  Versenyzők. . .
Versenyzők, országúti vándorok —■ 

vasárnap van, szabad idő, közeleg az 
idény, sietni kell: edzík magukat...

Rájuk szólunk.
Zavartan, kínosan cihelődnek. Ne

hézkesen leszállnak gépeikről.
— Adj Isten! Köszöntenek. . .
—  Hát már megkezdték? (hogy 

szóljunk).
— Meg —  felel a csoport vezető

je —, megkezdtük, de ne tessék ki
írni a nevünket. . .  Ez a mi istállónk 
titokban készül itt a Gellért
hegyen . . .  nem akarjuk a nagy fel
hajtást és nem akarjuk, hogy a 
többi istállók megsejtsék, hogy mi 
is dolgozunk már . . .

—  Miért? Hát már a többiek is? ..,
— Hát hogyne . . .  Egyrészük a 

gödöllői országúton gyakorlatozik, a 
másik rész a Megyeri-útra rándul, 
aztán az Üllői-utón sem alszanak az 
emberek.. .  Szekeres is elkezdte 
már. . .  ma sem várhatunk ölhetett 
kézzel. . .

—  És a hideg?
— Az semmi . . .  Kimelegsziink mi 

a tragacson jobban, mint kellene . .  ,
(A vezető int, a fiuk gépen ülnek 

megint s már lendülnének is előre. 
De ekkor a vezető mégegyszer felénk 
fordul és mondja:)

— De meg nem írja, szerkesztő úr, 
hogy minket látott itt a Gellért
hegyen . . .

Newyorkban megkezdődött a .hat
napos kerékpárverseny. Maurice 
Chevalier, az ismert francia színész 
pontban éjfélkor indította el a me
zőnyt, amelyben a legjobb amerikai, 
olasz, francia és német versenyzőik 
küzdenek egymással.

A  Brüsszel— Roma távverseny
120 indulót enged a rajthoz. 30 
belgát, 30 olaszt, 20 franciát, 20 
luxenburgit és 20 középeurópai 
résztvevőt. A díják együttes ösz- 
szege 110.000 belga frank. A 
verseny távja 1500 km. A  verseny 
három napot vesz igénybe, —  
augusztus 25-én, a római világ- 
bajnokság megnyitásán fejeződik 
be.

A  harmincharmadik Pária— 
Ronbaix táwerseny március 
27-én ju t  lebonyolításra.

A  Flandria körüli egynapos
országúti verseny, mely öt nem* 
zet 94 képviselőjét látja kiindu
lásánál, március 13-án kerül el
döntésre.

Sawall idén Groslimond uszá
lya után akarja megkezdeni az 
idényt.

A szellemes Carr.era. Amilyen 
kemény öklű legény Carnera, ugyan
olyan jó humorú is. Nemrégiben 
Newyorkban egy hatalmas termetű 
ifjú üdvözli:

— Jó napot Primo, hogy és mint 
van?

— Nem ismerem önt, szíveskedjék 
talán nevét megmondani.

— Hát nem emlékszik? Tigger 
Smitson vagyok.

— ? ? ?
— Az, akivel Mineapolisban mér

kőzött.
— ó , bocsásson meg, igazán 

nagyon rövid ideig láttam. . .  ha jól 
emlékszem, a küzdelem csak 35 
másodpercig tartott.

Pécsre rándul vasárnap a buda
pesti Törekvés boxcsapata, ame1y a 
Pécsi SC ökölvívóival méri össze 
erejét délután 4 órakor a Sörház 
nagytermében.

Ki a csapatbajnokság utolsó négy 
helyezettje? Erre a kérdésre még 
mindig nincsen meg a válasz. Azok a 
rossz tapasztalatok, amelyeket a szö
vetség a csapatbajnokság megrende
zése alkalmával — az anyagiak terén 
szerzett, akkor arra bírták, .hogy a 
négy utolsó hely sorrendjének a meg
állapítását későbbi időre halasztotta, 
A határozat úgy szólt, hogy március 
hó folyamán kell itt a sorrendet meg
állapítani. A szakbizottság legutóbbi 
ülésén is tárgyalták az egyesületek 
ezt a kérdést és hosszú vita után el
határozták, hogy a leventebajnok
ságok befejezése utáni két héten be
lül, tehát március 15 és 31 közötti 
időben kell az egyesületnek ezeket a 
mérkőzéseket megrendezni. A  sorra 
kerülő mérkőzések napjait az érde
kelt egyesületek egymás közötti ba
rátságos megállapodása alapján ha
tározzák meg.

Csak áprilisban lesz válogatott 
mérkőzés, Budapesten. A MÖS* ta
vaszi programján a válogatott mér
kőzések, mint a losangelesd olimpiai 
versenyek próbája van beállítva. 
Miután február hónapja az északi 
túrára volt fenntartva, míg az utána 
következő hónapot, márciust a szövet
ség az egyesületek, illetve a német 
birodalmi bajnokságon való részt- 
vételre hagyta szabadon, így csak 
április hónapban lesz alkalma a 
budapesti közönségnek a válogatottak 
tudásában gyönyörködni. Ebben a 
hónapban aztán egyszerre két válo
gatott mérkőzést is kapunk. Az elsőt 
április 3-án, míg a másodikat április 
17-én vívja majd meg a magyar csa
pat. Április 3-án az ellenfél a cseh
szlovák válogatott lesz. Ez a gárda 
az elmúlt esztendő folyamán igen 
jelentős lépéssel haladt előre. így 
legutóbb már a bajorokkal is siker
rel vette fel a küzdelmet és vereség
gel küldte őket haza. A weltersúlyú 
Jaksot és a nehézsúlyú Ambrost mar 
európai viszonylatban is a legelsők 
közé lehet számítani. A második vá
logatott mérkőzésen, az április 17-in 
a magyarok az osztrákokig! csapnak 
majd össze. / ,

Előléptetés a bírói karban. A  sző 
vétség bíró bizottsága, mint minden 
esztendőben, úgy az idén is újból 
rangsorba osztotta a bírókat. A  pol 
gári életben ezt előléptetésnek is 
szokták nevezni. A rossz gazdasági 
viszonyok itt is éreztették a hatásu
kat, mert előléptetés helyett fizetés 
csökkentést — pardon preterálást — 
hajtottak végre az idén a MÖSz bíró 
bizottságában. Az első osztályból két* 
ten kerültek vissza a második osz
tályba, viszont az eddigiek között 
egyetlen másodosztályú bírót sem ta
láltok arra alkalmasnak, hogy az 
idén már mint elsőosztályú bíró mű
ködjék. A harmadosztályból egy bíró 
lépett elő a másodosztályba, míg a 
gyakorló bírák egész tömege kapott 
harmadosztályú minősítést. Áz új 
minősítés után így fest a bírák név
sora. I. osztályú bírók: Brand Fe
renc, Eisner Róbert, Erdős Sándor. 
Faragó Tibor, Forray Árpád, Kan- 
kovszíky Artúr, Kristián Sándor, 
Vadász Gyula és Zeiger Jenő. II 
osztályú bírók: Borbély Ferenc, Hor
váth Ernő, Károlyi Emil, Kiss 
Elemér, Leichtmann József, Magyar 
László, Torma István, Tuschák 
László, Vizy Ferenc, Weiner Jakab. 
III. osztályú bírók: Bencze Sándor, 
Bíró Ferenc, Szedlacsek Ferenc, 
Riederauer_ Szilárd, Sulkó Béla, 
Döme Jenő, Schubert Ferenc, Kun 
Endre, Kübek József, vitéz Maros- 
völgyi Károly, Menczer Imre, Tál- 
lay János, Tóth Lajos dr., Spitzer La
jos, Zemler Vilmos. Gyakorló bírók. 
Fehér István, Kovács Károly, Mia- 
vetz László, Kozma Attila, Salgő 
Ferenc és Wömer János.

Primo Carnera olasz nehézsúlyú 
ökölvívó tegnap este a párisi Sport
palotában Pierre Charles belga

írejet.Európa-bajnokkal mérte össze ereje 
Jóllehet a mérkőzés csak 10 menetes 
volt, Carnera fölényben volt és meg
érdemelten pontozással győzött. A kí
sérő mérkőzések során a bonni Wal- 
ter Neusel az 5. menetben kiütéssel 
győzött a régi gárdához tartozó 
Sörén Pedensen dán nehézsúlyú ököl
vívó ellen.

A nehézsúlyú ökölvívás Európa*
bajnoksága március lő-én dől el a 
berlini Sportpalast ringj ében Pierre 
Charles belga és Heim Müller német 
nehézsúlyú boxolók közti mérkőzésen.

Max Schmeling, a nehézsúlyú ököl
vívás világbajnoka Saarow-fürdőben 
folytat könnyű tréninget. Húsvét 
után Schmeling az Egyesült Államok
ba hajózik, hogy eleget tegyen Jós 
Jacobs-szál szemben 15 exhibition 
meccsig terjedő kötelezettségének. A 
bemutató mérkőzések után a világ
bajnok komoly tréningbe fog, hogy 
............................................... n kiteljes felkészültséggel állhasson 
májusban az őt kihívó Jack Sharkey 
ellen.

Szobolevszky döntetlenül mérkőzött
Berlinben. A berlini Sportpalastban 
te.r nap a magyar bajnok Szobolev
szky is a kötelek közé állott. Ellen
fele a német Waltér Heinrich volt. 
A küzdelem nyolc meneten át tar
tott. Szobolevszky az első két menet
ben, hol meglehetősen óvatosan küz- 
dött, egyenrangú ellenfél volt, de az 
utána következőkben végig nagy fö
lényben volt. Ennek ellenére a bíróik 
döntetlen eredményt hirdettek. Az 
ítélet hallatára még a hazai német 
közönség is oly hatalmas tüntetést 
rendezett Szobolevszky mellett, hogy 
i következő mérkőzést csak jó ne
gyedórás késéssel tudták megkés
tem.

Haraszti panaszkodik
Haraszti méltatlankodik az öltö

zőben:
—  Rémes néha a közönség! Mi

ket kiabálnak be a pályára! Olyan 
lehetetlenségeket kívánnak az em
bertől, hogy rémes!

—  M it?
—  Valaki azt kiabálta, hogy 

„Csak bátran Móric!”

Százezer dollár évi jövedelmet biz
tosított Schmelingnek menezsere. Az
amerikai lapok most tesznek közzé 
két részletet abból a szerződésből, 
amelyet a nehézsúlyú világbajnok 
Miax Schmeling és menezsere, Joe Ja
cobs tavaly december 8-án kötött. Ez 
az áj szerződés öt esztendőre köti le 
Schmelinget. A szerződés értelmében 
Schmeling évenkénti jövedelme, még 
abban az esetben is 100.000 dollár, ba 
történetesen nem tudna részére Ja
cobs egyetlen mérkőzést sem lekötni. 
A menezser a maga részére az össze* 
bevételek egyhiármadát kötötte ki. A 
szerződés tehát, amint látszik, nem 
tartalmaz semmilyen rendkívüli dol
got és inkább csak az összeg nagy
sága az, ami feltűnő. De ez is csak 
akkor, ha magyar pengőre számítjuk 
át.

mmn* 4
A magyar asztali teniszbajnoksá

gokat az eredeti tervtől eltérően nem 
húsvétkor, hanem április 1—4-ig ter
jedő időben rendezik meg.

A Szegő-vándordíjas verseny sze
nior számaira az összes Budapesten 
levő versenyzők beneveztek. Barna,
Boros, Glancz, Házi, Kovács, Szegedi,

>tt leszMechlovits mellett Dávid is ott 
a küzdők soréban, akinek most 
alkalma a csehszlovák bajnokságokon 
elért nagyszerű eredményeit igazolni. 
A  nők között ott látjuk Sipos, Med- 
nyánszky, H. Komáromy és Ráczné 
nevezését. A  világbajnokság revánsá- 
nak lehet tekinteni a Sipos—Med- 
nyánszlcy mérkőzést.

A Szegő-vándordijas verseny ifjú
sági számát tegnap kellett volna meg. 
rendezni, a rendezőség azonban ezt a 
versenyszámot csütörtökre halasz
totta, mert a helyiség szerdán fog
lalt
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„A magyar műkorcsolyázóit igazságtalai 
leputozását m a g y a r á z z a  a zsűri
“Túlságosan akrobatiknsnak” találták a ma
gyar műkorcsolyázók ntólérketetlen mutat

ványait"
— írja az Amerikai M agyar Népszava

—  Saját tudósítónktól —

Hcsfvon személyes 
vo n a t

Száguldott tegnap a jégen. A  „moz
dony”  Balázs Zoltán dr., a jeles 
párosműkorcsolyázó volt, mögötte 
párja, Tusák Éva volt a „szenes
kocsi”  (pardon, mi nem tehetünk 
róla, hogy a mozdony után a sze
neskocsi következik, viszont kész
séggel elismerjük, hogy ilyen csinos 
„szeneskocsi”  még nem futott) és 
'aztán még körülbelül 58 „személy- 
kocsi”  kapcsolódott egymásba. A 
második rátette kétkezét az első 
csípőjére, a harmadik a máso
dikéra, a negyedik is az előtte 
lévőére s ment —  lassan-gyorsan 
—  a „vonat”  a jégen. Több vasúti 
szerencsétlenség is történt, mert 
amikor a mozdony nagyon rákap
csolt, akkor a hátulsó személyko
csik közül egyszerre csak leszakadt 
egyik-másik, amikor is nagy volt a 
fib iü ió . . .

Közben mások „csillagot”  ját
szottak. Amit úgy kell csinálni, 
hogy a csillag középpontjához tíz- 
'tizenkét korcsolyázó kapaszkodik 
hozzá kéz a kézben, aztán megint 
Uz-tizenkettő és így tovább, ahány 
ága van a csillagnak. És a csillag 
forog, mígnem szárainak széle — 
trtt, ahol már nagyon gyorsan kell 
Szaladni —  le nem szakad.

