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t í f M z e r , A Nemzetit Bécsbe hív
ják  húsvétra

— Tele fon jelentésünk —
Bécs, március 3.

Húsvétkor a Hakoah és a Slo- 
van rendez Bécsben tornát, amire 
egy magyar és egy olasz csapa
tot készülnek meghívni a rende
zők. A választás a Nemzetire 
esett, amelynek rövidesen elkül
dik a meghívást. Abban az irány
ban még nem történt döntés, 
hogy melyik olasz csapatot hív
ják meg Bécsbe.

U r a m ,
m}  tudjuk azt, hogy ma nincsen 
pénz. Nem is az fáj nekünk, hogy 
pénzt nem adnak, hanem azért va
gyunk elkeseredve, mert azt sem 
csinálják meg. amihez nem kell 
pénz.

(Az egyik alföldi nagyváros 
hagy sportegyesületének az elnö
ke mondja ezeket nekem. A  tipi
kusan vidéki kávéházban ülünk, 
ahol körülvesz néhány sportvezető, 
aki otthagyva hivatalát, üzletét, 
felhasználta az alkalmat, hogy 
panaszkodjék a pesti szerkesztő
nek. A  legszentebb önzésből: hát
ba tudok a sportjukon valami ke
veset segíteni. Az elnök előkelő 
társadalmi állású, még fiatal 
ember. Erélyes, okos székely fe j.)

Mert nemcsak a pénz segít
het rajtunk. Hiányzik a gondos- 
ĵ}<jás, az irántunk való szeretet, 

.^^fijbrelem  és az a nélkülözhetet- 
"Wn nagyvonalú előrelátás, hogy 

mi vagyunk itten áz ősa n y a g ...
—-  Igen, igen, persze . . .  (Most 

fognak jönni a panaszok —  gon
dolom magamban —  az igaz, jo 
gos, de szomorú, reménytelen pa
naszok, amelyeket már annyiszor 
hallottam vidéki utazásaim alkal
mával. A  megszokott kifogások és 
a szép tervek, de amelyekből a 
konkrétumok, a megfogható ter
vek hiányozni szoktak. Fárasztó 
dolog ezeket mindig végighall
gatni . . . )

—  . . .h o g y  mi vagyunk a ki- 
bányászatlan ősterület, ahonnan 
még sok sikert lehetne napfényre 
hozni. Dehát nem törődnek ve
lünk odafent, nagyon messze va
gyunk a fővárosi hivataloktól és 
még a túrázó csapatok országút ja 
is elkerül bennünket.
‘ —  Igen, szomorú dolog ez. De
hát a mai viszonyok. . .  (Most 
már beletörődöm, hogy ezt végig 
kell hallgatnom.)

*— A túrázók szívesebben el
mennek Zomborba, Belgrádba, sőt 
akár Görögországba is, de hoz
nánk nem jönnek. A  mi pénzünket 
keveslik. Pedig hát szeretnénk 
tanulni valamit a jó  futballcsapa
toktól.

(Hohő, ez kezd letérni a szab
ványos panaszvágányról!)

—  A  pesti futballvezéreknek 
bonban, úgy látszik, nem fontos 
az, hogy az óriási vidéki területet 
megműveljék. Úgy látszik, azzal 
h Pár játékossal akarnak örök 
ldőkig játszani. Mert szeretnénk 
mi edzőt kapni ide egy pár hétre, 
aki megtanítaná a játékosainkat 
a finomabb fogásokra vagy ha 
lehetne, szívesen küldenénk fel 
Pestre egy-két embert valami tan
folyamra. Azonban a leveleinkre 
nem is válaszolnak. Se csapat, se 
edzőképzés, itt nálunk még min
dig úgy futballoznak, mint 15 év
vel ezelőtt, nem fejlődik a játék
tudásunk semmit. (Szomorúan le
gyint.) Nem törődnek azok velünk 
semmit sem.

^(Érdekes, milyen okosan tapint 
ez az aránylag fiatal elnök a 

vidék bajainak lényegére! Most 
már teljes figyelemmel hallga
tom.) v

~  Pedig a szakoktatást prédi-

összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

Asciier György
elektrotechnikai, r á d ió k é 
sz ü lé k e k  és anyagok nagy- 

kereskedése

Készpénzért Részletre is 
Budapest, VI.,PodmaRiczky-u. 21.

Telefonszám: 1 9 8 -4 6

káltuk mi is a Nemzetig Sportban 
éveken keresztül. Sőt tanfolyamo
kat is rendeztünk, , ^ ’profivezé- 
reknek pedig már évek óta java
soltuk, hogy a dologtalanul lógó 
tartalék játékosokból csapatot ál
lítsanak össze, amely hétről-hétre, 
a száraz útiköltség megtérítése 
ellenében, a vidéki városokban 
toborozná a közönséget és taní
taná a játékosokat.

—  Meglátja, szerkesztő úr, las- 
lanként hogy el fog tűnni a fut- 
ballnak mai vezető helyzete a töb
bi sportágakkal szemben. Mert a 
többi szövetség az jobban dolgo
zik, lám itt van például. . .

(Nini, hát dicséretet is fogok 
hallani, nemcsak panaszt?)

— . . .  a . MUSz. Megcsináltuk 
vele közös erővel a strandot, a 
versenyuszodát, a kongresszust és 
már nyertünk is kongresszusi ver- 
senyt tavaly. .Az uszodában nyá
ron százával gyakorolnak a gye
rekek és egy pár év múlva majd 
meglátják, szerkesztő úr, az ered
ményt.

—  Hja, a MUSz, az más — 
mondom.

—  Igen kérem, azok mozgéko
nyak, azok dolgoznak. Nemrégiben 
megjelent a hír, hogy a szomszéd
ban 75 méteres uszodát akarnak 
csinálni. Méray főtitkár két nap 
alatt már megjelent a szomszéd 
városban és megmagyarázta az 
embereknek, hogy az uszodát 50 
méteresre építsék. Na és amit a 
Komjádi csinál! Mi azt hittük, 
hogy aj: egy nagy potentát, aki 
majd csak á díjkiosztásra, vagy a 
bankettre fog lejönni hozzánk és 
ezzel szemben azt láttuk, hogy na
pokon keresztül itten verejtékezett, 
fúrt-faragott, a versenyt készítette 
elő, közben azonban volt ideje arra 
is, hogy az itteni középiskolák ve
zetőségével tárgyaljon a diákok 
úszásának jövőjéről. De meg is van 
az eredmény!

—  És a MUSz persze most is tö
rődik az urakkal, úgy-e?

—  Hogyne kérem! Már megígér
ték nekünk a B) válogatottat és 
amit ők ígérnek, az szentírás.

—  Bizony kár, hogy nincsen sok 
ilyen szövetség és sportfórum, 
mint amilyen a MUSz.

—  Ó kérem, szerkesztő új*, a 
MUSz nem áll egyedül. Az ököl
vívó szövetség is kitűnő. Azok is 
kiképeztek már nekünk edzőt, nem 
is egyet, szakértő vezetőt, törődnek 
a versenyeinkkel, nem is engedjük, 
hogy holmi alkotmánypártok meg
buktassák Kankovszkyt. És amit 
Kalándy csinál! Uram, itt annyi 
levente boxol már a környéken, 
hogy öröm nézni. Nekünk is 70 
ökölvívónk van, Kalándy az egész 
leventetábort ráfogja a boxolásra 
és ha ez sikerül, egy-két év múlva 
óriási tömeg fog  versenyezni.

—  Szinte rossz rágondolni, 
úgy-e elnök úr, hogy mi volna, ha 
valaki a futballra is rávenné a le
ventéket és megszervezné őket?

—  Nem érnek rá ilyesmire azok 
a pesti üzletemberek! A birkózó- 
szövetség is különb náluk. Attól is 
kaptunk edzőt. A  futballszövetsé- 
gek csak pénzt tudnak kivasalni 
belőlünk tagdíj, igazolási blanket
ták, bírói díj és egyéb címen. Majd 
belefulladunk a sok fizetni valóba.

(íme a várt sablonos panasz he
lyett megkaptam a vidéki sport- 
vezér józan és tisztánlátású kriti
káját a magyar sportfórumokról. 
Az is kritika, ami benne van és az 
is, ami nincs benne. Szakoktatás, 
vezetőképzés —  de sokszor írtuk 
mi ezt a két szót le és hányszor be
széltem róla magam is !)

(Az OTT-ről nem esett szó . . . )
—  Amit ön  most elmondott, ked

ves Elnök úr, azt mi m ár ezerszer 
megírtuk és a másfélévé Szegeden 
tartott testnevelési kongresszuson 
magam is előadtam.