„Ostort”  játszottak és tíz-tizen- 
ötös „m érleget”  futottak a jégen 
és rengeteg tréfát, bolondságot csi
náltak tegnap 0 a korcsolyázók . . .  
Mert tegnap minden szabad volt.

Tegnap tartotta búcsúestjét a 
Mii jég  , , ,

*
(Az egészben az a legviccesebb, 

hogy a búcsúest ellenére, ma —  
megint csak nyitva lesz a városli
geti pálya. De annyi vész. Legfel
jebb ma megtartják a pótbúcsú- 
zást.)

A jós,
aki a saját körén tapasztalja 
ki, kegy jóslata -  káváit

—-  Saját tudósítónktól —
Briinn, február -25.

Most, hogy a BKE kitűnő fiatal 
gárdája nemrég megverte a híres 
Troppauer EV-t, eszembe jut az 
az érdekes beszélgetés, amit még a 
troppauiak budapesti játéka előtt

Dorazillal,
a TVE kapitányával folytattam.

—  A  jéghokkiban még nem fog 
lalták él a magyarok azt az előkelő 
helyet Európában, amit más sport
ágakban már régen birtokolnak —• 
mondotta a hórihorgas hátvéd. — 
Most azonban már felismerték azt 
az egyedül helyes utat, ami hama
rosan az élre vezet. Az öreg játéko
sok helyeit egyre több fiatal tehet
séget szerepeltetnek ( itt elsősorban 
az egészen kivételes képességű Mik
lós Jl-re gondolok) , akik vala
mennyien a kanadaiak európai 
túrái nyomán meghonosodott „va
lódi”  jéghokkit űzik. Valószínűleg 
nem csalódom., ha ettől a fiatal gár
dától már a közel jövőben is né
hány meglepően szép eredményi 
várok!

Eddig a nyilatkozat. S amint a 
legutóbbi 4:0-ás BKE-gy őzelem 
mutatta, Dorazil valóban —  kiváló 
szakember. Nem csalódott. (Hála 
Istennek!) De azért, amikor a fen
tieket mondta, bizonyára nem gon
dolt m ég arra, hogy éppen a saját 
bőrén tapasztalja ki majd jóslatá
nak helytálló voltát,

„K ori” .

Münchenből jelenítik: A  bostoni 
Áll Stars európai tórán levő jég- 
hokkiosapata sikeres párisi, londoni 
és svájci mérkőzései után tegnap 
játszotta első németországi mérkőzé
sét az S€ Rissersee együttese ellen. 
Az amerikai csapat gyors játékban 
megérdemelten 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) 
arányban verte ellenfelét.

öt csíki elment. Tegnap reggel 5 
csíki jéghokkista hazautazott, a töb
biek még ittmaradtak, hogy rokonaik 
körében töltsenek el néhány napot,

(A  Newyorkban megjelenő 
Amerikai Magyar Népszava feb 
ruár 15-i számában V. F. alá
írással terjedelmes cikket közöl 
a magyar műkorcsolyázó párok 
lakeplacidi lepontozásának törté
netéről. Az olimpiai „kudarcot”  
ez a cikk oly találóan világítja 
meg, kritikája oly bátor és nyilt- 
szavú, hogy indokoltnak találjuk 
teljes terjedelmében közreadni.

A cím az, amit fentebb mi is 
címül adtunk, a szöveg pedig a 
következő:)

„LAK É PLACID, febr. 14. —  
(A  Laké Placid-i Olimpiára kikül
dött tudósítónktól.) Köztudomású, 
hogy az egész világon dicsősége
sen küzdő magyar sportembereket 
mindenhol igen szigorúan ítélik 
meg és ott, ahol az eredmények 
fölött zsűri dönt, már eleve hát
rányban vagyunk. Ennek oka, 
hogy a külföldi nagy országok 
mindenhol barátokkal rendelkez
nek, akik aztán a megfelelő mó
don segítik egymást. Ez történt 
Laké Piacidban is —  a magyar 
műkorcsolyázókat a megérdemelt 
győzelemtől fosztotta meg a pár- 
toskodó zsűri —  és így minden 
igyekezet, minden törekvés a győ
zelem megszerzésére, hiábavaló 
volt.

Soha így még a magyar mű- 
korcsolyázó párok nem dolgoztak. 
Úgy a férfiakon, mint a nőkön 
meglátszott, hogy minden akara
tukat, tudásukat beleviszik a 
küzdelembe. Egyszerű fekete ru
háikban is általános feltűnést 
keltettek —  testtartásuk, moz
dulataik, fordulásaik és ugrásaik 
rendre sikerültek. A z amerikai 
műkorcsolyázók kivételével, csak 
a magyarok mertek „kockáztatni” . 
A  legnehezebb és legesztétikusabb 
figurákat és táncokat a magya
rok mutatták be —  a franciák, 
akik a versenyt nyerték, látha
tóan óvakodtak minden nehezebb 
figurától. Színtelenül, egyhan
gúan köröztek a győztesek —  míg 
a harmadik és negyedik helyre 
tett jmagyarokat zúgó és szűnni 
nem akaró tapssal honorálta a 
közönség. Nem akarták őket le
engedni a jégről és a hatezer fő 
nyi közönség, melynek soraiban 
nem sok magyar volt, úgy ünne
pelte a magyarokat, mint ameri. 
kai közönség soha.

Mr. Ferris, az Amateur Athle- 
tic Union elnöke, a műkorcsolyá
zás után gratulált —  és kijelen
tette, hogy a magyarok nyerték 
a versenyt —  a második az ame- 
rikai együttes. Senki nem beszélt 
a franciákról, akiknek határozot
tan rossz napjuk volt —  és az 
eredmény a legnagyobb meglepe
tést váltotta ki a közönségből.

A  külföldi versenyzők nem is 
voltak hajlandók nyilatkozni az 
eredményről, annyira igazságta
lannak tartották —  és a verseny 
után keletkezett rossz hangulat 
tönkretette az egész gyönyörű 
estet. A  zsűri maga is jónak 
látta magyarázni az „Ítéletet”  és 
nyilatkozatukban azt mondották, 
hogy a magyar műkorcsolyázókat 
„túlságosan”  akrobatikus munká
juk fosztotta meg a győzelemtől.

A  valóság az, hogy a magyarok 
és az amerikaiak mutatták be,

Texas

—  Mi vem Wanié Rezsővel? Nem 
tudni róla semmit! E ltűnt!

—  Biztosan búvárúszásban in
dulti

hogy mit jelent a „műkorcsolyá- 
zás” és a többi együttesek szín
telenül és sima figurákat végezve, 
meglehetős készületlenségről tét 
tek tanúságot.

Sok igazságtalan ítélet sújtotta 
a magyar sportot, de a pénteki 
ítéletnél igazságtalanabb és ke
gyetlenebb aligha fogja  sújtani.”  

*
(ím e : így írnak az amerikai 

magyarok, akik nem igazságtala
nok azokkal a magyar verseny
zőkkel szemben, akiket csak raj
tuk kívül álló hatalom —  a zsűri 
—  tudott elütni a megérdemelt 
győzelemtől.)

A BEJE jógM ki csapata 13 
nemzetközi mérkőzést játszott 

az idén
Statisztikája:

11 — 2 69:22
Az FTC nemzetközi mattja az 

idei évadban született meg:
2 - 3  12:11

—  Saját tudósítónktól —

Tavaly a BKE mellett az MHC 
volt az a csapat, mely —  néhány 
éves tradíciójához híven —  nem
zetközi mérkőzéseket is játszott. 
Az idén az FTC, majd a BBTE 
is beállt a nemzetközi összecsa
pásokat kereső klubcsapatok kö
zé. Az FTC ebben az idényben 
játszott először nemzetközi mér
kőzéseket, a BBTE azonban már 
visszaemlékezhet néhány ily
nemű próbálkozásra.

A budaiak jéghokkicsapata 
nagyobbrészt olyan ellenfeleket 
választott ki, akik ellen a siker 
reményében vehette fel a küzdel
met. Később —  amikor a BBTE 
ezeken a mérkőzéseken jól meg
állta a helyét —  szerettek volna 
több nehéz mérkőzést is műsor
ba venni Budán, a tervbevett 
brünni stb. kirándulás azonban 
közbejött akadályok miatt elma
radt.

Mindenesetre nagyon örvende
tes, hogy ma már nemcsak egyet
len egy csapatunk van, mely gaz
dag nemzetközi programot bo
nyolít le a jéghokki évad három 
hónapja alatt, hanem több s az 
még örvendetesebb, hogy ez a 
„többi”  szintén szép eredmények 
felmutatására képes.

A BBTE
pontosan ugyanannyi nemzetközi 
jéghokkimérkőzést játszott, mint 
a BKE, azaz 13-at. A  13 mérkő
zés közül 11-et megnyertek a bu
daiak (SK Zsolna ellen 8:0, Ma
gastátrai HC ellen 2:0, CSK 
Visehrad ellen 4:0, AC Sparta 
ellen 6:1, SK Bratislava ellen 
7:0, Pozsonyi Sí Club ellen 6:0, 
SK Zsolna ellen 3 :0 és 3:0, Sla- 
via (Besztercebánya) ellen 5 :2 és 
17:1, Csíkszeredái SC ellen 6 :1 ), 
döntetlenül egyszer sem játszot
tak, ellenben 2 mérkőzést elvesz
tettek (LTC Praha ellen 0:12-re 
és a bécsi Pötzleinsdorf ellen 
2 :5-re).

A  13 mérkőzés statisztikája:
11 — 2 69:22.

Az FTC
öt nemzetközi mérkőzést bonyolí
tott le, de dicséretére legyen 
mondva: sokkal többet akart. Az 
öt mérkőzés nehéz feladat elé 
állította a zöld-fehéreket, akik 
azonban mindig jól tartották 
magukat. Az öt mérkőzés közül 
2-t nyertek (Berliner SpV ellen 
3:0, Deutscher EHG, Prága ellen 
6 :1 ), döntetlenül nem játszottak, 
ellenben 3-szor kikaptak (Wiener 
EV ellen l;6 -rat Klagenfurter

AG ellen 2:8 ra. Leoben ellen 
0 :l-re ) .

Statisztikájuk:
2 — 3 12:11.

Az FTC gólaránya tehát szin
tén pozitív.

Reméljük, hogy ez a kimuta
tás jövőre még terjedelmesebb 
és gazdagabb lesz. Mert ha ilyen 
lesz, akkor ez a magyar jéghokki- 
sport erősödését, izmosodását 
jelenti!

Részletek
Yenzke- 4:10 mp-es 
világrekordjáról
. Remek eredmények az amerikai 

iedettpálya versenyeken — Hármas 
holtverseny rúddal 418 cm fölött

—  Saját tudósítónktól —

New-York, február 18.
Mikor pár eszten

dővel ezelőtt az 
egész amerikai 
sportközönséggel 

együtt ünnepeltem 
Nurmit 4:12 mp-es 
mérföldes fedett- 

pályarekordja alkalmával, bizony 
alig hitte valaki, hogy rövid időn 
belül egy amerikai atléta fogja 
túlszárnyalni éspedig ilyen óriási 
arányban ezt a pompás teljesít
ményt.

Gene Venzke, az amerikai kö
zönség legújabb kedvence már 
tavaly is ott volt a legjobb mér
földes fedettpályafutók sorában. 
Minden fedettpályaversenyen he
lyezve volt, az év utolsó verse
nyén pedig Leó Lermondot és 
Ray Congert verte 4:14.4 mp-es 
idővel.

Az idén azután sokkal nagyobb 
szenzációval rukkolt ki. Február 
6-án elindult egy versenyen és 
jóform án ellenfél nélkül 4:11.2 
mp-re javította Nurmi és Ray 
4:12 mp-es közös rekordját. Az 
emberek bámultak és tapsoltak, 
mikor azonban másnap elolvasták 
Venzke nyilatkozatát, hogy

„ú gy  hiszem, ha megszorí
tottak volna, jobb időt is 

tudtam volna futni” ,
egy kicsit felszegték a fejüket. 
—  Na, na, fiatalember, lassabban 
a testtel! Azért, mert egyszer ki
csúszott egy jó  idő, nem szabad 
mindjárt beképzeltnek lenni. 
Könnyű így ellenfelek nélkül ug
rálni! Tessék előbb még egy szer 
kifutni ezt az időt, vagy legalább 
is elverni egy olyan futót, ami
lyen például Leó Lermond!

E rre is nyílott alkalom. A  
NYAC február 17-i versenyén, a 
Baxter-díjas mérföldes futásban 
Lermond is megjelent a rajtnál 
és az első negyedmérföldet 61.2 
mp alatt ő vezette le. Azután 
Crowley állt az élre és 2:06.2 volt 
a félmérföld ideje. Itt Venzke 
megunta a dolgot, élre szökött és 
az iramot tartva, sőt fokozva 
3:10.6 mp alatt végzett a három
negyedmérfölddel. Akik az óráju
kat figyelték, már lemondtak a 
rekordról, mert hiszen ki remél
het egyperces utolsó 440 yardot? 
És mégis megtörtént a hihetet
len. A  hosszú Venzke egyre erő
sített, egyre fokozta az amúgyis 
heves iramot és a mezőny telje
sen szétszóródott.