■—  Ugyan kérem, szerkesztő úr

(megint legyint egyet), testneve
lési kongresszus.

(De amit még ezután mondott, 
azt nem írom meg, mert erősen re
bellis ízű. Annak dacára, hogy 
igaza van.)

(Csak úgy eszembe jut, hogy a 
testnevelési kongresszuson azt ja-

A  PLASz egyesületei ma este 
6 órakor értekezletet tartanak. Az 
értekezlet tárgya:

A leállás.
E rossz magyar szó mögött a 

válságba jutott magyar futball 
élet-halál kérdése rejtőzik: meg
állítsák-e, beszüntessék-e a profi- 
futball üzemét, amely hat évig 
jól-rosszul ment, de ma már egy
re nehezebben csikordulnak a 
kerekei, egyre kevesebb 4 fűtő- 
és kenőanyag, egyre közelebb a 
kényszerű megállás veszélye.

A hadihelyzet: leállás nem
lesz. A  futball még valahogy el
döcög a bajnoki év végéig, de 
hogy mindenki birja-e, az másik 
kérdés. A  helyzet jellemzésére az 
alábbiakban adjuk a profifutball 
néhány vezetőjének hozzászólását 
a témához:

„A V asas vag y játszik, 
v a g y  m egszűnik"

Schreiber Mátyás, a Vasasok 
igazgatója elővette a vasárnapi 
Újpest— Vasas mérkőzés elszámo
lását:

—  ím e : 870 pengő nyersbevétel,
680 pengő kiadás, azaz 190 pengő 
tiszta bevétel. Ennyit hozott egy I. 
ligameccs. Megjegyzem, hogy a ta
valyi Ujpest-meccsünket február 
5-ikén, tehát még korábbi időpont
ban játszottuk s 3500 néző mellett 
1100 pengő volt a tiszta bevétel. 
Hihetetlen mértékben fogy a néző
szám. Érdekes, hogy vasárnap ösz- 
szesen 13 ( mondd és írd tizenhá
rom)  ülőhelyet adtak el. Egyetlen 
páholyülést sem. Viszont 1 pengős 
állót 7Jj9-et, 70 filléreset 365-öt és 
50 filléres gyerm ekjegyet 106-ot.

—  N agyon szomorú a dolog a
kis bevételekkel, mert nagy száza
lék a költség, amit nem lehet csök
kenteni. A  vasárnapi mérkőzést 
például a következő költségek ter
helték: pályabér: 171, rendőri díj: 
78, bírói d íj: 61, labdák: U , sze
m élyzet: 138, hirdetés, plakát:
112, orvos: 20 pengő. A  vasárnapi 
mérkőzésből ugyan mi történetesen 
nem részesedtünk és így Újpestnek 
inkább van oka siránkozni, mint 
nekünk, de mit várhatunk ezek- 
után a mi mérkőzéseinktől.

— Hogy a Vasas leáü-e? Erről 
nem lehet szó. A Vasas vagy ját
szik, vagy megszűnik. És ameddig 
lehet, mi nem, akarunk megszűnni. 
Hogy meddig lehet? . . .

„M ár az adók teljes 
felfüggesztése sem je

lent segítséget I"
Reichard Ottó, a Nemzeti el

nöke szintén írást húzott elő, 
amikor megkérdeztük a Nemzeti

vasoltam, hogy tíz végzett testne
velő tanár járja be egész éven át 
az országot és oktasson, oktasson, 
oktasson. A  „javaslatot” —  mint 
azt kongresszusokon szokásos — 
természetesen egyhangúan elfogad
ták és az akta felkerült a kultusz
minisztériumba. Egyszer hallottam \

—  Saját tudósítónktól —-
helyzete felől. A  Társadalombiz
tosító nyugtái voltak. Ezeket a 
szavakat fűzte hozzá a Nemzeti
elnök:

—  Itt vannak a Társadalom- 
biztosító nyugtái, amiket legújab
ban egyenlítettem ki, miután az 
egyesület nem tudott fizetni s 
így rajtam hajtották be. A  fize
tésemből fizettem ki, de tovább 
már nem bírom ezt. Elvégre tíz
ezrekkel tartozik nekem az egye
sületem, jót álltam érte ismétel
ten, elköltöttem ami pénzem volt, 
több adósságot igazán nem vál
lalhatok.

—  Mi nem demonstrálni aka
runk, hanem egyszerűen kénysze
rűségből cselekszünk. Három 
hete nem bírjuk fizetni a játéko
sainkat, az edzőnket, minden mér
kőzés csak újabb adósságot jelent 
és mi nem bírunk több adósságot 
csinálni.

—  Vasárnap ugyan nincs baj
noki mérkőzésünk és így amúgy 
sem játszanánk, de elhatározásun
kon az sem változtatna, ha volna. 
Hogy mit lehet csinálni? A  mi 
leállásunkon már csak valami igen 
gyors segély változtathatna. Egy 
javaslatom volt, amit annakidején 
Lázár Andor dr., az OTT elnöke 
előtt is elmondtam. Kifejtettem, 
hogy a profizmus hat éve alatt
1,200.000 pengő adót fizete tt a 
profifutball, illetve lehet mondani, 
hogy az I. liga. Kereken 100.000 
pengő esik tehát átlagban a 12 
egyesületre. Nem normális ember, 
aki azt hiszi, hogy ezt ki lehet 
bírni. Kimutattam, hogy eddig 
egyetlen éve sem volt a profi- 
futballnak, amelyik deficitmentes 
lett volna. Milyen lehet tehát a 
mai, amelyik hasonlíthatatlanul 
rosszabb minden eddiginél? Ez 
vezet oda, hogy a Budai „11 ”  há
romszor annyi nemzetközi mérkő
zést játszik külföldön, mint a ma
gyarbajnokságban. Hová vezet ez 
a kényszermunka ? A  játékosok 
elhasználódnak, sokkal inkább, 
mint normális viszonyok között és 
sokkal nagyobb utánpótlásra vol
na szükség. De honnan vesszük 
ezt és miből? Hogy lehet így a 
futball klasszisát fentartani?

—  A legsürgősebb tennivaló 
volna az adók teljes fe lfüggesz
tése, de ma már ez sem jelent 
segítséget. Megmondtam Lázár 
dr.-nak, hogy a legnagyobb baj 
itt a helyzet kilátástalansága

Válaszbélyeget ne küldjön, 
kérdéseire választ

„Szerkesztői üzenetei
rovatunkban kap

csak a dologról azóta hírt. A mi
nisztériumi referens —  ha jól em
lékszem —  afeletti aggályait mond
ta el nekem, hogy nem tudja mi
lyen rangosztályba sorozza ezeket a 
vándor-oktatókat. Az ügy , aztán el 
is aludt. . . )

V. Gy.

Akik eddig áldoztak, azok is 
meggondolják, vonják-e el ma
guktól, családjuktól,a pénzt, csak 
azért, hogy elvigyék adóba. Meg
mutattam az OTT elnökének, 
hogy csupán három középegylet 
(III. kér., Bocskai, Nemzeti) vett 
be az ősz folyamán 5000 pengő
nél többet, a Somogy semmit sem 
kapott a meccseiből, az Attila és 
a Sabaria pedig ráfizetett a mér
kőzéseire. Már Most a csapat
fenntartás költségei (irodai, ad
minisztratív, reprezentációs költ
ségeket nem is számítva) egy fél
évben 13.000 pengőt tesznek, te
hát a legjobban végzett közép
egylet sem adhatta egy félévben 
8000 pengőn alul. Nekünk már 
nincs több 8000 pengőnk, pláne 
ha arra gondolok, hogy vasárnap, 
a Ferencváros ( ! )  elleni mérkő
zésünkön 220 pengőt kerestünk. 
Mi vár ránk a többi mérkőzésen?

„A z egész profizmust 
fel kell szám olni!"
Preismann Lajos, a PLASz al- 

elnöke így nyilatkozott:
—  A legsötétebb színben látom 

a jövőt. Az életfeltételek rohamo
san rosszabbodnak. Az egyesületek 
egy része már a közeljövőben be
adja a kulcsot, de szerintem a sze
zon végével az egész profizmust 
fel kell számolni. Nem csinálható 
tovább!

„Nem is kell leá lln i!"
Nagy Marcell, az MLSz pénztár

noka:
—  Van I. ligaegylet, amelynek

8— 9000 pengős tartozása van 4 
szövetséggel szemben. Honnen le
het ma ezt a pénzt előteremteni? 
Jön a felfüggesztés! Nem is kell 
leállni!