O lyan hajrá volt ez, ami
lyent fedett pályán még 

soha senki sem futott
és a közönség tomboló extázisbán 
ünnepelte. Hát még mikor kihir
dették az eredményt! 4 :10! Eget
verő éljenzés, füttykoncert, isme
retlen emberek borulnak egymás 
nyakába és van olyan tombolás, 
hogy az emelet majdhogy le nem 
szakad. Talán nem is ezért az 
egy versenyért és egy eredmé
nyért, hanem azért, mert ma 
mindenki szentül hiszi, hogy

Am erika megtalálta azt a 
futót, aki 24 évi szünet után 
ú jra  olimpiai győzelmet sze

rezhet 1500 méterem
Ezen a versenyen még egy 

világrekord megdőlt. IfSúlydobás- 
)an B rix  és Sextan, találkozott és

Sexton újra győzött, most 52 láb 
83/s hüvelykes eredménnyel, ami 
méterre átszámítva pontosan 16.06 
m-t tesz ki. Brix 15.68-cal volt 
második, Adelman 14.59-cel har
madik.

*
Négy nappal ezelőtt a verseny 

előtt Bostonban voltak a legjobb 
amerikai atléták. Ez a verseny is 
világrekordokat hozott. Az egyi
ket Sexton már azóta megjaví
totta (Bostonban 15.82-t dobott, 
míg Brix  csak 15.49-et), de 
Spitz magasugró rekordja annál 
szilárdabban áll. Az egyesületen 
kívül induló newyorki egyetemista 
átugrott 6 láb 8V2 hüvelyket, ami 
pontosan 204.8 cm és ezzel nem
csak saját fedettpályarekordját, 
hanem Osborn nyílttéri eredmé
nyét is felülmúlta, amelyet pedig 
az még a régi mércével ért el. 
Mögötte Conrad 193 cm-el volt 
második. Spitz form áját New
yorkban is kiugrottá, mert ott 6 
láb 7%  hüvelykes (2Ö2.4 cm) ma
gasságot ért el.

Bostonban 40 yardon Simpson 
győzött Ira Singer ellen 4.8 mp-el, 
a 45 yardos gátfutást Wells 
nyerte 5.8-cal, 600 yardon Eddie 
Roll 1:14.2-t futott, 1000 yardon 
2:16.2 volt a győztes Bullwinkle 
ideje. Nagyszerű versenyt futott 
5000 méteren McClu&key, aki 
14:57 mp kiváló idővel győzte le 
George Lermondot. Az egy  mér
földet Leó Lermond nyerte 4:16 
mp kitűnő idővel.

Egészen elsőrangú eredménnyel 
végződött a rúdugrás, amelynek 
első helyén hármas holtverseny 
volt Sturdy és a fiatal Lee és 
Keith Brown között. A  holtver
senyben

mind a hárman 418.5 cm-t
(13 láb 9 hüvelyk) értek el, $ 
döntésnél azonban Lee a 14 lábat 
sem verte le és így ő lett a győz
tes. 14 lábat (426.2 cm) még nem 
sokan ugrottak fedett pályán.

If j. P. Weiss.

Darányi pénteken indul Ber
linbe, hogy ott a VBAV fedett- 
pályaversenyén résztvegyen.

A kosárlabdabajnokság vasár
napra kiírt fordulója elmaradt* 
mert az NTE nem tudta a torna- 
csarnokot rendelkezésre bocsá
tani. A  mérkőzések ezentúl a 
BSzKRT tornatermében lesznek 
és már a legközelebbi fordulót 
is ott tartják. A  m árcius 6-ra 
kiírt mérkőzéseket, köztük a 
Köz. EAC— VÁC derbit délután 
tartják, a március 13-án sorra 
kerülő elmaradt fordulót azon
ban már délelőtt. A  két forduló 
bíróküldése: március 6, délután 
6 óra : VÁC— Köz. EAC, b író: 
Zsingor. —  7 óra : MTK—.
BSzKRT, b író; Pál. —  8 óra : 
MAFC— TFSC, bíró: Bóka. —  
Március 13, délelőtt 9 óra : 
TFSC— MTK, b író: Zsingor. — 
10 óra : BSzKRT— VÁC, b író: 
Kerezsy, —  11 óra: Köz. EAC—  
NTE, bíró: Király.

FUTÓ, FOOTBALL, BOxJ 
VÍVÓ, BIRKÓZÓ-CIPŐK

•pedált! készítője
Alnach Ferenc, Zslgmond-utoa 1)



Szerda, 1932 március 2.

Választás
, atlétabarát telefonon fel- 
nivja egyik benfentes barátját:

Megvolt a választás ?
— Igen! 
m— Stankovits?
— Ilyen Szilárd!!

Mezei versenynaptár
Március 6:

szenior versenye

Szeged, SzMTE hármas szenior 
csapatversenye.

Kaposvár. KTSE szenior és ifjú
sági versenye.
Versenyt* szeni°r és ifjúsági

Március 13:
Budapest. BEAC Thomka-emlék- 

verseny (Lágymányos). — ESC ifjú
sági versenye (??).
^  Déli kerület szenior és 

lasagi bajnoksága.
i É s z a k i  kerület szenior és 

iusági bajnoksága.
Dunakeszi. Pestvidéki kerület sze- 
or es ifjúsági bajnoksága.

r i l fehérvár. Északnyugati ké
st szenior és ifjúsági bajnoksága. 

Kaposvár. Délnyugati kerület sze- 
r es ifjúsági bajnoksága.

Március 20:

K isgyerekek ,
Ú joncok,
K ezdők,
Ifjúság iak

szerepeltek az FTC tegnap ren
dezett nagysikerű úszóversenyén

— Saját tudósítónktól —

Magyarország szenior 
jjj^iusági bajnoksága (Káposztás-

Március 27:
Bttdapest. Munkásbajnoikság (sze- 

^ítisági, női). — Vasutas- 
Jnokság (szenior, ifjúsági).

H ^ reeen . Keleti kerület szenior és 
jusági bajnoksága.

Április 3:
Budapest. Főiskolai bajnokság.

Gergelynek, a Vasas kitűnő 
^ ,s,sz,utávfutójának a BBTE-be 
s °. belépési szándéka a hírek 
i»0rn?í végleges, sőt már az át- 
sfzolási kérelmet is aláírta. Az 

jj ^ az°tás időpontja körül azon- 
„  n ^ ég  viták lesznek. Gergely 
sá&uR'S a tavalyi mezei bajnok- 
vnu an m^r nem indult, nem is 
a_* a rajtnál, klubtársai 
}.■ lejelentkeztették és a

atalos műsorban indulóként 
](U.r?Pel. A Vasas vezetői és at- 

ai sem tagadják, hogy Ger- 
 ̂ ezen a versenyen nem indult 

v ,. ha az intézőbizottság ki- 
ífu tatásukat elrendeli, ez a kö- 
azé * :‘s igazolódik. Ez 

■fontos> mert így Gergely 
a RRr Iulhat a bajnokságban is 
bőn- Színeiben, amely Ver-
Be V Piros, Kuzbel, Gergely, 
bei Ke . összeállításban könnyen 
0 1 yre .is kerülhet, —  főként, ha 

íé formában van Gergely, 
1 a hírek mondják.

Az FTC tegnap alkalmat adott a 
jövő tehetségeinek a bemutatko
zásra. Kisgyerekek, újoncok, ser- 
dültebto ifjak versenyeztek egymás
sal. Legtöbbjük tanárjaik és tani- 
tóik kíséretében csoportosan jelent 
még a versenyen.

Népes volt a mezőny, helyenkint 
izgalmas volt a verseny s a siker 
nem maradt el. Főleg azért nem, 
mert a győztesek és a helyezettek 
mind csokoládé-díjazásban része
sültek. Ennyi csokoládét még nem 
majszoltak, mint tegnap. 

Eredmények:
Kis gyermekek gyorsúszása SS 

és y3 méteren: 1. Bodó Miklós 23.4 
m,p, 2. Eckert Albert 25.4 mp, 3. 
Pajor Nándor 32 mp.

Kisgyermek mell S3V3 m : 1. 
Bodó Ákos 32.2 mp, 2. Haász Ti
vadar 34.4 mp, 3. Perényi József 
36 mp. '

Gyermek gyors SSy3 m : 1. Wag- 
ler Károly 23.6 mp, 2. Árpádffy 
Zoltán 23.8 mp, 3. Szalkay Győző 
24 mp.

Ifjúsági mell 66% m : 1. Lantos 
Tibor 54.8 mp, 2. Schwartz László 
57 mp. 3. Szurmi Albin 60 mp.

Ifjúsági gyors 66% m : 1. Varga 
László 48.2 mp, 2. Sáponyai Győző
48.4 mp, 3. Földváry István 49.8 
mp,

I f jú s á g i  h á t 66% m : 1. Somogyi 
Miklós 53.2 mp, 2. Bokor László 
53.8 mp.

Újonc mell 66% m : 1. Reitgru- 
ber Gyula 55 mp, 2. Váry István 
59 mp, 3. Szánthó Pál 60 mp.

Újonc gyors 66% m : 1. Blau Pál 
46 mp, 2. Geiszing József 46.2 mp,
3. Hoohl Béla 46.4 mp.

Szenior labdavezetéses verseny 
SSy3 m: Szalay Béla 20.4 mp, 2. 
Hunyadi László 20.4 mp, 3. Nagy 
Barnabás 25.2 mp.

Ifjúsági labdavezetéses verseny 
33% m: 1. Kandler István 25.8 
rop, 2. Blau Pál 26.2 mp, 3. Váry 
István 26.4 mp és Altenstein Iván
26.4 mp. —  Holtverseny.

„Berlin válogatottjának 
tudása alig maradt az 
Amsterdamí győzőé mögött**

Az első német olimpiai próba
verseny tanulságai "

— Saját tudósítónktól —

k- Hyperol száj víztabletta ideá- 
szaj- és torokfertőtlenítő.

a Miklós is indulni akar
Uy. AG vasárnapi mezei verse-
jj. / 1, 1500-as rekorderünk már 
«zi l ° rmában van és azt hi-
v0 ’ * °«y  az aránylag hosszú tá- 
(3e) la sikerrel veheti fel a küz- 

a kimondott távfutókkal.
ja pi.^áa^ásbajnokságok kiírási mód-

szólaltak fel a vidéki előadók 
azow , et®n- Eddig ugyanis csak 
betteV 68ye®ületeknek atlétái ve- 
ajupi, ,reszt a munkásbajnokságokom, 

.az MTE munkásegyesüle- 
dow!.,k, ^ismert, holott például a 
Doj-qL- “anyagiunkásókból rekrutálódó 
irí, ,.. 9 is munkásegyesület. A  ki
vitáv f tehát még alkalmasint

alJ varhatók.
 ̂ Az MVSC vasárnap Miskolcon a 

]ey° Parlján szenior és ifjúsági kerü- 
úiezei versenyt rendez.

nábánwTtmun(li fedettpályaverseny 
*lmagasló eredményéről már 

50 w +l unV  További részletek: 
60 r: Jonath 5.6, Kömig 5.7. 
»néwéteJ:.. Jo,nath 6.7, Kömig. — 70 
•héter- ? .rai® 7-5> JcrnaÜi. — 3000 
8;52 V li aTimburS 8:39-5» Helpapp 
S teeL ^™  8:54.3. — Magasugrás: 
H i r S & rc o 180* -  Súlydobás: 

ILor 15'30, Sievert 14-52- Wer-
Két

mejJ* ! setle8 három osztrák atléta
9TT el««.-An,ge,.e?be- Az osztrák 
^nnert ^jelentése szerint
fflgják ^-esselyt té t le n ü l ki 
ftiarathonf +®ni,* de hacsalí lehet, a hármai01̂ 1110 Tascheket is. Ezek 
goi kívülük Janausch az an-

oajnoksagban is elindulnak.

A szombat—vasárnap Berlin 
ben megtartott olimpiai próba- 
veíseny volt az első Európában, 
amely már seregszemlét jelen 
tett az olimpiára. A  verseny tér 
mészetesen még nem mutatta l 
német úszósport teljes készségét 
de érdekes tanulságokkal szol 
gált.

A legnagyobb meglepetéssel
a műugrásban találkoztak a 

németek.
A wünsdorfi Esser győzött Vie- 
bahn ellen, aki már a német mű
ugrás büszkeségei közé tartozott, 
de —  nagy meglepetésre —  mind 
a ketten legyőzték Lepaget, a 
párisi Európa-bajnokság máso
dik helyezettjét.

Ilyen meglepetésszerű felbuk
kanás volt még

a nürnbergi Bier kisasszony 
hátúszó győzelme.

Bier nemcsak a bajnok Strubelt, 
hanem a rekorder Sasserathot is 
megverte s mind a hárman az 
1 :30 másodperces határ körül 
úszkáltak. Nem hozott új neve
ket a hölgymellúszás eredménye, 
de ha meggondoljuk, hogy a vi
lágrekorder Lisa Rocké és Lőtte 
Mühe nélkül induló mezőny har
madik helyezettje is 3:22 mper- 
ces eredményt ért el, akkor csak 
a legsötétebb kilátástalanságot 
tudjuk a magyar női mellúszók 
jövőjében felfedezni.

A férfi mellúszás váltott ered
ményeket hozott. Első nap Wit- 
tenberg, m ásodik' nap Schwarz 
győzött. Wittenberg győzelme 
Tsuruta berlini uszodarekordját 
követelte áldozatul. Ugyanakkor, 
mikor a két nagy ellenfél Ber
linben 2:50 mperces eredmény 
körül gyilkolta egymást, Búdig 
Rotterdamban 2:53 mpercet 
úszott, a berlini mezőny további 
helyezettjei pedig: Sietas 2:52.6 
mp, Heins 2:56.6 mp. ö t  úszó 
egy nap 2:56-on belül! Egy 
úszásstílus és egy táv tehát, 
amelyben mi szóba sem jöhetünk 
a német fejlődés mellett. A  ma

gyar férfi mellúszók nem vet
hetnek a nők szemére sem m it. .

A gyorsúszók elég gyenge tu 
dúsról számoltak be.

Érthetetlenül hiányos volt a 
mezőny.