„V agy leállás, vagy  
gyökeres átszervezés!"

Herzog Edvin, a Sabaria képvi
selője:

—  Ami a Sabariát illeti, Szom
bathely városának segélye lehetővé 
teszi számára az indulást. Egyéb
ként én a mai értekezlettől i gen so
kat várok. Elvi álláspontom az, 
hogy amint a II. ligát is segítette 
fennmaradása érdekében az I. liga, 
úgy most ezt meg kell tennie ön
magával is. Szerintem a mai érte
kezletnek vagy ki kell mondania a 
leállást, vagy pedig döntően állást

MODIAMO

Ma foglalkozik az I. liga a „leállási" problémával
Reichard Ottó: „a Nemzeti mór 

nem bírja tovább!"
A Nemzeti Sport megszólaltatja a válságos órákat élő

profifutball vezéreit
Csüggedés, kétségbeesés —

bizalom az ősi erényben
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kell foglalnia a komoly, új refor
mok ügyében, amelyekkel a tavaszi 
félév végén végre keresztül kell 
vinni a futballsport gyökeres át
szervezését.

„A  segítést m agunknak  
kell elkezdenünk \n

Fodor Henrik dr., a PLASz 
főtitkára így beszélt:

—  Leállás? Szó sem lehet róla! 
Az egész leállási mozgalom abból 
indult ki, hogy a Nemzeti— Fe
rencváros mérkőzés alig párszáz- 
pengős bevétele elkeserítette 
Reichard Ottót. Hogy Preismann 
is pesszimista? Istenem! Minden 
pénzügyminiszter az. Lehet vi
szont, hogy én optimista vagyok, 
szerintem azonban semmiesetre 
sem okos ez a hangulatrontó si
ránkozás.

—  Én abbahagynám a siránko
zást és a kilincselést is, hiszen 
látjuk, hogy mindenütt mereven 
elzárkóznak legjogosabb kéréseink 
teljesítése elől is. Azt mondom, 
hogy a segítést magunknak kell 
elkezdenünk.

—  A Nemzeti Sport hat pontja 
egyezik az én programommal is 
Gyökeres rendszerváltozásra van 
szükség, mert segítséget csak az 
jelent, ha a mai csődöt mondott 
rendszerrel végleg szakitunk. A 
rendszer összedőltét én csákányok 
kai siettetném. Elég volt a profi- 
rendszerből! Ezt a rendszert ma 
megöli a játékosfizetések 400.000 
pengős tétele. Hiszen 130.000-et is 
alig veszünk be. A futballsport 
csak úgy lehet életképes, ha ezt a
400.000 pengős tételt lenyomjuk 
100— 120.000 pengőre. Ami azt je? 
lenti-, hogy csak a legelső klasszis 
kapjon fizetést. Nem lehet tartani 
tovább a szerződések -merev rend
szerét Csak az legyen profi, aki 
kivételesen jól futballozik s a 
többi csak akkor kapjon fizetést, 
ha a klub megteheti.

—  Leállás szerintem nem lesz,
de tény, hogy például a gyakor
latban a Pécs-Baranya máris le
álltnak tekinthető, hiszen bajno-k- 
jelölt létére felfüggesztés alatt 
játszott, pontjait elvették, kiesett 
a versenyből. Mi jöhet még? És 
a Baranya példáját a jelek sze
rint az I, ligában is fogják egye
sek követni. Ez egy folyamat, 
amit feltartani nem lehet. Itt 
csak egy van: elölről kezdeni
mindent.

Ke let, Dél és Délnyugat után
Nyugaton is megindul a harc 

a bajnoki pontokért,
de egy-két bafíioki m érkőzés mér 

Északon és Középütt is  so rra  kerü l
— Saját tudósítónktól —

A Sziirketaxi FC intézője Hajdú 
Sándor (VII., Szatmár-utca 70.).

Négy pontot szeretne szerezni a 
héten az URAK. — Ha minden jól 
megy, négy ponttal leszünk gazda
gabbak a héten, — mondja Kulcsár 
Sándor, a palotaiak szimpatikus in
tézője. Pénteken tárgyalják fellebbe
zésüket a III. kér. TVE—Gyurcsik- 
ügyben, itt van esélyünk két pontot 
Szerezni, míg a másik kettőt vasár
nap akarjuk a pályán . . .

A múlt vasárnap még csak há
rom alszövetségben, Keleten, Dé
len és Délnyugaton indult meg a 
pontokért menő harc, most vasár
nap pedig már az egész vonalon, 
mind a hat szövetségben találunk 
bajnoki mérkőzést. Északon és 
Középütt ugyan még csak őszi 
meccseket játszanak, de a legerő
sebb alszövetségben, Nyugaton 
már teljes erővel feléled a küzde
lem, hogy azután a nyár közepéig 
meg se álljon.

Alszövetségenkint így alakulnak 
az események:

KELETI ALSZÖVETSÉG
E héten megindul a küzdelem már 

a debreceni alosztályban is. A for
duló nyolc mérkőzése között azonban 
nincs egy sem, mely különösen nagy 
jelentőséggel bírna.

Kiemelkedik azonban közülük 
mégis a kisvárdai mérkőzés, a KSE 
és az NyKISE találkozója. A két 
csapat régi rivális s sok kemény pár
harcot vívott már egymással. Küz
delmük kimenetele most teljesen bi
zonytalan, hisz nem tudni egyik csa
patról sem, hogy milyen formában 
van.

A részletes műsor:
Debreceni alosztály. Debrecen: 

DMTE— DKASE, bíró: Rose. DTE 
—DEAC, bíró: Schőn. DVSE—
Székgyár, bíró: Sas. DVSC—DTSE, 
bíró: Bállá.

Szabolcsi alosztály. Nyíregyháza: 
NyTVE—PIAC, bíró: Kiss dr.
NyöTSE— MTSE, bíró: Szilágyi dr. 
Kisvárda: KSE—NyKISE, bíró:
Scheitzner. Nyírbátor: NyAFE—
NyVSC, bíró: Földes.

DÉLI ALSZÖ VETSÉG
A szegedi I. osztályban ismét tel

jes a műsor, a csabaiban pedig még 
mindig csonka.

A szegedieknél nagy érdeklődés 
kíséri a Makói TK-nak a félegyházi 
vendégszereplését, az UTC—-SzTK és 
a SzAK— HMTE mérkőzést.

A csabaiaknál a Bohn SC orosházi 
mérkőzése az esemény.

Részletes műsor:
Szegedi I. osztály. Szegedi HTVE 

—SzVSE, bíró: Frankéi. S zA K - 
HMTE, bíró: Horváth. KEAC-—
KiTE, bíró Reményfi. UTC—SzTK, 
bíró: Martonossy. Kecskemét: KAC 
—SzTE, bíró: Engel. Makó: MÁK 
—KTE, bíró: Lapu II. Kiskunfél
egyháza: KTK—MTK, bíró: Kan
diba.

Csabai I. osztály. Mezőtúr: MAFC 
—OMTK, bíró: Podani. Békés: BTE 
—CsAK, bíró: Pataky. Mezökovács- 
háza: MTE—OFC, bíró: Vidra.
Orosháza: OTK—Bohn SC, bíró:
Kohautok. Békéscsaba: Előre—Tu
rul, bíró: Veres.

(Ki volt sorsolva á GyAC— TTC
mérkőzés is, de ezt elhalasztották, 
mert a gyulai pálya még jég alatt 
áll.)

É S Z A K I A L S Z Ö V E T S É G

A sorsolás értelmében az első for
duló csak két hét múlva, március 
20-án esedékes, mégis már most baj
noki mérkőzése van az alszövetség- 
nek. Az őszi Dobó-—HVSE II. osz
tályú mérkőzés kerül sorra.

Részletes műsor:
II. osztályú bajnoki. Eger: Dobó 

—HVSE, bíró Hartmann.
Corinthián-díj. Salgótarján: SSE

—Jászberényi Lehel, bíró: Merz.
Barátságos. Miskolc: MMTE—

DVTK, bíró: Szlavkovszky. Ózd:
ÓVTK—Bánszállási TK, bíró: Ponyi.

NYUGATI ALSZÖVETSÉG
Az első forduló igazi nagy mécs

esét nem hoz, de azért mindegyik 
kemény küzdelmet sejtet. Az egész 
vonalon a hazai csapatok a favori- 
to-k, egyetlen kivétel a VTC—DAC 
mérkőzés, hol a DAC felé int a győ
zelem.