Deiters mellett senki sem akart 
—  úgy látszik —  200 méteren 
startolni s még Schwarz 2:27 
mperces idejét is úgy fogadják 
a lapok, mint amellyel a kőin: 
úszó 200-asként fémjelezte ma
gát. A 100-as győztes Fischer 
Istt, l:02-es ideje határozottan 
jó, hiszen a második, a magde- 
burgi Jabusch elég távol tőle 
1:03.6 mperc alatt végzett. Nem 
tudjuk megérteni, hogyan kap
hatott rajtengedélyt a verseny 
napjára Derichs, hogy Rotter
damban induljon. 20 méteres 
pályán elért 1 :02.6 mperces ide
je nem túlzottan reprezentatív.

A vízipólócsapat szereplése 
hozta a legnagyobb csaló

dást.
Noha a csapat zöme az együtt 
dolgozó magdeburgiakból áll, 
mégis a legnagyobb panasz az 
összjáték ellen volt. „A  berlini 
válogatott csapat tudása —  írja 
a „BZ am M ittag”  —  alig ma
radt el a nemzeti csapaté mögött, 
amelynek Los Angelesre bizony 
sokkal jelentősebben együtt kell 
lennie, ha ott az Amsterdamban 
megszerzett világbajnoki dicső
séget „bizonyos mértékben!”  meg 
akarják védeni.”

Megalakul a Vízipóló Bíró Testű-
!**••„ A  VBT első idei teljes ülését 
jovo hétfőn, március 7-én tartja, 
amikor megválasztja igazgatóságát a 
folyo évre és megalakítja bizottsá
gait.

Helsinkiből jelentik: Reüigoldt
Luropa-bajnok kitűnő formában van, 
A legutóbbi versenyen a kiváló mell* 
usz° 2 perc 48.7 mp alatt úszta végig 
a 200 m távot. Ugyanazon a verse, 
nyen Tillikainen 2 perc 25.6 mp-cel 
uj finn rekordot állított fel a 200 m 
gyorsuszásban.

Hermant kezei hosszúak. . .  Her- 
mant, Tarts dühös és erélyes edzője 
az elmúlt hetekben védence társasán 
gában a dán fővárosban vendégszere
peit. Látta ott úszni Else Jacobsent, 
az újonnan feltűnt dán 'mellúszó csil
lagot. Jacobsen az elmúlt héten 
Stockholmban megjavította a 200 
méteres hölgymellúszás világrekord
ját 3:08 másodpercre, majd odahaza, 
Kopenhágábm a 200 yardos mell
úszás világrekordját. Most Hermant 
nyilatkozik és bejelentette, hogy Else 
Jacobsen tempóját Kopenhágában 
erősen megkritizálta, miután a dán 
bajnolcnö erősen kifogásolható stílus
ban leiedzett. Hermant most kom
mentálja E. Jacobsen világrekord
jait: „íme, egyszeri kezelésem ered
ménye . . . ”  Nem lehetne Hermant-t a 
magyar hölgy mellúszókhoz egy nap
ra lehozatni?

Országos vasutas úszóversenvt 
rendez március 13-án a MÁV Sport- 
egyesületeinek ligája a Nemzeti 
Sportuszodában. A versenyen há
rom kezdő, három ifjúsági és hat sze
nior versenyszám kerül eldöntésre a 
szokásos távokon és úszásnemekben. 
Nevezési zárlat: március 5.

Teljes létszámú válogatott edzés 
volt tegnap a Nemzeti Sportuszodá
ban. A játékosok valamennyien lenn 
voltak, de amíg a védelmi vonalak és 
a fedezetsor végigcsinálta az edzést, 
addig a csatársor Vértessyt nélkülöz
te, áld rosszul érezvén magát, csak 
úszott  ̂s a kétkapus játékban nem 
vett részt. A vízipólóedzést különben 
Keserű Ferenc vezette, mert Kom* 
jádi lázzal küzdve otthon maradt.

»
Fegyelm i büntetés vár  
azokra a b írákra , ak ik  

nem jelennek meg 
a versenyeken

— Saját tudósítónktól —
Az utóbbi időben a versenye

ken sok panaszra adtak okot a 
versenybírák. Ezúttal nem kizá
rólag a találatok megítélése ellen 
volt panasz, hanem az volt a 
hiba, hogy nem jelentek meg 
kellő időben a versenyen és sok
szor több, mint félórát kellett 
várni, míg megkezdhették a ver
senyt. A  BB elhatározta, hogy 
ezúttal nem tér napirendre a ki
küldött és meg nem jelent bírák 
mulasztása felett, hanem fel 
jelenti őket a fegyelmi bizottság 
nál, amely bizony eltiltás eszkö
zéhez fog  nyúlni, hogy lehetővé 
tegye a versenyek sima lebonyo 
lítását.

A Pénzintézeti Sportegyletek Li
gája vasárnap rendezi kardcsapat
bajnokságát a BEAC Seimmeiweis- 
utcai vívótermében.

A BBTE tornacsarnokában lesz a 
tőrcsapatbajnokság. A vasárnapi tőr- 
csapatbajnokságot ismét a budaiak 
Attila-utcai tornacsarnokában rende
zik. A bajnoki versenyre előrelátha
tólag a HTVC, a MAC, a BEAC, a 
RÁC és a BSE fog nevezni.

, .Az ,ífyc  tegnap tartotta tisztújító
közgyűlését Kálmán Henrik társelnök 
vezetésével. A közgyűlés egyhangúan 
a következő tisztikart válaszotta 
meg: elnök: Ugrón Gábor dr., társ
elnök: Kálmán Henrik, alelnöki He
gedűs Zoltán dr., sportigazgató: 
Petschauer Attila, gazdasági igaz
gató: Szirtes Béla, társadalmi igaz
gató: Gombos Sándor dr., főtitkár 
Gábor József.

A vívószövetség intézőbizottsága 
Krencsey Géza elnökletével tegnap 
illést tartott. Az ülés engedélyt adott 
a Sant-elli-akadémia megrendezésére 
s kimondta, hogy szövetségi ellenőrt 
küld ki a versenyre, hogy az ott az 
asszék es a bíróság összeállítására, 
valamint az akadémia sportszerű le
bonyolítására őrködjék. Az akadé
miával kapcsolatban engedélyt adott 
a bizottság a BEAC-nak arra, 
hogy ha az olaszokkal és Santellivel 
megtud állapodni: versenyén az olasz 
vívók résztvegyenek. A határozat 
érdekes, mert a BEAC versenye 
válogatóverseny s idegenek indulásá
ra eppen azért adott a szövetség en
gedélyt, mert kíváncsi a szövetség 
arra, hogy a legerősebb ellenfelek
kel, az olaszokkal szemben ki hogy 
állja meg a helyét. A Santelli- 
akadémia után az olasz vívók Győr
be mennek akadémiára s a bizottság 
erre az akadémiára is megadta az 
engedélyt. Bizottságot küldött ki a 
szövetség az április 4-én eldöntésre 
kerülő válogatóverseny megrendezé- 
re is. Az intézőbizottság úgy határo
zott, hogy ebből a versenyből komoly 
aa egész társadalmat megmozgató 
eseményt csinál. Az érdekelt egyesü
letek kérelmére a Halász Zsiga- 
emlékversenyt május 1-ére és a 
Szombathelyi VC női versenyét áp
rilis 3-ara tette át.

A Jelölőbizottság szombaton este ül 
ös®ze, hogy a tisztikart és a taná- 
csőt kijelölje. A bizottság elnöke Üg- 
ron Gábor dr., tagja Garay, Sehen- 
ker. Schwartz Tibor és Pillér. Pén
teken a szövetség főtitkára, Misley 
f Í ” do.r a  ^vétség helyiségében klub- 
közi értekezletet tart, amelyen az 
egyesületek képviselői előadják kí
vánságukat a tisztikar és tanács 
megválasztására vonatkozóan,

K Davis C f  alapítója 
Jüaerika vagy ik p iia  lyőzelmét 

látná szívesen az idén
—* Saját tudósítónktól —•

M. Davis, a Davis-Cup alapí
tója a következőképpen nyilatko
zott egyik francia sportlapban: !

—  Ma, mondhatom önnek, Ame
rika győzelmét kívánom. Ha Ame
rika nem győzhet, akkor legszí. 
vesebben Anglia győzelmét Ven
ném. Az volna kívánatos, ha a 
Cup időről időre székhelyet vál
toztatva. Franciaország már ked
vére kielégíthette magát. Most 
másokon a sor!

Francia teniszkörökben úgy 
vélik, hogy a Davis-serleg alapí
tójának kívánságát csak akkor 
teljesíthetik ha —  muszáj. 
Egyébként egyelőre még egész 
jól érzik magukat a remek ván
dorserleg birtokában.

Montecarloban a nemzetközi te
niszversenyt a vegyes páros döntőjé
vel befejezték. A döntőben a Rosain- 
bert—Cochet pár 8:6, 4:6, 6:2 arány
ban legyőzte a Mathieu—Martin Le
gény együttest.

A MOTESz tanácsa a finn-magyar 
országok közti viadal időpontját szep
tember hó 10-ében állapítota meg. A 
versenyt — amelynek feltétéiről már 
írtunk — a Millenáris versenypályán 
óhajtja megrendezni a szövetség, 
egyrészt, hogy a tomasportot is ki
vigye a szabad levegőre, másrészt, 
hogy a nemzetközi viadalra nagyobb 
számú közönségnek tudjon helyet 
adni.

4 E E 0 3 -
A napokban alakult meg a Római-

parti Evezősök Egyesülete. Egyik 
legfőbb céljául azt tűzte ld az új 
egyesület, hogy tagjait a tagsági díj 
lefizetése ellenében az óbudai Fő
térről autóbuszon szállítja ki a Római 
partra. Az egyesület elnöke Orova 
Zsigmond dr., alelnök Magasházy 
Mihály, titkár Weinberger Jenő, 
pénztáros Bürgermeister Károly, 
ellenőr Hahn Sándor dr., ügyész 
Gáspár Pál  ̂ dr., jegyző Tauczer 
Aladár. Az új egyesület a napokban 
nyújtja be alapszabályait jóváhagyás 
végett.

CÉLLÖYES
T, igazságügyi Sport Club ;
KANSz megbízásából a KANSz test 
nevelési szakosztályának tagegyesü 
létéi részére fedettpálya lóverseny 
rendezett a következő eredménnyel 
Egyéni (25 m 10 fekvő és álló so 
rozat): 1 . Bíró Ferenc ISC 180 egy 
ség, 2. Kertessy Sándor Postás S! 
186, 3. Karbaoh József MÁV 185, 4 
Nyáry Ferenc ISC 182, 5. Németi 
István Postás SE 182, 6. Ritter Jó 
zsef MÁV 180, 7. Horváth Szilvesz 

MÁV 177, 8. Dr. Mangony Jó 
P<ftás SE 175, 9. Nagy Józse

Gyula Po'stáj SE 7̂2>. II- Sasady Ágoston ISC 171 
12. Tóbiás Tibor Postás SE 171, 13 
Szabó Gábor ISC 171, 14. Maszlag 
Géza MÁV 170, 16. Nagy Lajos ISC 
167, 16. Kovács József ISC 167, 17 
Haber Ernő ISC 166, 18. ifj. Takácsi 
Gyula ISC 166, lé. Bakos Gyük 
Pénzügyi SE 166, 26. Lőrinczkj
Gyula Postás SE 165. (50 induló.] 
— Csapatversenyben: 1. Postás Sí 
879 egység, 2. ISC a) 870, 3. MÁM 
gépgyár 869, 4. ISC b) 830, 5. ISC 
c) 781, 6. Pénzügyin in. 762.

Amellett, hogy 
szórakozik, még

is a Nemzeti Sport 
pályázatain
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Mai jeienfssebb 
Ilii müsorrészek

Hangverseny:
3.30 ő.: Brünn: Zcmgorahangver- 

seny.
3.30 6.: Prága: Szmetana-dalók.
5.30 6.: Róma; M. Senes énekel 

(szoprán).
8.15 6.: Mühlacker: Szimfonikus

hangverseny.
9 6.: London R: Bartók Béla

hangversenye.
9.10 ó.: Varsó: Operaáriák.
9.40 ó.j Lipcse: Hangverseny.

Dalmű:
8 ő.: Hamburg: „Három bécsi

keringő” . Hároim egyfelvonásps 
Strauss- operett.

8.30 ő.: London R: „Carmen” Bizet 
operája.

8.45 ó.: Róma: Operaközvetítés. 
Könnyű zene, vidámság:

5 ó.: Becs: Zenei furcsaságok.
5.30 ő.: Belgrád: Népdalok.
6.10 ó.: Hamburg: Tarka óra.
8 ó.: Langenberg: A daloló Euró

pa.
8.05 6.: Becs: Alpesi muzsika és 

diai (gr).
Tánczene:

Muszka silbak: Lakatos Sándor. Ge
nerális Krucifix: Fekete Pál. Gene
rális Dufla: Hubai Zsdgmond. Első 
huszár: Kompolti Kálmán. Második 
huszár: Jászai András. Első tüzér: 
Sas Lajos. Második tüzér: Kalmár 
József. Udvari lakáj: Ney Hugó.
Bíró uram: Ádáni Győző. A diák:
ifj. Toronyi Gyula. Az abonyi kocs- 
máros: Palotay Árpád. Első pór:
Kolozsvári Dezső. Második pór: Gaz- 
diácsba Lajos. — Az I. felv. után: 
A  magyar rádió üdvözli az oslói 
„magyar est” hallgatóit magyar és 
norvég nyelven. A II. felv. után: 
Pontos időjelzés, hírek. — Az elő
adás után: Időjárásjelentés. — Majd: 
Sovánka Nándor és cigányzenekaré
nak muzsikája.

Csütörtök, március 3.
9.15 ó.: Gramofonhangverseny.