Részletes műsor:
I. osztály. Győr: ETO—TAC,

bíró Ősz dr. Tatabánya: TSC—P. 
Kinizsi, bíró: Boros. Sopron: SVSE 
—II. kér. SC, bíró: Kiss. Székesfe
hérvár: DVE—SFC, bíró: Berger.
Veszprém: VTC— DAC, bíró: Va
dász.

II. osztály. Győr: GyAC—ICFC, 
bíró: Steiner. GyTSE—Sotex, bíró: 
Koch. Magyaróvár: MAFC—NFC, 
bíró: Fritz. Kőszeg: KSE— P. Test
vériség, bíró: Takács.
D É L N Y U G A T I A L S Z Ö V E T S É G

A bajai alosztályban a pályák 
rossz állapota miatt március 13-ra 
halasztották az évadnyitást s így 
most vasárnap is csak a pécsi alosz
tály csapatai csatáznak.

Jelentőség tekintetében messze a 
többi mérkőzés előtt halad a DVAC 

.-—PVSK összecsapás. Az élcsoport 
két legerősebb gárdájának találkozója 
mindig eseménye volt a délnyugati 
amatőr futballnak s eseménye most 
is. A mérkőzés érdekességét fokozza, 
hogy a PVSK a múlt héten csak dön
tetlent tudóit elérni s a DVAC-hivŐ 
tábora most erősen bizakodik abban, 
hogy a hazai környezetben sikerülni 
fog a nagy riválist legyűrni. Ennek 
legjobban a PEAC örülne.

Részletes műsor:
Pécsi alosztály. Pécs: PEAC—KTtSC, 

bíró: Atlasz. DVAC—PVSK, bíró: 
Merklé. Szigetvár: SzAK—I). VOCíE, 
bíró: Hajnesz. Kaposvár: KTSE—
NTE, bíró: Frank dr.

KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG
A hivatalos kapunyitás csak a jövö

vasárnap esedékes, de már most 
sorra kerül két bajnoki mérkőzés. — 
Mindkettő az I. osztályú Tibor-cso- 
portba tartozik s mindkettő őszről el
maradt mérkőzés.

Nagyobb figyelem a nagy port 
fölvert Magyarság—VSE mérkőzést 
kíséri. A VSE bajnokságra tör, a 
Magyarság pedig az egységes első
osztályba jutásért harcolt s így 
mindkét félnek nagy érdekei fűződ
nek a meccshez. A harc kimenetele 
teljesen nyílt. Tokodon a TÜSC erős 
favoritként indul a V. Remény elleni 
küzdelembe.

Részletes műsor:
I. osztály. Tibor-csoport: D. Ma

gyarság—Váci SE, Dunakeszi, fél i  
Bíró: Paulinyi. TÜSC—Váci Remény. 
Tokod, 2. Bíró: Adler.

Barátságos mérkőzések: BTE—Alá 
gi SC, Balassagyarmat, negyed 3 
Bíró: Kollár. RÁC—Rákoshegyi SE, 
Rákosliget, fél 4. Bíró: Fuchs. RTK— 
Nemzeti B), Rákoscsaba, 3. Bíró: Fe
jér. DAC—Autotaxi FC, Dorog, 3. 
Bíró: Leiner I.

Ifét sérültje van a Vasasnak. Dő-
czi a bokájába kapott legutóbb erős 
rúgást, úgyhogy vasárnapi játéka 
bizonytalan, Banda sí pcsentsé rü:lé re 
javul és az ő játékára biztosan szá
mít a muroká&csapat.

Â  BSE a szerdai napon edzőmér
kőzést tartott a Gyömrői SC ellen. 
A mérkőzést 2 :0 arányban nyerte 
meg a fővárosi csapat Kozma és 
Szűcs II. góljaival. A csapat tagjai 
közül egyedül Gyulay sérült, aki 
azonban vasárnapig rendbejön. A 
BEAC elleni együttesben a balössze
kötő betöltése bizonytalan még. A 
vasárnapi tizenegy a következő: Bás
tyái — Szűcs I., Soponyai — Ellbo- 
gen, Gyulay, Pázmándy — Béky, 
Mick, Szűcs II.. Füstös (Dán), 
Kozma.

Megunta a játékot. Berecz, a Ta
báni SC játékosa abbahagyta a fut
ballozott és kilépett egyesületéből.

Az országos bizottságok ülései az 
utóbbi időkben nem folytak valami 
rendben. Az egyik oka ennek az volt, 
hogy a bizottsági tagok nean nagy 
kedvvel látogatták az üléseket. Á 
másik ok azonban az, hogy az ülések 
időpontja nem volt szerencsésen meg
állapítva. így történhetett meg, hogy 
az egyesületi vezetők sokszor hete
ken át kénytelenek voltak a bizott
ságok elé járni, míg valami ügyet 
elintézhettek. Az MLSz elnöksége 
véget akar vetni ennek az állapot- 
najc s tegnap elhatározta, hogy ezen
túl az országos bizottságok mind 
hétfőn tartják üléseiket. Minden bi
zottság együtt lesz tehát hétfőn s 
így sokkal könnyebben, gyorsabban 
fejeződhetnek majd be az ügyek.

Az MLSz a jövő hétre ismét meg
hívja a BT-t, hogy a bírói díjak új 
megállapításáról tárgyaljon vele. A 
szövetségben remélik, hogy a kér
dést. most már véglegesen ©l tudják 
pvajd intézni.

Nádas Ödön helyére az országos 
tanácsba Gyurkovits Sándort hívják 
be.

Levelet intézett az MLSz elnök
sége a CLL-hez éi felszólítja, hogy 
a kartell aláírásáról nyilatkozzék. 
Az MLSz szeretné már ezt a régen 
vajúdó kérdést véglegesen megol
dani.

Az MLSz elnöksége már évek óta 
fáradozik azon, hogy Budapestre 
hívja az angol válogatott csapatot. 
Eddig még nem sikerült a terv s 
hogy mégis megvalósuljon a gondiv 
lat, az elnökség már most elküldi 
meghívóját az angol szövetséghez, 
hogy a jövő évre biztosíthassa az 
angolok vendégjátékát.

A május 8-án sorra kerülő o lasz- 
magyar mérkőzés előtt két ifjúsági 
csapat mérkőzik. A KöLASz és az 
ÉLASz csapata áll ki egymás, ellen, 
hegy a Herendi-díjért mérkőzzék

A BEAC futballistái igen nagy 
lelkesedéssel látták neki az edzésnek. 
Tegnap negyven játékos vett részt 
az edzésen s ez a szám egymagában 
is jelzi azt a nagy igyekezetét, amely 
az egyetemisták között él, hogy a 
csapat elkerülhesse a kiesést.

Az Austria hétköznapi bajnoki 
mérkőzésen 6:2-re győzött a Flo- 
ridsdorf ellen és ezzel megelőzte a 
BAC-ot a tabellán, amelyen az ötö
dik helyet foglalta el. Floridsdorf 
változatlanul az utolsóelőtti hely 
birtokosa a Hakoah előtt.

A decemberi torinói magyar— 
olasz Európa Kupa-mérkőzésen ha
mis belépőjegyek kerültek forgalom
ba. A rendőrség kinyomozta a tette
seket, akiket most a bíróság el is 
ítélt. Négyen 6—& hónapi fogház- 
büntetést kaptak, egyben kötelezte 
őket a bíróság, hogy a szövetségnek 
jelképes kártérítés gyanánt egy líra* 
fizessenek. Nem is olyan nagy ös-ss- 
szeg, ha meggondoljuk, hogy 200 
hamis jegyet hoztak forgalomba.

Az Újpesti Remény vasárnap Fo
ton játszik az ottani SE ellen.

A BBFC-ben Tornai ínhúzódást 
szenvedett. Vasárnap nem játszhat.

Erősödik a Taban. Magda, a Nem
zeti B) jeles játékosa, aki amatőr- 
alapon játszott la -fekete-fehéreknél, 
a Tabáni SC-be lépett,

Burger sérülése szerencsére nem 
bizonyult olyan súlyosnak, mint 
gondolták. Az átvilágításnál kiderült, 
hogy §em törés; .sem repedés, ninesji 
hanem csak erős Húzódás. A jeles 
Vasas centerhalfr.ak így is nagy 
fájdalmai vannak.

Possák vette át a BTK-edzések 
vezetését. A kitűnő Vasas-csatár 
munkájától sokat remélnek az an
gyalföldiek.

Szemere (Vasas) térdsérülést 
szenvedett, de azért vasárnap nem 
fog hiányozni csapatából.
, A BVSC fellebbezését az EMTK 
és az_ FSE ellen ma fogják tárgyal: 
ni. Hír szerint a vasutasok ügye jól 
áll, mert az igazolóbrzotbság június 
44 jegyzőkönyve szerint a két héttel 
előbb beadott játékosigazolást a bi
zottság visszaadta azzail az indoko
lással, hogy Szollár hathónapos el
tiltása és egyéves átigazolási ideje 
június 4-én jár le. Ezen a terminu
son le is igazolták.

ÖREGEK AZ ÉLŐI
Köhler Andor,

okinak a hó és a víz
az elem e

(Úgy csöppent be 
a versenysportba, 
mint Pilátus a Cre- 
dóba. A háborúban 
felettesei ráparan
csoltak, hogy ve
zessen síjárőrt. Hál 
megtanult sízni. A 
háború után üzleti 
Ügyben Bécsben járt 

s éppen akkor történt, hogy a MAC 
junior nyolcasának 5-öse váratlanul 
megbetegedett. Az előfutam előtt két 
órával csaptak le rá, hagy neki — a 
„kocaevezösnek”  — kell a versenybe 
beugrania. Beugrott, a nyolcas nyert 
és Köhler Andor versenyevezős lett.

Pedig sportkarrierje baljóslatú jel 
közepette indult útnak. Mint minden 
korabeli diák, ö is a futballal kezdte, 
festi túlsúlyának és ifjúi tempera- 
mentumanak következményeképpen 
az ellencsapat két tagja normális le
folyású kartörést szenvedett, mire 
Köhler Andor felhagyott a futball 
további űzésével. Tornázott, a Ho- 
ránczky-utcai reál mintacsapat&nak 
tagja lett, teniszezett, ma a tenisz- 
szövetség tanácstagja, úszott s a 
leányfo.lvsiák annakidején miút re
kordert tisztelték a Duna ide-oda 
való átústkálásában véghezvitt bra
vúrjaiért.

Ekkor még nem sportolt, csak 
tportolgatott.

Aztán jött a háború, amit mint tü

zértiszt. szolgált végig és ami alatt 
— többek közt — sízni is megtanult. 
A háború után résztvett a síszövet- 
ség újjászervezésében, nyaranta pe
dig versenyevezett, mígnem rájött, 
hogy a versenyevezésnél sokkal szebb 
a kajakozás. A faltboot lett a szerel
me, melyhez évről-évre minden nyár 
ron visszatér. Télen pedig ügyvezeti 
a sízök sportügyeit, versenyszabályo
kat dolgoz ki, téli sporthetet rendez, 
Báncok építését forszírozza keresztül, 
satöbbi. A síszövetség egyik legfőbb 
„telke”, S hogy milyen életét vitt 
ebbe a sportágba.;, azt a sizök tízez
rekre szökött száma minden Írásnál 
jobban bizonyítja.

Tél van, de -mikor emléket kérünk 
tőle, mégis a nyárról —  a kajakozás
ról — beszél a- legszívesebben:)

—- Sokfajta sporttal megpróbál
koztam —  mondja Köhler Andor 
— de a legszebb sportnak mégis a 
faltbootot, a kajakozást tartom. A  
versenyevezés izgalommal jár, 
idegrázó, emberfeletti teljesítmé
nyeket követel az evezőstől. (Hogy 
ez igaz, arra mindjárt el is mon
dok egy példát a sok közül :•>

—  Attól kezdve, hogy egyik bécsi 
utam alkalmából kénytelen voltam 
kisegíteni a MAC junior nyolca
sát s megnyertük az osztrák 
Flotta-Díjat, engem is komoly 
munkába fogtak 8 a következő év
ben már a csapattal együtt men
tem fel a bécsi regattára. Előző 
évi eredményünk után az osztrá
kok már tartottak tőlünk s ezért 
mindent elkövettek, hogy esetleges 
sikerünknek elejét vegyék. A nyol
casban nagy izgalom közepette 
startoltunk. Az első indítás hibás

volt, visszahívtak bennünket. Ez 
persze az evezésnél, különösen a 
gyorsaodrú bécsi Dunán nem megy 
olyan egyszerűen,. Csaknem a fél
pályát leevézi az ember, mire rá
jön, hogy: vissza az egész. Újra 
elindultunk, újra visszahívtak. Az
tán megint új start és megint 
visszahívás, összesen ötször, Re
megtünk az idegességtől s a „han
gulatot" csak emelte, hogy az oszt
rák szomszédosénak mindig kifelé
szorított bennünket az állóvíz felé, 
ahol —  akár akartuk, akár nem ■ 
össze kellett akaszkodnunk a szélső 
vízen haladó, ugyancsak osztrák 
nyolcassal. A lapátok összekapasz
kodtak, kettő eltörött. . .  Végre 
végérvényesen elindították, de 
akkor már minden ember egészen 
odavolt a rengeteg heree-hurcától. 
Evezni azonban csak most kellett 
igazán. . .  Azt a fogcsikorgatós 
küzdelmet, ami volt, el lehet kép
zelni. Egy hajóhosszal győztünk, a 
hajónkban hárman elájultak a cél
ban, a másodiknak* befutó osztrák 
nyolcas három tagja viszont öl 
ájultat volt kénytelen áthúzni az 
utolsó pár méteren. A  parton a 
felelségem ájult e l . . .

—  Hát ennél nyugodalmasabb 
dolog a kajakozás. Énnek is meg
vannak a maga izgalmai, de ezek 
egészen mások! Ezek élvezetes, fel
villanyozó izgalmak, amik üdíte
nek s amiket szívesen él át az em
ber.

—  Elsőízben nyolc évvel ezelőtt 
ültem be a fáltbootba. Izgalmas 
versenyszezón után voltunk a úgy

gondoltam, hogy annyi „strapa” 
után adjon már valami maradék
talan élvezetet is a víz! Budapes
ten akkor még csaknem teljesen is
meretlen volt a faltboot fogalma, 
tehát négyünknek —  Phillipovich 
Károlynak, Mősz Tibornak, Keresz
tes Henriknek és nekem —-  Béesbe 
kellett felutazni, hogy ilyen csóna
kot kapjunk. Aztán felhajóztunk- 
vonatoztuiik U m ig s onran falt- 
boottal jöttünk le Béosig. Azóta 
minden évben csinálok hosszabb- 
rövidebb faltboot-túrát, mégpedig 
lehetőleg olyan vizen, ahol előttem 
még kajakos nem járt.

—  Hogy mi az a faltboot, vagy 
vagy ahogy még összefogó néven 
hívják: a k a ja k ? ...  A faltboot 
váza fa, mely szétszedhető. A bur
kolata gumizott vászon, melyet az 
összeszerelt vázra ráhúzunk. (Az 
egész összecsomagolható s akkor 
olyan, mint égy hátizsák. Nem is 
nagyobb.) Az összeállított csónak
ra rákerül _ még az úgynevezett 
„spriccdekni” , ami nem más, mint 
egy gumizott vászontakaró. Ennek 
a közepén kerek nyílás van, ahol 
(bebújik az evezős s a nyílást a de
rekán összeszorítja, a „spriccdek- 
nit”  pedig köröskörül rágombolja a 
csónakra. így  aztán víz nem mehet 
bele a faltbootba.

—-  Ezen a könnyű alkotmányon 
csodás túrákat lehet tenni. Leg
utóbb egy kétszemélyes faltboottal 
a felső Tiszán voltam. Gyönyörű, 
érintetlen pompájában csodás vi
dék ez. Az 1500— 2000 méteres he
gyek oldalán hatvan-hatvanöt mé

teres fenyők merednek az ég fe l 
s a hegységet keresztül-kasul szeli 
völgyekből tucatnyi patak, foiyócs 
ka szalad a Tisza felé. A  foly< 
medre gömbölyűre görgetett, nagy 
fehér kövekkel, kavicsokkal vai 
tele. Egyik vízesés a másikat kö
veti s az „ördögszántotta”  melei 
szeszélyes összevisszaságiba kanyá 
rog lefelé.

—  A Tiszának ez a része hajóz 
hatatlan, sőt tutaj ozn-i is csal 
akkor lehet rajta, ha megnyitják < 
zsilipeket s a vízszintet minteg; 
másfél méterrel felemelik. Mindéi 
héten egyszer van ilyen tutajozás 
nap, amire türelmetlenül várnak í 
hegylakók, hiszen a felduzzasztot 
Tisza az egyetlen közlekedési alkal 
matosság, amivel eladásra szán. 
fájukat piacra vihetik. (A  tutajo 
zási napra nekünk is szüksegün! 
volt, mert kajakozni is csak a fel
duzzasztott vízen lehet.)