Művészlemezek, (Köziben 9.30 ó.: 
Hírek.) tánc- és daltamezek. — 12.05 
ó.: A Budapesti Koncert Szalonzene
kar hangversenye. — 4 6.: Martos 
Vera meséi. — 5 ó.: Villax Ödön dr.: 
,A- tavaszi munkálatok”. — 5.30 ó.:

Csorba Dezső és cigányzenekaréinak 
hangversenye. •— 6.15 ő.: Angol
nyelvoktatás. (J. W. Thompson.) — 
6.35 ó.: Az 1. honvédgyalogezrefd
zenekarának hangversenye. —- 7.35 
ó.: A Magyar Elektrotechnikai Egye
sület rádiószakosztályának előadásso
rozatában Kauser János felolvasása: 
„Vevők lényege. Telepek. Hálózati 
vevőik, teleppótlók”. — 8 6.: B. Sán
dor Erzsi hangversenye. — 8.35 ó.: 
Színműelőadás a Stúdióból. „Az 
utolsó farsang” . Színjáték 3 felvo
násban. Irta: Vándor Kálmán. Ren
dező: Odry Árpád. Személyek: Poéta 
és piktor: Abonyi Géza. Professzor: 
Dávid Mihály. Ezredes: Somlay Ar
túr. Vezér: Odry Árpád. Öreg: Gel
lert Lajos. Torzonborz: Sugár Ká
roly. Ferdeképű: Dávid Mihály. Her
ceg: Pethes Sándor. Maud: Lázár 
Mária. Tiszt: Gellert Lajos. Speaker: 
Gecső Sándomé. — 10.20 ó.: A Mel
les magyar vonósnégyes hangverse
nye. — 11.20 ó.: Megyeri Gyula
tangó- és jazz-zenekarának hangver
senye Varsányi Rudolf énekszámai
val.

minősége nem érte el a szükséges 
standardot. így  például a nismij- 
novgorodi mamutgyár, melyet

kétmillió angol font,
tehát közel hatvanmillió pengőnyi 
költséggel építettek fel, az első 
üzemévre előirányzott 60.000 da
rab személy- és teherautó helyett 
mindössze 15, mondd és írd 15 
autót volt képes világrahozni.

A  szovjet régi receptje alapján 
amerikázással vádolta az üzem- 
vezetőséget és szigorú nyomozást 
rendelt el. A  nyomozás eredmé
nye lesújtó volt: a gyár részére 
szállított acélanyag legnagyobb 
része (több mint 90 százaléka) 
teljesen használhatatlan volt és a 
készre kigyártott 10.000 darabból 
álló motorszériát be kellett ol
vasztani, mert a hajtókarok és 
főtengelyek anyaga olyan silány 
volt, hogy a motorok már a be
járatás alatt tönkrementek. Ki
derült az is, hogy a szállított acél
anyagok mintái kitűnőek voltak, 
csak éppen maga az anyag volt 
silány.

A KMAC meghívja S a ra d a t, 
hogy ismét Tálon folytassa le 

világreMkisáiieteit

" ....— — b^— — ni

Bécs rövidhullámú 
adója ismét üzemben!

— Saját tudósítónktól —

5.45 ő.: Frankfurt: Régi és új tánc
zene (gr).

6.15 ó..: London (N ): Jazz.
10 ő.: Bécs: Tánczene.
10 ó.: Heilsberg: Tánczeme.
10.30 ó.: Berlin: Jazz.
11 ó.: London (N ): Jack Hylton 

és zenekara.
11.35 ó.: London (R ): Roy fox

bánd.

Szerda, március 2.
Budapest I- 23 kw, 550 m: 9.15 ó.:

A  rádió házikvintettjómek Ihangveirf- 
senye. 1. Boildieu: Trió. 2. Losonczy 
Dezső: Pármai diai. 3. Centola: Mi- 
nuetto. 4. Delmas: Andalousie. 5. 
Völkmarai Róbert: Adagio és Presto 
az a-moll kvartettből. 6. Éviiig: Mi
niatűré ballet. 7. Mendelssohn: 
Scherzo a e-moü trióból. 8. Kozma 
Géza: Merengés (gordonkaszóló). 9. 
Horváth Attila: Intermezzo és
scherzo. 10. Lányi Ernő: Hunnia to- 
borzó. 11. Huntley: Hoangho, ke
ringő. — Közben: Hírek. — 12.05 ó.: 
kaposvári Zsolnay Lajos és cigány- 
zenekarának muzsikája. — Közben: 
Hírek. — 2.45 ó.: Hírek. — 3.30 ó.: 
Morse-tanfolyam. — 4 6.: Terescsé- 
nyi György novellája: „Jőjárt gyű
rűje”. Felolvassa a szerző. — 4.45 
ó.: Hírek. — 5 6.: Hangverseny.
Közreműködik: Déry Margit (ének) 
és Hegedüsné Meer MaTgit (zongo
ra). Zongorán kísér Polgár Tibor. 1. 
Scarlatti: Szonáta f-moll. (Meer
Margit.) 2. a) Kurucz: Hervadó ró
zsák; b) Hubay: Minek turbékolitok; 
c) Lavotta: Reszket a bokor. (Déry 
Margit.) 3. Chopin: a) Etud c-moll; 
b) Etud Ges-dur; c) Eccesaises; d) 
Keringő Ges-dur. (Meer Margit.) 4. 
a), Schubert: I. Standchen; II. Pusz
tai rózsa; b) Noseda: Piros rózsa. 
(Déry Margit.) 5. a) Mac—Dowel: 
Polonaise; b) Rachmaninoff: Polichi- 
nelle; c) Liszt: Gnamemreigen. (Meer 
Margit.) — 5.50 ó.: „Gyermekmen
tés” . Révész Béla előadása. — 6.20 
ó.: Egy óra könnyű zene. Zenekari 
hangverseny. Karnagy Polgár Tibor. 
1. Blankemburg: A gladiátorok búcsú
ja, induló. 2. Lehár: Arany és ezüst, 
keringő. 3. Huszka Jenő: Bob her, 
cég, nyitány. 4. Bányai Aladár: a) 
Úgy várok magára, keringő; b) Má
jusi éj, tangószerenád. 5. Pécsi: Fata 
Morgana, egyveleg. 6. Garami Béla 
dr.: I. Don Quijote, gavott; b) Mia
gának írom ezt a levelet, dal, 7. 
Strizl: Magyar mágnás, induló. — 
7.25 ó.: A ra. Jár. Operaház előadá
sának ismertetése. — 7.35 ó.í A  m. 
kár. Operaház előadásának közvetíté
se. „Háry János”. Daljáték 4 ka
landban, elő- és utó játékkal. Irta: 
Baulini Béla és Harsányi Zsolt. Ze
néjét szerzetté Kodály Zoltán. Ve
zényli Rékai Nándor. Személyek: 
Háry János: Palló Imre. örzse, a 
mátkája: Nagy Izabella. Ferenc csá
szár: Pusztay Sándor. Császárné: 
Sebeők Sári. Napóleon: Szügyi Kál
mán. Mária Lujza, Napóleon felesé
ge: Budánovits Mária. Öreg Mard, 
császári kocsis: Maleezky Oszkár.
Ebelasztin lovag: Toronyi Gyula.
Mehisina grófnő: Nagybányai Mar
git. Estrelía bárónő: Moór Júlia.
Magyar eilbak: KodolányL Alajos.

Közismert, hogy a Rawag broad- 
easting műsorát a 200—600 méteres 
hullámsávon dolgozó adóállomásain 
kívül egy időben rövidhullámokon 
Is kisugározta. Ez a rövidhullámú 
kisugárzás, mely

alig 48 watt teljesítménye ellenére
úgyszólván az egész világon 

hallható volt,
sokban hozzájárult ahhoz, hogy Bécs 
pompás, művészi színvonalon álló 
műsorát mind az Öt világrész meg
ismerhette.

Körülbelül két esztendeje annak, 
hogy ezek a rövidhullámú közvetíté
sek máról holnapra megszűntek. A 
rövidhullámú adóberendezést ugyan
is a Rawag egy autóba építette be 
és

rádió-riport célokra
tette alkalmassá. Ezzel a hordozható 
berendezéssel eszközölte a Rawag

helyszíni közvetítéseit,
mégpedig olyanformán, hogy a rö
vidhullámokon kisugárzott riportot a 
Rosenhügel-állomás vette s az ily 
módon kapott vételt hullámsugárzó 
tornyaira vezérelte.

A világ minden tájáról érkezett 
sürgetéseknek és kérelmeknek enged
ve, a bécsi adótársaság legutóbbi 
ülésén úgy határozott, hogy

Ismét üzembe állítja rövidhullá
mú közvetítő állomását.

A tárgyalások megindultak, aminek 
aztán az volt az eredménye, hogy

nem a riport-adó veszi át régeb-

a hír az orosz autó-dömpingről, 
ijedtén rezzent össze az autós 
világ, hiszen a derék tovarisok 
százezerszámra vették tervbe a 
gépjárművek gyártását, ami nem
csak azt jelentette, hogy a szovjet
unió függetleníteni akarja magát 
a behozataltól, hanem ismert 
dömping-rendszerével el akarja 
özönleni az európai és tengeren
túli piacokat.

Nem fogyasztják azonban olyan 
forrón azt a levest! Az orosz 
autóipar még nagyon messze van 
attól, hogy elfogadhatót és való
ban használhatót produkáljon.

hl hivatását, hanem egy kizáró
lag a közvetítést szolgáló, újon

nan építendő állomás.
Ez az új adó most elkészült és 

meg is fkezdte próbaadásait.
Teljesítőképessége 120 watt,

tehát háromszorosa a réginek. 19.Í0 
méteres hullámhosszon dolgozik és 
kedden és pénteken 11.30—19 ó és 
20—22 óra között közvetít műsort. A  
bemondás német, francia és angol 
nyelven történik.

Schenectady — tíz éves. A  világ 
legrégibb üzemben álló broadcastáng 
állomása a General Electric Com- 
pany által létesített „WGY” jelű adó, 
mely 1922 február 20 óta rendszeres 
műsort közvetít, most ünnepelte 10 
éves jubileumát. A  „WGY” teljesít
ménye 60 kw, mely azonban 300 
kw-ig fokozható.

Hajnali rádióműsorok. Rádió Nor
mandia most felerősített energiával 
és a 223 méteres hullámhosszon na
ponta éjfél után fél egy óráitól 4 
óráig éjjeli zenét közvetít.

Gigli az európai rádióban? Az 
angol DBG tárgyalásokat folytat az 
amerikai Columbia társasággal abból 
a célból, hogy az Amerikában élő s 
a világnak ma kétségtelenül legna
gyobb tenoristáját, Giglit rádió útján 
Európa számiéra is megszólaltassa.

Magyarország rádióelőfizetőinek 
száma elérte a 330.000-et.

Bulgáriában 6 kw-os broadcasting- 
állomás épül.

amit különben mi is tapasztalhat
tunk és tapasztalhatják —  keser
vesen —  azok a taxisoffőrök, aki
ket mostoha sorsuk bizonyos ha
tóságilag előírt autótípusokra so
dort.

Az orosz ötéves terv autóipari 
része bizony alapos csődöt mon
dott és megközelítőleg sem vál
totta be a reményeket, melyeket 
hozzá fűztek. A  sebtében felállí
tott gyárakban az előírt időre 
nem indult meg a gyártás, aminek 
oka főleg abban rejlik, hogy a 
rendelkezésre álló nyersanyagok

— Saját tudósítónktól —
Arthur Simeock nemrég készült el 

ezres-kompresszoros Brough Supe- 
riorja átépítésével és rövidesen meg 
akarja kezdeni abszolút világrekord- 
kísérleteit. Simcock még nem dön
tött a kísérletek helyéről és így talán 
sikerre vezet a KMAC meghívása, 
melyben a rokonszenves ausztráliai 
angol versenyzőt a táti betonra invi
tálja meg.

Elsimullak a Wrígtif vendég- 
szereplésével kapcsolatos 

iHillámok
— Saját tudósítónktól —

Mindnyájunk előtt ismeretesek 
azok a fejlemények, melyek J. S. 
Wright tavalyi látogatását követték. 
A  világrekorder gépét a fennálló 
valutáris rendszabályok miatt a 
KMAC csak elkésetten tudta Angol
országba szállítani, ami az angolok 
kezdeményezésére — akik nem voltak 
tisztában a való helyzettel — bizo
nyos nehezményező cikkek megjele
nésére adott alkalmat az angol sajtó
ban. Szerencsére sikerült tisztázni a 
való tényállást, melynek értelmében 
nem érheti szemrehányás a KMAC-ot 
a kellemetlen incidensekért, sem pe
dig Wrightékat, akikről meg kell 
állapítanunk, hogy minden ténykedé
sükben teljes fairsággal jártaik el, 
méltóan az angol sportemberek hír
nevébe

Az FTC vasárnap délafáp a 
társklaM  verseayzöiaek is 
rendelkezésére bocsátja az 

il ii- á li pályát
— Saját tudósítónktól —

Az elmúlt vasárnapra tervezett 
dirt-track . tréning az üLlőiúti pá
lyán a hirtelen beállott hóesés 
miatt elmaradt, csupán néhány vi
haredzett versenyző próbálkozott 
meg a f  utballpályán kitűzött körrel, 
miután arról a hó egyrészét letaka
rították. Komoly menésről termé
szetesen szó nem lehetett, inkább 
amolyan kombinált hóverseny-dirt- 
track próbálkozásról. A  csúszós pá
lya ellenére is néhányan szép körö
ket abszolváltak,

Zamecsnik egyik-másik köre
18 mp-es volt, ami 80 körüli 

átlagnak felel meg.
A  pálya hótakarója ellenére is meg
állapítható volt, hogy a fordulók 
alkalmasak a bródszeidolásra és 
ami a legfontosabb: a kitűzött
pálya szerény méretei nem befolyá
solják a menést károsan, ellenke
zőleg sokkal érdekesebbé teszik a 
fordulómunkát.