A zsilip megnyitása külöi 
térképes haditerv alapján percny 
pontossággal történik. Mindegyül 
zsilip-őrhöz telefon vezet a köz
pontból, ahonnan a zsilipek meg 
nyitásának egymásutánját intézik 
A  jeladásra kiszámított egymás
utánban fekszenek le a víz fene
kére a zsiüptáblák s a másfélmiliií 
köbméter víztömeg lezúdul a mel 
lékfolyócskák torkolatán át a fő* 
mederbe.

#—  Ha az ember a parton áll éü 
vár, egyszerre távoli zúgást hall. A 
főerdőtanácsos, aki a zsilipek meg
nyitását elrendeli, pontosan be• 
mondja, hogy mikor ér  ide az ár.



Fenitek, 1932 március 4. SSotít
Kispest március 27-én 

és 28-án Parisban 
látszik
A túra még kibővül. 
svájci, esetleg olasz- 
országi mérkőzésekkel

—  Saját tudósítónktól —-
Kispest husvét két napjára meg

óvást kapott Parisból, ahol egy ser- 
egmerkőzésben fog résztvenni.

A tornát a Club Francais rendezi. 
R e?yleten kívül a Kispest,

ed Star Olympique szereplése bizo- 
yos. Még egy belga, vagy egy an- 

6di amatőr együttes fogja négyre

kiegészíteni a létszámot.
Az indulás még bizonytalan, vala-- 

mint a túra időtartama is. Kispest 
vezetősége ugyanis tárgyalásokat 
folytat olasz és svájci klubokkal. A 
megegyezéstől, illetve a lekötendő 
mérkőzésektől teszik függővé az in
dulás időpontját.

HódmezŐ¥ásárhely
pünkösdre profikombinált 
csapatot kér 
propaf^andamérkőzésre,
a profiszövetség pedig szívesen ad

— Saját tudósítónktól —
M*r _ régóta sóvárog érdekesebb 
firkőzésre Hódmezővásárhely közön- 

Kla&szis csapatot szeretnének 
év i-1’ ne?acsalc azért, mert hosszú 
v®k során erre nem volt alkalmuk, 
anem azért, mert a klasszis csapat- 
, tanulni is akarnak. Propaganda- 

. srkőzést akarnak nyélbeütni, hogy 
^tokosaik tanulhassanak, közönsé- 
S'jKnek pedig mutathassanak vala-

b "^cvbevettók, hogy pünkösdre 
óOfikombináltat kérnek a profiszö- 
^tejgtől s így a PLASz által kül- 

csapat lenne hivatott Hódme- 
°vasárhelyen a labdarúgást jobban 

me|kedveltetni.
Beszéltünk ebben az ügyben Fodor 
•-ral, a profiszövetség főtitkárával, 
1 a következőket mondotta: 

j ' A tervről most hallok először, 
e máris kijelenthetem, hogy propa- 

k n r 1- céljából örömmel küldünk 
, mbinált csapatot a hódmézővásár- 
, Weknek. Tudomásul vesszük most, 
jyPIJ Profikombináltat kémek pün- 
l ° . , e f  rem,éljülc, hogy ilyen irányú 
fé ln iü k  hamarosan írásban is he

veim. hogy mi aztán műsorunkba 
.ü t  a propagandamérkőzést. 

tiv ^.nyilatkozatból látható, hogy a 
i l 0“ Szövetség örömmel küld a hód- 
:^^vásárhelyieknek csapatot, annál 
ball ^bb, mivel tudják, hogy a fut- 

unak mai helyzetében nagy propa
gandára van szüksége.

A  hódmezővásárhelyiek egyébként 
nar régebben edzőt is kértek, de ké-

f , J a jb an ! Pontosan a bemondott
°re piszkos, zavaros, ordító gör- 

^ ,®€1 beérkezik elénk az elszaba- 
, ó t  víz, mely ágakat, köveket, 
°krokat sodor maga ©lőtt. Pillana- 

‘ °k alatt másfél méterrel ugrik fel 
jj Vlzszint a kopár Tisza-mederben. 
, 1® %  egy perc múlva már sírna 

ettünk a megdagadt folyó tükre. 
• u^Jok bukkannak fel s az össze-

« * t t  szálfák hosszú alkotmá- 
yat  ̂ boszorkányos ügyességgel 
Mányozzák lefelé a tutaj osok. 

n 77 ilyen vízen indultunk mi is 
fi tA ® faltboot-útm k, A  sebesen 

Tisza elragadja a vászon- 
. ^nakot, az ár sziklára dobja fel, a 
, vetkező vízlökés vízesésen át veti 
V J  mélybe! Birkózni, verekedni 
j,.,* vízzel és közben megállás 
na • - rohanni —  rohanni ember- 

^Járta fenyvesek közt —  lefelé! 
n."~, ^-hol —  kilométerek után —- 
^ztorokra, polentát és fanyar
ig,.®;11 Savanyú tejet evő favágókra 
szíf i ^  ordító lelkesedéssel kö- 
c s b e n n ü n k e t ,  mint valami 
csai Aztan f ut, szalad, bukdá- 

ugrál a faltboot tovább. A víz 
k«*w er .nyakába ömlik, a könyö- 

. szikla horzsolja le, de nincs 
bnA+neS ’ A Tisza rohan s a falt- 

°tos együtt szalad á  Tiszával!
;  * • Gyönyörű dolog e z . . .  —  

Icrc j - a ^ h le r  Andor komoly lel- 
édessel, komoly meggyőződés- 
gázát kell adni neki. (Sőt! A  
gam résziről máris sajnálom, 

^ ^ d já rt melegében meg nem 
vigyen el magával 1932-es 

Z l bo±°t-túrájára. No de még pó
tolhatom ta lá n .,;)

résüket eddig nem teljesítették. Most 
a profiszövetséghez fordulnak ebben 
az ügyben is. örömmel vennék, ha 
egy hónapra, vagy ha ilyen időre 
nem lehet, akkor legalább 2—3 hétre 
edzőt, vagy olyan profijátékost kap
hatnának, aki játékosaikat valamire 
tanítani tudja.

Fodor dr. szerint a hódmezővásár
helyieknek ez a kérése is könnyen el
intézhető s így a hódmezővásárhelyi 
futballélet fellendülése várható.

A hódmezővásárhelyiek kérése ta
lán példára talál s nyomukban más 
vidéki város is hasonlóan mozgolódni 
kezdhet.

Vágj a középfedezel, Skarka 
a jobbősszeitő a Vasasak 

vasárnapi csapatában
—  Saját tudósítónktól —

Újabb és újabb gondok szakadnak 
a Vasas-vezetők nyakába. Alig, hogy 
egy sérültjük felépül, máris a má
sik jön a helyébe. Nem elég, hogy 
Stanzlt hosszabb ideje nélkülözik a 
balszélen, most még Burger is hiá
nyozni fog a vasárnapi csapatból. 
Fő is a vezetőség feje, hogy milyen 
tizeneggyel lépjen vasárnap a pá
lyára. Burger kidőlése folytán csak 
a közvetlen védelem a szilárd pont, 
ahol Rózsa vasárnapi jó játékával 
megcáfolta a gyenge formájáról el
terjedt híreket. így az ő helye biztos, 

A  halfsorban már változást kény
telenek eszközölni. Burger helyének 
betöltésénél Egri és Vági jöhet 
szóba. Egri azonban a szerdai gya
korlaton gyengén játszott ezen a he
lyen és így » Vági kerül a fedezetsor 
tengelyébe, Király pedig visszakerül 
a jobbhalf helyére.

A csatársor Király háitrahúzódása 
folytán szintén változik, amennyiben 
Koszta mellé Skarka kerül jobbösz- 
szekötőnek. Possák marad center. 
Egri lesz a balösszekötő, míg Brun- 
ecker kikerül a halszélre. Ha azon
ban Burger mégis rendbe jönne, ak
kor Skarka kimarad a csapatból, 
Király lesz a balszélső és Vági ma
rad a régi helyén.

A csapat egyébként ma kotn- 
diciógyakori atot tart a Lóversenyté
ren és utána jelöli ki a vezetőség a 
vasárnap szereplő tizenegyet, amely 
minden valószínűség szerint a követ
kező lesz: Bereczky — Szemere,
Rózsa — Király, Vági, Kiss — 
Koszta, Skarka, Possák, Egri, Brun- 
ecker.

A PLASz elnöksége
főleg nemzetközi ügyekkel fog 
lalkozott tegnapesti ülésén. Az 
ülés elutasította azt a tervet, 
hogy április 17-én Prága— Buda
pest mérkőzést játszanak, mert 
ez a nap bajnoki forduló napja s 
így a nemzetközi mérkőzés lehe
tősége hiányzik. A délnémetek 
elleni játék megvalósulása is 
ilyen akadályokba ütközik.

Nem vetette el az’ elnökség a 
bolgár— török túra tervét, ezt 
azonban az egyesületi értekezlet 
elé terjesztik s annak a döntésé
től függ a kérdés eldöntése.

Elhatározta azt is az elnökség, 
hogy átír az MLSz-hez s kéri, 
hogy júniusban ne rendezze meg 
a jugoszlávok és a svájciak el
leni válogatott mérkőzéseket. A 
PLASz a szomorú helyzetre hi
vatkozik, amely nem engedi meg, 
hogy a szezonnak annyi terminu
sát foglalja le az országos szö
vetség.

A  javaslat körül bizonyára 
nagy harc kerekedik, mert hiszen 
a sportszempontok szinte sür
getve követelik főleg a jugoszlá
vok elleni mérkőzést. Nemcsak 
azért, mert a belgrádi vereségért 
illenék minél előbb revansot 
venni, de azért is, mert hova
tovább a magyar futball tekinté
lye teljesen elvész jugoszláv fö l
dön.

Hírek az ÉMOSz-hóI. Hlcke és 
Kronovitz betegsége miatt piben, 
míg Rozenthal legközelebb már ját
szik.

UTE-pálya Megyerl-út
Vasárnap, március 6-án, 

délután fél 4 órakor

Újpest—III. kér. FC
L ligabeli bajnoki mérkőzés 

Előtte fél 2 órakor
Újpest B — Nemzeti B

Barálky center, Weber jobb- 
fedezet

a Hungária vasárnapi 
csapatában

—  Saját tudósítónktól —
A kék-fehérek vasárnapi előké

születeit ismét több nem várt ese
mény zavarta meg. Ezeknek az 
élén áll Sárvári harcképtelenné 
válása. A  szerdai edzésen a Bak 
TK volt a Hungária ellenfele s a 
jóképességű II. ligabeli csapat na
gyon jól tartotta magát a vendég
látókkal szemben: csak 4:3 volt 
az eredmény.

A vasárnapi csapatösszeállítás
ban egyébként nagy a bizonyta
lanság.

Ú jvári beteg,
de a vezetőség azért számít arra, 
hogy a jeles kapus rendbejön. 
Helyetteséül Szabó van kisze
melve.

Kocsis állapotában azonban
örvendetes javulás állott be

és ha a mai kondicióedzésen fit- 
ségről tesz tanúságot, ő  lesz 
Mándi partnere. Bizonyos, hogy 
Kalmárt állítják a fedezetsor ten
gelyébe, míg

a jobboldalra Wéber kerül,
aki a tartalékok multszombati 
meccsén kiváló formáról tett tanú
ságot. A  balfedezet helyére pedig 
Sebes a jelölt. Egyedül a csatár
sor az a csapatrész, amely -már 
most biztos, hogy a következő 
összetételben fo g  szerepelni: Ha
raszti, Cseh II., Barátky, Titkos, 
Híres.

A fentiek szerint tfhát ez lehet 
a kék-fehérek vasárnapi együt
tese:

Újvári (Szabó) —  Mándi,
Kocsis (N agy) — m Wéber,
Kalmár, Sebes —  Haraszti,
Cseh, Barátky, Titkos, Hires.
Itt említjük meg, hogy a tar

talékcsapat vasárnap délelőtt 10 
órakor a hungáriaűti pályán a 
BSzKRT kombinált csapatával 
játszik barátságos mérkőzést.

Az FSE Weilanddal és Hinterleit- 
nerrel megerősödve áll ki vasárnap.

El külföldre. Páncél L, a P. Re
mény játékosa TTngvárra távolik.

Szövetségi ellenőr az URAK-pá- 
lyán. A február 21-én az URAK-pá- 
lyán lejátszott Törekvés—URAK- 
meccs után kisebbfajta botrány kelet
kezett és ebből kifolyólag Bakonyi, 
a mérkőzést vezető bíró följelentette 
a pályát, illetve a mérkőzést meg
rendező TJRAK-ot. A  bíró följelenté
sét legutóbb tárgyalta az intéző- 
bizottság és úgy határozott, hogy az 
URAK legközelebbi bajnoki meccsé
re, tehát a mostvasárnapi URAK— 
„33“ FC találkozóra szövetségi ellen
őrt küld ki Fáber Árpád személyé
ben.

A Nyomdász följelenti a BSC-t a 
pasarétiúti pálya öltözőinek hiányos 
fölszerelése miatt.

Jakube6
Avar 5 gól,

Újpest—Turul TE 14:2 (6:0)
Edzőmérkőzés volt Újpesten

— Saját tudósítónktól —

Körülbelül 600 néző előtt kezdő
dött meg Újpest tegnapi edzése, 
így  állnak fel a csapatok Bányai 
s í p j e l é r ő l 1

Újpest: Boroska (Turul TE ) — 
Kővágó, Dudás —  Borsányi, Vo- 
lentifc, Szalay —  Török, Avar, Já
kobé, Vörös, Sas.

Turul TE : Huba (Újpest) —  
Barna, Sonkái —  Mrovcsák, Buda, 
Brixa —  Szécsényi, Tauzin I., Far
kas, Pálinkás, Piesko.

Állandó, nagy Újpest-fölény. Ja- 
kube lövi az első gólt gyönyörű tá
madás után (1 :0 ), azután Avar 
(2 :0 ) és Jakube újra eredményes 
(3 :0 ). A  12. percben Jakube mellé 
lő egy tizenegyest, de rögtön utána 
góllal javít. 4:0. Tíz perc múlva 
5:0 (Avar), a félidő eredményét 
pedig Török ofszájdgólja után Vö
rös állítja be.

(A  szünetben változtatás. Új
pest védelme ez: Boroska —  Li
geti, Fogoly III. —  Borsányi, Sá
ros, Vig. A csatársor marad. Huba 
helyére Aknai áll be.)
A 4. percben Brixa  javít az ered
ményen (6 :1 ), azután nagy ver
sengés folyik: kap-e Aknai gólt?
Hát kap. Először Borsányinak si
kerül ez. Tizenegyest lő, Aknai ki
üti a labdát, „Borcsa”  másodszorra 
belövi (7 :1 ). Hullanak a gólok. 
Alig lehet jegyezni: Avar, Jakube, 
Jakube, Jakube, Sas, Avar (13 :1 )  
—  kis intermezzó — , Pálinkás 
(13:2) és utoljára Avar (14 :2 ).

A Turul TE nagyon gyenge 
ellenfél volt Újpest számára és még 
több gólt. is kaphatott volna, ha 
Huba és Aknai nem véd olyan jól. 
Éppen ezért nem is lehet csalhatat
lan bírálatot mondani a profikról.

Valószínűleg Borsányi— Sáros-—Szalay 
a vasárnapi tedezefsor

Az elmúlt vasárnapon kitűnt, 
hogy Újpest tavaszi problémái még 
nem nyertek megoldást, tehát a ve
zetőségnek tovább kell kísérletez
nie. Ennek a jegyében folyt le a 
tegnapi labdaedzés is. Az ezen mu
tatott játék alapján következtetni 
lehet a vasárnapi —  a III. kér. FC 
ellen kiálló —  csapatra.

A védelem az „egyiptomi”  
lesz: Aknai —  Kővágó, Du

dás.
Kiváló formában vannak mind a 
hárman, Dudás már teljesen fit  
A  csatársor összeállításánál sincs 
véleményeltérés:

Sas, Avar, Jakube, Vörös,
P. Szabó.

A  balszélső azért nem vehetett 
részt tegnap az edzésen, mert még 
kedden futócipőben akart labdába 
rúgni, de a földet találta el s bo
kája megrándult. Szerdán csak 
bottal tudott járni, tegnapra azon
ban már javult állapota. Minden 
valószínűség szerint vasárnap már 
nem is fogja  érezni a sérülést.

A  kérdőjeleket a halfsorban 
találjuk meg.

Borsányi biztos helye mellett Sza

lay, Sáros, Volentik, V ig és Köves 
apályázó. Újpesten sok híve van 
annak a megoldásnak, hogy

Sáros legyen a center, Sza
lay pedig baloldalon játszón.
A végleges csapatot —  Újpesten 

ez a gyakorlat —  ma állítják össze. 
Ugyanekkor jelöli ki a B) csapatot 
is. Mivel Újpestnek nincsen

teljes csapatra való tartalékjáté
kosa, a Ferencváros segíti ki a 
lila-fehér ekei.