Bár a huszadiki verseny még 
messze van, az FTC motorosztálya 
jövő vasárnap újabb tréninget 
tart, feltéve, hogy az időjárás 
kedvez. A  ferencvárosiak tréning- 
jükön szívesen látnak idegen 
egyesületbeli versenyzőket, hogy 
módot adhassanak nekik is a pá
lya alapos kiismerésére és a kis
pályaversenyzéshez szükséges 
technika elsajátítására.

6 0 .0 0 0  darabot 
irányoztak elő — 
15 autót gyártottak
a nisnijriovgorodi szovjet-autó
gyárban, a felhasználásra kerülő 
acélanyagok alkalmatlan minő
sége miatt

— Saját tudósítónktól —

Amikor először kapta fel fejét Jó autót gyártani ugyanis 
nem olyan könnyű,
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Egynapos legyen  
csupán a KMAC^ motor- 

kerék p ár triálfa
—- Saját tudósítónktól ■—

A  KMAC nemrég kezdte meg * 
július hó 23— 24-re tervezett két
napos motorkerékpár triáljának 
előkészítő munkálatait. A  tervek 
szerint a triál kétnapos lenne, de a 
nehéz gazdasági viszonyok miatt

indokoltnak látszik a két 
napot egyetlen nappá sűrí

teni.
A képviseletek ugyanis nem nélkü
lözhetik tisztviselőiket két égés* 
napra, míg a versenyzők sem i£en 
vannak abban a helyzetben, hogy, 
kétnapos verseny költségeit visel
jék, bármilyen klasszikusnak 
ígérkezik az. Meggyőződésünk*
hogy a KMAC belátja a különleges 
helyzet parancsszavát és

a szombat— vasárnapra kiírt 
versenyt vasárnapra korlá

tozza.
A triál irányelve legyen a minél 
kisebb túratáv, a próbák kis kör
zetre és a fővároshoz közel fekvő 
terepre való sűrítése.

Zamecsnik Tivadar rövidesen 
átveszi a Kováts Sándor-féle 
350-es sugárszelepes Rudge-ver- 
senygépet, melyen Kováts tavaly 
bajnokságot nyert. Zamecsnik a 
szezonban már a Rudge-nyergé- 
ben fog  versenyezni és a felette 
gyors gép nyergében különösen 
a dirt>-trackversenyeken akar kü
lönös szorgalommal résztvennn

Vitorlázógépek startja 
két kötéllel

•— Saját tudósítónktól —
A „Dessauer Maschinenbauschul®" 

repülő csoportja szép sikerrel kísér' 
létezik egy új indítási móddal, amely 
sík terepen végzett vitorlázó iskola* 
repüléseknél igen alkalmasnak mutat* 
kozák.

Az egyszerű és ma már kel^
ügyességgel szinte tökéletesít fejlek  
tett gumiköteles indításnak két 
kaszát külön választja az ötletes “j 
eljárás. A vitorlázó gép startján®! 
ugyanis a gép megmoadításak®* 
mindaddig, míg a földről fel ne** 
emelkedett, nagy erőkifejtésre va* 
szükség. A csúszó pályán való sO** 
lódó végigsiklás és a gép kellő seb®®" 
ségre való felgyorsítása a gu®*£ 
kötél hosszához képest nagy 
hosszon felemészti a kötél megfő®*1" 
tésekor abban felhalmozott energ}"' 
nagy részét és a felemelkedés ut«" 
csak hosszúra kihúzható, tehát ertd®̂  
tileg is hosszú és amellett erős gUrtí' 
kötél tud tovább is húzóerőt szóig®1" 
tatni.

Ha azonban a felemelkedés utáú> 
húzóerőt más módon állítjuk elő, ? 
normális kötél teljesen a földön 
meghúzásra és a földről való f® 
emelésre használható. Ezért a renü(? 
startkötél kampója előtt egy másod1 
kampót erősítünk a repülőgépre^,, 
ebbe másik kötelet is akasztunk. *1 
a második kötél két részből áll: 
ven méter körüli hosszúságú »c®. 
drótból és ennél hosszabb 
kötélből. A drót vastagsága körjn 
belül másfél milliméter, a má
gumikötél pedig csak fele olyan er®?’ 
mint a rendes sbartkötél. Ez a
sodik, száz méternél hosszabb 
fogja a gépet a földtől való elv®1*5 
után a magasba emelni,

A startszemélyzet egyik fele 
elülső kampóba akasztja ezt a kótf 
let és kihúzza, amennyire csak leh® 
Utána a személyzet másik fele a 
des rövid startkötéllel a megszokó 
módon elindítja a vitorlázó 
Mikor pár másodperc múlva l®0* 
a rövid kötél, a hosszú kötél 
kezdi munkáját és felemeli a repül 
körülbelül tízméteres magassági" 
majd feladatát teljesítve, színig 
leesik. Természetes, hogy ez a® fL 
járás, de számos más gumiköt®1, 
rokona sem versenyezhet az 
vontatással: de hát Istenem, kfr̂ .. 
van nálunk autója azok között,
vitorlázni akarnak? És még 
sabb dolog, ki akar nálunk vitorl®^ 
ni, akinek autója van?

EGYESÜLETI HÍRÉ*
Az SSC női kézilabda szakosztály* 
itörtökön fél 7 órakor ér
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„ M e r i  testnevelés
éptei és íré S í

Dezső test-

| tünk a helyes fejlődés szempont- 
| iából.

Az óratervpéldák egyebekben 
I ötletesek és választhatnak belőle 
a leventék és cserkészek foglal- 

I koztatására is, azonkívül külön
nevelési tanár könyve terveket nyújt a gyermekek és

'  felnőttek otthoni gimnasztikájárap .. xv-uivui.cn. ulvíacmíi gum i,
Koviden megemlékeztünk már ja, de igen fontos, hogy az órater- 

arro a , nagyszerű testnevelési vek tanításánál az oktató eltalálja
szakmunkáról, amelyet a napok-1 a szükséges mértéket és túlzásba 
Udn bocsátott útjára legszorgal- ne essék!
masabb szakírónk, Király Dezső, a  gyönyörű kiállítású, Ízléses 
a Kőbányái gzt._ László rg. ügy- vászonkötésben megjelent munka 

zgo testnevelési tanára. kétségtelenül nagy nyeresége a
, A „ Modern testnevelés képben szakirodalomnak és Király Dezső 
es írásban”  teljes mértékben fedi teljes elismerést érdemel fáradha- 
a címét. Szerzője ebben a munká- tatlan munkásságáért, 
han valóban összegyűjtötte mind- Reméljük, hogy ez a csaknem 
azt az anyagot, amit a mai ne- 400 oldalas, 372 képet tartalmazó 
velőgimnasztikában a rátermett szakmunka olyan sikert arat, hogy 
testnevelési pedagógus felbasz- szerzőjének buzgóságát a testneve- 
nalhat és lelkiismeretes, körül- lés minden igaz barátja elismerés
tekintő munkával sikerrel alkal- sel fogadja és a magyar ifjúság ne- 
hiazhat. velése érdekében haszonnal alkal-

Á kitűnő műnyomópapíron, al-1 mazni is fogja. 
bumalakban készült mű legértéke-1 Az értékes munkát valamennyi 
sebb része a több mint 100 olda-I iskolának, leventeintézménynek és 
lont szakszerű leírásban és otle-1 magánosoknak is melegen ajánl

összeválogatott s kitűnő 
tény képfelvételekkel is szemlélte- j 
tett név elő gimnasztikái anyag,

Itt a testnevelés céljától kezd-1 
Ve nemcsak a módszeres utasítá
sokat és a szem előtt tartandó 
szabályokat találja meg a mo- 
ü«rn testnevelés anyagára ki-1 
^ncsi szakember, de tájékozó- 
“ ast szerezhet a munkatervek el
veszítésénél külföldön és itthoni 
ls kipróbált eljárás módozataira,

juk. Beszerezhető a szerző címén 
(X ,, B. Jászberényi-út X.) egész- 
vászonkötésben 18 pengőért.

A szentesi rg. nyerte meg 
a szegedi kérőiét tornász-

— Saját tudósítónktól
j. ------ ■— ------ I Vasárnap rendezte meg a szentesi

gtalalhatja a sok gyakorlat I rg. sportköre a szegedi kerületi 
között a különböző fiú- és leány- tornászbajn&ki versenyt. 
tanulók nevelésinél célszerűen A rendező iskola kiváló testnevelési 
f 'k a lm u h » r  i á t t o k a t “ f  f ” '1”
'•Ma .tokát, 3 S J S 2
kai s> ugias, ügyességi, atleti I s Négyessy Imre polgármester- 

gyakorlatokat és szakszerű rei az élen az egész város előkelősége 
portosításban valamennyi megjelent a kitűnő sikerű bajnoki

oiUcsoport foglalkoztatására al-1 versenyen és a vele kapcsolatos dísz- 
■̂ almas és pompás képekkel is tornán.
szemléltetett gyakorlatokat. | A  KISOK képviseletében Neiden-

Szabó Imre, Nagykálló. 1. Az év
könyv nekünk is szívügyünk és tud
juk azt is, hogy presztízskérdés. M j 
azonban minden külső támogatás j 
hijján, tisztára saját erőnkre utal
va nem hozhatunk nagyobb áldozatot I 
a mai viszonyok között, mint amit | 
■körülményeink megengednek. Hogy I

„A köpenicki kapitány'* mulatságos 
és közismert esete

Saját tudósítónktól
A köpenicki

nem a szerkesztőség kényelme volt I ®j®veílfóett meg 
„---- j, filmszínházunk

kapitány története
tegnap az egyik

az elmaradás oka, "annak elég bizo- I vásznán. Több van
nvítéka. hosrv az évkönw telies “e*ln.e' . nunt Kari Zuckmayernyítéka, hogy a® évkönyv teljes tuc/cmayer szín-
anyagra az egyes rovatvezetőknél ke-1 -F . mert igyekeztek kihasz-
szén áll. 2. Az elmúlt év úszóered- I nalni, .filnia<ita lehetőségeket. Ez
ményeinek feldolgozása is megtör- I s k̂ej'hlt is s így a mulatságos hely- 
tént és a közel jövőben, az úszósport I f?  .. e1̂  jobban tud kacagni a
további holtidénye alatt közölni is kozon&eg- Természetesen újszerűség 
fogjuk a tavalyi legjobb eredménye-1 neTn . vo“  benne, hiszen a darabot, 
két. 3. Atlétikában az idén változa- I f a8yis magat a történetet mindenki 
tosság céljából az európai ranglista I lSR1®rl__s így meglepetések nem vártaikopa
helyett az eddig elért legjobb ma
gyar eredményekkel fűszereztük a 
tavalyi eredmények méltatását. Ter
mészetesen ez a listánk is megvan és 
közölhetjük, hogy az egyes számok
ban elért első öt eredmény pontozá
sa alapján Finnország 85, Németor
szág 68.4, Svédország 22.7, Anglia 
21,7, Franciaország 17, Magyaror
szág 16.1, Olaszország 14.6, Cseh
szlovákia 10.5, Észtország 6, Hollan-

a nézőre.
A  főszerepben Max Adalbert

játszik. Talán más jobban tudott
volna alakítani, de nem tagadható, 
hogy ő is nagyon humoros figura. 
A többiek szerepe jelentéktelen. Ki 
lehet azonban emelni a polgármes
tert játszó Gülstorffot.

Ez az a film, amelyhez annak 
idejen a németek hozzáfűzték:
__— Remélhetőleg nem e békebeli 

történet alapján ítélkeznek a külföl
diek a mai Németországról. . ,

Szó sincs róla, de azért mulatni 
lehet ezen a pár j átritkító világ
botrányon.

Hogy^ készül a 
»Piri mindent tud«

— Saját tudósítónktól —
A magyar filmgyártás megindult.

800-on a dekatlonitabel'la alapján I keltette. Ezt nemcsak'a Kékbálvány 
1:51.9 mp az 1000 pont, 0.1 mp-ert j megjelenése és a Hyppolit nagy si- 
1.5 pont jár es 2:59.5 mp-ért kapni kere igazolja, hanem például az is, 
e^y pontot. 5. Az említett úszókon hogy tegnap délután a rádió hely- 
kívül Kojac USA 59.2, M. Kálik színi közvetítést adott a Hunnia- 
USA 59.6, S^warz USA és Takaishi filmgyárból, ahol a készülő új 
japan 59.8, Miyazaki japán és Pét-1 magyar film próbái folynak. Már az 
térsson svéd  ̂59.9 úszott egy percen I kevéssé örvendetes, hogy a közvetítés 
belül 100 méterért. 6. A  48 meteres nem sikerült. Nem kaptuk a próba 
diszkoszvetők Hrtaja: Jessup USA ízét, nem kaptunk szemléltető rajzot
ol.7ő, Járenz USA 51.03, Remecz arról, ami ott folyik és hogy ott mi
Wö’i lr  TTQ'a3 Só3,11? *  ho8y fo,yik> egyáltalán arról sem,

 ̂Is wSAr^Íif'TT«Aff5ío^^e’rxTné:i hogy railyen az az eS&z stúdió ésmet 48.77, Gowell USA 48.75, Noel hogy hogy készül a hangos film. 
francia 48.73, Madar^z magyar I Semmit sem kaptunk. Csak egy se- 
ffq5,9’ .Í0í*fs Kasmus reg úr beszédét, közelebb a cég- és

t̂ iJ1 ttok t o t i '  talpaié önreklámhoz, mint az ismertetéshez, 
rroA 4F 2o7ó J« rn FtI F  lo 'H ’ F <>user beszédlavinát, amit nem mentett a

I versír° beszédjébe szőtt egy-két vicc

, A könyv szerzője ebben a .**, ,v- igazgató, Buday
ben is különös szeretettel após-1 Gyula & Cetnády István mint zsűri-
°íkodík a világhírű dán test- 

_ evelő, Nicls Bukh rendszere 
“ •ellett s az egész anyagot 

ondhatni teljes mértékben

tag vett részt.
A magasszínvonalú bemutató mel

lett Bíró Lajos (szentesi rg.) gya
korlatai tetszettek legjobban a közön-

az 0 rendszeréből meríti.
ségnek, aki az összes szereken meg- 
'raei| érdemelten nyerte az egyéni bajnok-

,. A munka első részében a kül-1 ságot. 
földi tanulmányútjain szerzett ta- I A szép díjakat a rendező idcola 
U tá la ta iról számol be. Ismerteti \*portbarát igazagtója, Jager Imre 
V e g y é l ,  a lett, az észt, a finn és lelkos> nagyhatású beszéd
gtónosew az ollerupi dán testneve- Eredmények: Kerületi bajnok a
u_. ; envsgét, az ottani testneve- nyújtón: Bíró Lajos (szentesi rg.) 
jő?, tanárképzést, bemutatja isko- 18.8 pont, 2. Eácz Imre (hódmező- 
aJanak, a X. Szt. László rg.-nak vásárhelyi g.) 18.4 pont, 3. Muskát 

jnoclern és példás testnevelési in- István (szentesi rg.) 
tezmé - - 1 ............  '  '.ynienyeit és praktikus, módszeres 

njntatást ad a tanítás közben | 
latá szerek célszerű haszná-1

tara, a tornaterem tisztántartá-
füS’őlfZr ég.etően, azöfcsé« ! 8 iskoia* | *K.)” Í8.8 “ pontT * .  " M ulat'Isteni
i. u°k kévés ne tizen való mejrva- íszeiiteírf „o-\ 1 s n o r>í_x

Korláton: 1. Bíró Lajos (szentesi 
rg.) 18.7 pont, 2. Kupecz József 
(szentesi rg.) 184 pont, 8. Simon 
Tibor (szentesi rg.) 18.3 pont. 

Lovon: 1. Kupecz József (szentesi
i. kevés pénzen való megva- 
V itá sá ra ,
Ö], f '  könyv valóten mindent fel-1 
káK am^ ma a neve^  gimnaszti- 
r~.bail> a külföldi és hazai testne-1 

összehordottak.

(szentesi rg') 18.7 pont, 3. Bíró La- 
jos (szentesi rg.) 18.4 pont.

Gyűrűhintán: 1. Bíró Lajos (szen
tesi rg.) 18.8 pont, 2. Kupecz József 
(szentesi rg.) 18.7 pont, 3. Mulat 
István 18.5 pont. «.

H munka harmadik mondhatni I <•> Kerúícíi csapatbajnok a nyújtón: tegfov+T T i harJnadlf  ™°nanatni g Mntesi rg_ 44 B pont 2> Kiskljn.
kaf Z t sabb résse óratervmmtá- félegyházi tanítóképző 42.3 pont, 3. 

-ő  ®- . Kecskeméti reál 41.2 pont.
u „ a szerző nagyrészt saját Korláton: 1. Szentesi rg. 45.8 pont, 

i^eallítású, saját tervezésű mun- 2. Kiskunfélegyházi tkp. 43.2 pont, 3. 
aterveket nyújt. Mind a fiúknak, Kecskeméti r. 40.8 pont 

W1*1 a leányoknak, a 6— 8 éves ,  Ll v™ : }■ Szentesi rg. 44.9 pont, 
3 . f ^ l é ,  kétévenkénti .kor 42‘2 poí*

I 1. Szentesi rg. 45.9
ó r a E ^ mt,at ^oz°l n Ezeknek az \ pont, 2. Kiskunfélegyházi tkp. 43 
Üez*Z knek w m i előnyük Király pont, 3. Kecskeméti r. 40.1 pont. 
tér S° n,:ár régebben kiadott óra• I Függeszkedésben: 1, Szegedi
, *gyűjteményeivel szemben, Klauzál rg. 4.2 mp átlag, 2. Kecske-
vi?y  általánosságban keresztül- ro^ i r. 54 mp. 
gffteknek, egy órán belül elvé- bajnok: Tibor Jsze-

„  t ó  r ll Z
az Emil (szegedi rg.) 4,9 mp,

■--miíneK
®kintve azonban, hogy

Syavetmá  ̂ í " l ltat,0tt részben az I Bajnokcsapat az összes'szereken: 
s z e r 1 . oIy behatóan ismertette, Szentesi rg, 231 pont. 2. Kiskun-
L  Mesésebbnek tartottuk volna, félegyházi tkp. 222.9 pont, 3. Kece- 
c ® 'nagyon széttagolt és sokféléi keméti r. 209.1 pont. 
h torira osztott S— S óraterv Egyéni bajnok az összes szereken: 
l!ó leU;  mind «  fokn ak, mind a Bíró TL-ajo|’ f  Mulat István, 3. Ku- 
^ V o k n a k  egy.egy teljesen fel- I
S f  anVagot adott A  S  Í SA közölt óratervek nagy 1 ^ " ^ v á s á r h e l y ) ,  6- Kádár Árpád
W  6b n̂ —  különösen az alsóbb 
k ! osztály0k óraterveinélki«n. iy0K óraterveinél —■ a 
értf í e^mek teljesítőképességét tál- 
tok Kei te’ továbbá az izomcsopör- 
Uts „  • .Aglalkoztatásánalc egymás- 
8okhJi an 32 alsá végtagoktól 
aa „ F yi?tt többet kíván, mint 

nnyit mi szükségesnek tar-

A leányközepiskolák aitlét&ai fe
dett pályaversenyét március hó 12-ről 
április 16-ra halasztotta el a köz
pont.

A KISOK országos tornászhaj noki 
versenyének holnap délben lesz a 
nevezési zárlata.

ldte magyar 48,03 Taylor USA 48.01. ^ W t  l = á ^  
Farkas, Gödöllő. Az ökölvívásnál I a divat előírta szabvány táneritmu- 

használatos szorító (ring) legkisebb sokra. Amitől azonban a film még 
merete négyszer négy méter, míg a

lehet igen jé. A  film, melyben a köz
vetítés szerint „Piri mindent tud” . 
De amelyről a közvetítés alapján a 
közönség még semmit eem tud!

Csehszlovákiában is védik a belföldi 
filmgyártást. Matousek dr. csehszlo
vák kereskedelmi miniszter a közeli 
napokban fogja kiadni új filmrende
letét, mely szerint hét külföldi film

Hollywoodi igazgató az ügyelő
höz:

— Rohanjon is hozzon nekem 
valakit Greta Garbó tehetségével, 
Marlene Dietrich lábaival, Chaplin 
humorával, Jeanette Mac Donald 
hangjával. . .

Ügyelő:
— . . .  igen és talán Jackie 

Cooper életkorával.

import-engedélye ellenében egy film 
készítendő Csehszlovákiában. Tehát
legalább a filmek egy hetedrésze fog 
Prágában készülni. Nálunk még az 
1:20 kontingens van érvényben...

legnagyobb hatszor hat méter, 
szárítót körülvevő kötelek közül a 
legalsó 60 cm-re van a föld felszí
nétől, a középső 90 cm-re, míg a Filmszínházak műsora
legfelső 120 cm-ire van kifesrífcve. B**an4H! ? u s ! % ’^ 'a  i/Fr 8 A  három kötélsor a szorító négy sár-1 -  } .E lő a d j 5,_ fél 8, 8.X5, íO. Va*.-.
bán _ elhelyezett oszlopokhoz van 
erősítve. A  MÖSz tervei szerint el
készíthető szétszedhető és emelt szo
rító rajzát szívesen megküldik ön
nek, ha üy irányú kérelmét a MÖSz

fél 4. 5, 6, f é r  8, fél 9, 10. — 2 sláger 
Nebsnstvirig. (Anny Ondra.) Diri- 
fflble. (Jach Holt.)
ÜDAI APOLLO (Ií., SzéDa-tér. T.: 51 
—5—00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas. 
fél 5-tól. Aranyhalé Erika (filmope 
rettV . — Könnyelmű ifjúság. (Camill

almf ”  V*’ Alkotmány-utca | BODOGRAF (V ili.. József körút <s T.;
38—4—7g,); Előadás: fél 5, negyed 8, 10, 
York a rasgenerális. (Werner Krauss.

3. sz.) elíküldi.
N. I. újpesti szurkoló. 1. A  Ferenc

város IV. 7-én a Sabari-a ellen. V. 
1-én a Somogy ellen és VI. 12-éa a 
Budai „11” ellen pályaválasztó. De 
azért valószínű, hogy t ö b b  mint há
romszor fog otthonában szerepelni a

— Himecsá! (expedielós film). — Staa 
és Pan a leányszöktetők.

CAPITOL (Barosti-tér 32. Tel.: J. 84—S— 
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 
4, 6, 8, 10 órakor. Lányok az intézetben
(Winsíoc Christe regénye, fősz.: Hertha 
Tbiele). — Erdei Idil (hangos trükk

Aiagyar Kupát. Az UTE sem. 3. P. 1 - 75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10 . Va-
fezabo 1902-ben született, tehát most sárnap a-tól folytatólaK. Könnyelmű if
30 éve®. 4. A  kívánt dm : Újpest, Ko-1 W»**. (dráma), .10 tett.), — Tamás úrtl
lozsvár-u. 43. 5. Újpest nem~~páfyl-1 (Jaokie Co08an-y ~  Masryar
választó: II. 28-án a Vasas ellen, IV. I C0 R8O (Váci-ntea 9. T.: Aut. 87—4—02.)
l i s .  a Bydai .41”  ellen, IV. 17-én az 
Attilla ellen és V. 29-én a Sabaria el
len. Azt ma még nem tudni, hogy 
ezeket a mérkőzéseket tényleg ide
genben játsza-e majd Újpest

Mai műsor
OPERAHAZ: (fél S) Háry János. 
N™ Z E T I) SZINHAZ: (fél 8) Gyömryka.

KAMARASZINHAZs 
Hablcany-p^nziá.

(háromnegyed t)

VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nsgysád. 
BELVABOSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki. 
KIRALYSZINHAZ: (8) Éjféli tan*é. 
MÜVÉSZSZINHAZ; (8) Tűzmadár.

Va 7 . 8»embeIrNHAZ! <íél ®

Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. — 
Lillán Harvey, Félix Bressart és 
Harry Liedtke főszereplésével: A nö- 
gyűlöld (vígjáték). — A mikroszkóp 
mint detektív (kultúrfilm). — A rém
hajó (trfikkfilm).

BECSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259— 
52, 213-43, 148-05.)- „K . n, k. Féld-
marsehall.“  (A tábornok úr inspiciál!) 
Boda-Itoda víg iátéka, főszerepben: V
Borián. Boda-Roda, Foe Malten, Harry 
Frank. (Danubius-film.) — Világcso
dák. — Világhíradók. Előadások: hét
köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4, 
*, 8. 10 órakor.

ELIT (V., Llpót-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 
8. negyed 5, «. háromn. 8, háromn. 10. 
(D e. matiné.) -  Garnizon ördöge 
(vígj, l í  jtelv., Vlctor Mc Laglen, Ed- 
mnnd Löwe). — Miki. a fürdő tündére.
— Magyar revü, (Békeffy konferál.)
— Híradók.

A*® B A S S Y im  SZÍNHÁZ: (9) Ez-her-

FOBllM FILMSZÍNHÁZ IRossnth Lajos 
ntoa 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás:

SZÍNPAD: (9) Medgya- 
siay, Rózsahegyi és Kabos.

BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, ») A l Idegenvezető.
ROTÁL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kassner.
KOMÉmA ORFEUM: (fél 9) Kalabrlása-

S StótehardRtDT SZrNPAD‘ fhar0mn- «

Fiók adminisztráció Csehszlovákiában: 
L ! p a Újságíród* Bratislava, 

Hoaszű-u. 13.

1  negyed 8. fél 10 Szomh és vas.:
4, 6, 8. 10. Köpenicki kapitány. (Kari 
Zuckmayer világhírű vígjátéka, Ren
dezte: Bichard Oswald. Főszereplő: 
Hans Adalbert.) — Magyar rózsacso
kor. — Híradó.

IMPERIAL (VII.. Dembinszky-utaa és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, fél 8. háromn. 10. Vas.: 3-tól (d. e.: 
hnrleszbm.). Tangókirilynő. (Mac Mur- 
ray.) -  Harc a szerelemért. (George 
Baneroft.) — Hangos világliiradó.

JÓZSEFVÁROSI (V ili., Kálvária-tér 0. 
Tel.: 846—44,): Előadások hétköznapon 
5, vasárnap 2 órától folyt. Csütörtöktől 
szerdáig • Nebántsvírág (filmóperett 12 
felv.. fesz.: Anita Ondra). — Amerikai 
tragédia (bűnügyi dráma 10 felv ). 

KAMARA (V II , Daliány utca 42 -44. T.: 
44-0-27.): Előadások: 6. 8. 10. vasár-

Felelős szerkesztő és kiadó! 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkeszti: 
Hoppé László

és ünnepnap: 4-kor is. ,.K. n. k. Féld 
ntarscnaij . (A  ̂táboruok úr iúspiciál!)
Boda-Boda vígjátéka, főszerepben: V.
?,y‘.r.lá.n! R.0da-R°da.) — Világcsodák. —

Nyomatott a Stidinin Saitóválialat B t 
tör forgógépe In. — Felelős üzemvezető* 

Győry Aladár

VUághíradók.
I • 0,131 34 HWt Elő-adások! ról 5, 7, negyed 10 Vas., ün-

nSSi 2' tS1 Hypo! ,t a lakáj. (Ceortos, Góth: magyar film.) — Repülő Slyra. 
M Han.8?" . világhíredé. -  Helyárak: 30—80 fillérig.

NÉP (V.. Váei-út 76.
Előadás: A 7, negyed ÍO. Vas. 2-tóÍ:

Tel,: 92—6—80.1:
3 sláger 1 Titkos légié. (Kén Maynard.) 
— A  gyűlölet pusztája. (John Boles.) 
—. Táncoló asszony. (Dorothy Ma- 
ckaill.)

OMNIA (VIII., Kölcsey-ntca 1  Tel.: 3 . 
30—1—25.): Előadás hétköznap: 4, 6, 8, 
10, vasár- és ünnepnap: 2. 4, 6, 8, 10 
órakor (a 2 órai előadás félholyérak- 
kal). Hangos Ben-Hnr (magyar felira
tokkal, fősz.: Káinon Novarro). —
Magyar vllághíradó.

ORION (IV., Eskü-tér *. T.i 831- 02.): 
Előadás mindennap: fél 4, fél 6, fél 8, 
fél lo. Egy önfeledt pillanat (sexnél- 
dráma 10 felv., Albert Bassermann, 
Hans Stiiwe, Adalbert Sohletow, Antó
nia v. Eyok), -  Magyar áa külföldi 
híradók.

PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzséhet-kit*.
ót 8 (T.: 865—23.) Előadáa minden nap 
4. 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly 
Haas, Halmai, Gusztáv Fröhlleh). —
Magyar Híradó.

PATRIA (Népszínház-utca 13. Tel.: 45—
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8. három- 
negyed 10. vas : 3-tól folyt. Garnizon 
ördöge (vígj 12 felv., Vlctor Mo Lag- 
len, Edmund Löwe). — Miki, a fttrd* 
tündéré _  Magyar revü. (Békaííy 
konferál.) — Híradók.

n. 23—
T.: 220-98. 29t 

-00): 2—6-lg folyt, 
azután t>. 8, 10.

ni i n : »  .»11 ni rAí  i í i á f ^ t ó ^ a z o  tán*' «,1_8?
i 0- A Pléhkaneellar (németül beszélő 
Fox-film, Will Bogara). -  Metró— 
Goldwyn-M ayer és Magyar hangos 
vilaghiradé. -  Vasárnap délelőtt fél 11: Skippy.

ROXY (VII., Rákóczi-út 8*.._ "mán T©ls! 48—
8—1̂ újN eM ntsYiráir (Hervé világhírű 
operettje 10 felv., fősz.: Anny Ondra). 
— Ivismet (hangos keleti történet 10 
felv fősz.: Gnstav Fröhlich és Dita 
Parlo). -  Híradó. Előadás: 6-től. va
sárnap: 3-től folyt. (Műsor prolongál-

«O V A L APOLLÓ (V n .. Erzsébet-körút 
45. T.: 439—46. _ 419—GR.), Előadás: 5,
negyed 8. fél 10 Szomb., vas, ünnep- 
"ap: *• A A W. Denevér. (Johann 
Stranss vidám operettje. Főszerepben: 
Anny Ondra.) -  Híradó

T 7Tuetv(.IaX ;’B üjt,3l úi  E löld.! Ml 3,L negyed 10. Vas. és ünnep: 2-tőt fqfyt.
Hypolit a lakáj. (Csortos, Góth: ma- 

Ke*l“ 18 Slym. — Hangos 
vilaghiradA — Helyárak: 30—80 fii-

(Teréz-kőrót 60. T.i 19—7— 
67. 681: Előadás: 5. negyed 
8, fél 10, vasár- és ünnep
nap: 4, 6, 8. 10 órakor

A nőgySlölő (Lillán Harvey). — A 
detektív (Félix Bressart. Harry Lidi
ké). — Mikroszkóp (ÜFA-kültnrfUm). - 
.........................rükkfilA rémhajó (trükkfilm).

CORVIN (VIII., József-körút és Ollffl-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. _  (Cbarlotte
Susa, Hans Moser). — Paramount- 
panoráma. — A rémhajé (rajzos trükk- fiim). — Híredé.

URANIA (Bákóozi-út t. T.: 460-4* *• 
4S0—4S.): Előadás: 5. negyed 8. fél M. 
Szomb., vas : 4, 6. 8, 10. Kálmán Imre 
filmoperettje: Ronny. (Nagy Kató,
Willy Fritsch, Ottó Wallburg.) — Kí
sérő műsor.
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—  A Bocskai meg a 

Vasas dicsősége csak 
Meig-óráig tartt
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120 centin aluliak eldorádója: Újpest
avagy

Félidő - 0 : 1

Az új szexén szenzációja:
Már nem a Ferencváros 

a futballvilág közepe
Szabadalombitorlást 
emleget a B-közép

*— Saját aranyközéputasunktól —
A  Ferencvárosban nagy a föl- 

háborodás. Az újpesti társadalom 
félretolva minden előjogot és 
minden tiszteletet a más szaba
dalma iránt, megalakította saját 
„K5zép” -gárdáját, mely vasárnap 
már be is mutatkozott. Ferenc- 
yárosiak szerint

közepes
•ikerrel. . .

De nem ez a lényeg. A  lényeg 
a*, hogy a ferencvárosi B)-közép 
feltétlenül keresni fogja az alkal
mat, hogy tiltakozhassék ez ellen 
a nyilvánvaló

plágium
ellen. Beszéltünk egy ferencvá
rosi középszurkolóval, aki így 
nyilatkozott lapunk számára:

—  Fői vagyok lelkem mélyéből 
háborodva. Elvégre jogállamban 
élünk vagy nem? Nem elég, hogy 
ezek a tungsramfiókák „Középet”  
alakítottak, de egyebekben is 
utánoznak bennünket. Manapság 
még megérjük, hogy szidni fog
ják a bírót, esetleg megdobálják 
vagy

kéttagú
jelzőket kiabálnak ütemesen. K é
pesek és

elorozzák
a ml legszentebb szabadalmainkat, 
melyek úgy hozzánknőttek, mint 
szélsőhöz a Borosa. Már arra is 
él vagyunk készülve, hogy zászló
kat szereznek be és

háromszoros éljent
kiabálnak.

A  vezérszurkoló rövid gondol
kozás után még megjegyezte:

—  De majd lesz itt égzengés! 
Ég, föld összeszakad! Ha össze
csap a két tábor! A Ferencváros 
— Újpest-csata napján!

Direkt kíváncsiak vagyunk!

Óra-viccek

Hajdanában így vicceltek Új
pesten:

—  Akarsz egy jó  órát?
—  Persze hogy akarok.
—  Akkor eredj be gyalog Pest

re. A z egy jó  óra.
#

Vasárnap óta így viccelnek Új
pesten:

—  Akarsz egy rossz órát?
—  ???
—  Eredj ki az Újpest meccsére.

Lest egy rossz órád.
*

A  Hung&ria-kaszinóban meg
így:

—  Milyen volt a csatársor? 
Gólképes?

—  Nna, igen! Jó órában legyen 
mondva.

Addig jár az MLSz küldött
sége könyörgő-útra, 
amig az összes eltörlen- 
dőket el nem törlik
Az illetékesek részéről teljes a jóindulat 

és az engedékenység — Egyik többet 
enged, mint a másik —  És az MLSz 
még sír...

Mit kivárt a magyar nemzet és 
az MLSz?

—  Saját kilencpontosunktól —

Az ingyen-premier jól sikerült: Félidőben az újpesti nézőtér
(A  Vasasokat nem véve bele) Csupa „ kisfiúval”  volt tele.

Az MLSz új elnöksége belátta, 
hogy a helyzet nem az a kimondott 
rózsás és végre a tettek mezejére 
lépett.

Egyelőre
a következő programpontok meg
valósítását tűzték ki célul:

1. Olaszország legyőzése €:0-ra 
(5 :0  már kevés.)

2. Közönség minimálása szürke 
bajnoki napon 20.000 főben. II. li
gában 5000. Válogatotton 50.000.

■ S. A profik életszínvonalának fel. 
emelése. Legalább az amatőrök ní
vójáig.

U. A szövetségek, bizottságok és 
alelnökök számának leszállítása.

5. Minden kétlábas futballista 
vasúti szabadjegyet kap. Kivétele
sen Takács II. is kaphat.

6. Aki a bírót kelleténél jobban 
szidja, azt a rendőr díjtalanul kí
séri be a dutyiba.

7. Testnevelési adót csak az OTT 
fizet.

8. A székesfőváros belátja, hogy 
a futball nem vigalom, hanem szo
morúság és a maga részéről szin

tén lerójja vele szemben a kegye
let adóját.

9. Az ími-olvasni tudás a jövő
ben ne zárja ki, hogy az emberből 
futballista lehessen és viszont. 
(Lásd KISOK.)

Amennyiben ezek záros határ
időn belül megvalósulnának, 
MLSz-ünk

további
pontok kitűzését sem fogja átallni. 
Persze, egyelőre ezeket kell meg
valósítani s az MLSz küldöttsége 
máris felkereste az illetékeseket, 
hogy kit-kit a keze ügyébe eső el- 
törlendő eltörlésére felkérje. Alábbi 
beszámolónkból kiderül, hogy a küli- 
döttséget mindenütt a legteljesebb 
megértés fogadta és így a terhek
től való megszabadulás

csak rövid idő
kérdése. Minden bizonnyal. 

Legelőször
Karafiáth

kultuszminisztert keresték fel s 
tőle a testnevelési adó eltörlését

kérték. A  meglepő jól tájékozott 
miniszter a következő nyájas vá
laszt adta:

—  Hogyne, hogyne, a legna
gyobb örömmel. Már régen meg 
vagyok győződve róla, hogy ezek a 
sportterhek a magyar közoktatás- 
ügy szégyenfoltjai. A  magam ré
széről a leghaladéktalanabbul eltö
rölném ezeket az adókat, mint pél
dául a vigalmi és a forgalmi adót. 
És a rendőri díjat is igazságtalan
nak tartom.. Sajnos, ezeknek az el
törlése nem tartozik az én hatás
körömbe. Hogy a testnevelési adó?

Ez az egy,
aminek az eltörléséről szerintem  
sem lehet szó.

Tormay
kereskedelmi államtitkár szinte 
zokogva mondta:

—  Persze, fulladoznak a terhek 
alatt? Kegyetlenség! És érthetet
len! Hiszen azt hallom, hogy kül
földön még az állam segíti a spor
tot, pedig ma a külföld sem gazdag. 
Hogy a külföld a féljegyet is meg
adja?

Hja,
könnyű a gazdag külföldnek. ,  ■ 

Sipőcz
polgármester így felelt a küldött
ség által előterjesztett kérelemre:

—  Megadóztatják a sportot? Fel
háborító! Itt valamit tenni kell! 
Abszurdum, hogy a józan sportem
berekre díjért vigyáznak, viszont 
—  hogy példát mondjak —  a ré
szeg emberekre díjtalanul. Általá
ban a sportot meg kell szabadítani 
minden tehertől. Hogy a vigalmi 
adó? Ugyan,

az a pár.pengő
igazán nem teher . . .

Keresztes-Fischer
belügyiminiszter is késznek nyilat
kozott rá, hogy eltörli a testneve

lési és vigalmi adót, szabadjegyet 
ad és amit akartok, viszont a rendi- 
őri díjjal a dolog nem olyan egy
szerű,

mint gondolják.
Az MLSz elnöksége tehát a leg
jobb reményekkel tért haza. Hi
szen nincs itt semmi baj. Legfel
jebb annyi, hogy az illetékesek 
csak a maguk resszortjába szólhat
nak bele és a máséba nem. Mert

a máséból
mindegyik szívesen enged.

A jó stílus

Végre rájöttem, a jenki futók
Annyi babérhoz miért jutnak:
Az európaiak mind csípőből,
ök pedig könyökből futnak.

Nátha-kúra
Egy hungárista boldogan így szól! 
„Én direkt örültem, mert hát — 
A meccs végére csudamód 
Kiizzadtam az influenzát."

Veszekedés a tribünön
— Kikérem magamnak! Micsoda 

tempó . . .  izé hajrá ez?!!!

Labdahajítás
— Hallottad? Megváltoznak * 

vízipólószabályok. Életbelép a két' 
kezes játék!

— Miért?
— Csuda nehezek az új labdák!

P

Vízipólóhasonlat
—  A  vízipólólabda olyan, min1* 

Ormos!
__  f t t

— Sokat szí magába. ̂ ,

Jaj!
— Simán nyert a Fradi?
—  Dehogy, kérlek! Olyan göra*  

gyös volt a pálya . . .

önálló töprengés
— Fagyosan fogadták az Ujp&& 

játékát?

Jaj l
— Nem tetszik nekem az új tré' 

ner! Azt mondják, viharos m ulti1* 
van!

— Szóval egy vihar-edző. . .

Szenzáció
— Mit szólsz? Szilágyi légyéit6 

Fodort é s . . .
— Langfeldert? . . .

Jöjj l
— Ha Barsi hazajön, biztosa11 

Újpest-szurkoló l e s z . . .
— Miért?
— Ingyen mehet be a pályára" 

Mostanában nagyon kis f iú . ,  •

Autók! Rajt!!!
A bajnoki mezőny már kijött az első fordulóból

Ferencváros: Mi az, kolléga urak! Gyújtási zavaraik vannak?
Újpest; Voltak, kérem, voltak. De most már mindjárt a nyakán leszek, kolléga úr! 
H ungária: Fő az, hogy a Kalmár-kesergőn túl vagyok.
Bocskai: Jó rajt után defekt! Ojjé! Honnan veszek pótalkatrészt? Mert k e llen e ... 
Somogy: Vezérlőtengely nélkül igazán nem hajthatok gyorsabban.
Többen; V ájjon nem kár a benzinért?, , a