Langfelder Ferenc kérdésünkre 
a következőket' mondta:

—  A valószínű csapat a követ
kező lesz: Aknai —  Kővágó, Du
dás vagy Ligeti (Dudás játéka 90 
százalékban biztos, de véglegesen 
csak ma történik meg a döntés) 
—  Borsányi, Sáros, Szalay vagy 
Vig (a két játékost felváltva 
akarjuk szerepeltetni a szezon fo 
lyamán s a pillanatnyi kondíció 
dönt) —  Sas, Avar, Jakube, Vö
rös, P. Szabó.

II prágai prébamérközésen a nagy válogatott győzött 4:2-re
—  Saját tudósítónktól —

Prága nagyban készül már a már
cius 20-i magyar—csehszlovák mér
kőzésre. Fanta, a csehszlovák .szövet
ségi kapitány szerdán próbamérkő
zést rendezett a Sparta pályáján, 
ahol á nagy válogatott ellenfele 
Prága város válogatottja volt.

A nagy válogatott, ami egyben a 
magyarok elleni valószínű csapat, 
így állt fel: Planicska — Burger, 
Ctyroky — Madelon, Simpersky, 
Srbek — Junek, Silny, Soltys, Ne- 
jedly, Sokolwr.

A hagy válogatott 4 :2-re győzött 
a városi csapat ellen, amelynek csa
társorát a belga Braine irányította, 
ö  volt egyben csapatának legjobb 
embere. A nemzeti csapat góljai kö
zül Soltys lőtt kettőt, Nejedly és 
Silny egyehegyet. A városi váloga
tott góljait Zaicsek és Zsenisek 
lőtte.

A nagy válogatottban a csatársor 
volt a legjobb csapatrész, ebben is a 
balszámy tűnt ki.

A Tapolcai IAC—Sárvári SE őszi 
mérkőzés eredményét (4:0 a TIAC ja- 
vára) a NyLASz intézőbizottsága 
megsemmisítette ée a két pontot az 
SSE-javára írta.

Hajdn Mér, az ismert miskolci 
sportvezér, az Attila volt vezetőségi 
tagja kérelmére készséggel közöljük, 
hogy az országos fellebbezési bizott
ság nem azért tiltotta el az ÉLASz- 
nál viselt intézőbizottság! előadói 
tisztségétől, mert az Attilánál fizetett 
tisztsége volt, hanem csupán csak 
azért, mert aki profi alakulatban 
tisztséget visel, nem lehet tagja ama
tőr alszövetségnek.

Debrecenben aligha változik 
a

—  Saját tudósítónktól —

A Bocskai tegnapi edzése a be
teg Turcsányi és Palotás, vala
mint Remmer nélkül zajlott le.

Az összeállítás körül, akárcsak 
a múlt héten, több zavar van* de 
tekintve, hogy a játékoskeret 
nem túl bő, a választék kicsiny s 
így az előjelek szerint ugyanaz a 
tizenegy játszik a Budai „11”  
ellen, mint amely a Hungária el
len szerepelt.

Ez pedig: Budai —  Kuti, Rem
mer —  Villányi, Moóré, Reviczky 
—  Markos, Vineze, Teleki, Má- 
téffy, Hevesi.

Egyetlen változás az lehet, 
hogy Ormos ismét sorompóba áll 
s ez esetben M átéffy hátramegy 
Villányi helyére s Ormos játszik 
balösszekötőt.

A csabai Előre Jugoszláviában. &
csabai Előre agilis intézője, Tokaji 
Gábor három jugoszláviai mérkőzést 
kötött le csapata számára. A  megál
lapodás értelmében az Előre március 
25-én, pénteken Szabadkán a Bácska, 
27-én Petrováczon a PSC s 28-án Új
vidéken a Radnicski ellen játszik. Kí
váncsian várjuk, vájjon a jugoszláv 
hatóságok engedélyezik-e az Előre 
mérkőzéseit.

Antal, az EMTK jeles csatára Sú
lyosan megsérült az oldalán és ezért 
nem játszhatot az ESC ellen.

Corinthián-díj mérkőzés Salgótar
jánban. Salgótarjánban vasárnap dél
után az SSE lejáteza a Jászberényi 
Lehel ellen kisorsolt Corinthián-dij 
mérkőzését.
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E g y i p t o m i  l a p o k  a  v á l o g a t o t t r ó l
A helyi sajtó igesi korrektül feíráija el a történteket 

Sajátjai közül csak a belső bárom ellen von szava 
Nagyon megbecsüli a győzni nem tudó m agyarokat

B a r i a s s i n a  b í r ©  é s  e g y n é h á n y  
é r d e k e l t  n y i l a t k o z a t a

Az a nagy öröm, amely a válo
gatott. mérkőzés befejezése utáni 
percekben ott hullámzott a kairói 
pálya  ̂ nézőterén, a fellelkesült 
közönség körében, híven jelezte, 
hogy az arabok nagy dicsőségnek 
tartják a döntetlen kivívását. 
Egyiptom nem számított erre az 
eredményre, amelyre bizony jog
gal büszke lehet. Nemcsak azért, 
mert a számszerű eredmény hí
zelgő képet ad az arab csapat 
játékerejéről, de azért is,, mert 
hiszen a mérkőzés erkölcsi győz
tese a hazai csapat volt.

Az öröm és megelégedés hang
ja  szól az újságok hasábjairól is, 
amelyek a nagy mérkőzéssel fog 
lalkoznak. A lapok —  az angol, 
francia, olasz, arab nyelvűek 
egyaránt —  nagyon tárgyilago
sak és felsorolják mindazokat a 
körülményeket, amelyek az ered
mény, illetve eredménytelenség 
kialakulásában részesek. Meg
adják mind a két csapatnak a 
dicséretet : s nagy elismeréssel 
adóznak a mutatott játékért.

De adjuk át a szót a lapoknak, 
melyekből következőképpen tük
röződik a kairói magyar— egyip
tomi mérkőzés képe.

La Bourse Egyptienne
 ̂ „A  magyar csapat meggyengü

lése és az egyiptomiak legjobb 
összeállítása következtében a két 
csapat döntetlenül mérkőzött" cím 
alatt a következőket írja :

„Amint előre látható volt, a 
Magyarország és Egyiptom kö
zötti válogatott mérkőzés igen 
nagy tömeget csalt ki a National 
SC gezirei pályájára. Már tizen 
két órától kezdve harminc olcsóbb 
helyárú pénztár működött, ame
lyeket azoknak a sokasága rohant 
meg, akik egyetlen pillanatot sem 
akartak elmulasztani a várt nagy 
összecsapásból.

Az előzmények után pedig senki 
sem merte még csak remélni-sem, 
hogy az erőknek a küzdelme i 
mérkőzést ilyen döntetlen ered 
ménnyel koronázza meg.

A közönség türelmetlenségének 
lecsillapítására az egyiptomi hely
őrség zenekara szórakoztatta 
népet. Pontosan három órakor je 
lent meg a magyar csapat a pá
lyán meggypiros, nemzeti címerrel 
ellátott mezben. A  közönség hosz- 
szas tapssal fogadta. Nyomban 
ezután megjelent Ismail Sitky 
pasa miniszterelnök, akinek tisz
teletére felhangzott az egyiptomi

a

Mándi
sorso.T.

himnusz. Ezután jelentek meg 
zöld-fehérben lévő egyiptomiak 
a két csapatkapitány 
és Mahmoud Honda 
A sorsolás Mándinak kedvezett 
Zászlőcsere, fényképezés s a bíró 
megadja a jelt a játék megkezdé
sére.”

A játék leírása után így foly
tatja a lap:

„Irtózatos örömujjongás üd
vözli az egyiptomi csapat ered
ményét, mert hiszen mindenki ve
reséget várt. De ime, az egyip
tomi csapat, általános csodálko
zásra, végig képes volt sakkban 
tartani a labdának olyan meste
reit, amilyenek a magyarok. A 
játék mipdkét fél részéről, válto
zatosságát tekintve, nagyon élve
zetes volt Ha a magyarok fölénye

MTK-paíya Hungariq-út
Vasárnap, március 6-án, 

délután fél 4 órakor

H ungária-Sem o gy
Előtte fél 2 órakor

Budai „11“ — Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzések

elvitathatatlan volt - is, mégsem 
lehetett azt döntőnek mondani és 
a második félidő utolsó negyed
óráját kivéve, az egyiptomi csa
patnak is sikerült veszélyes táma
dásokat vezetnie, amelyeket azon
ban egyrészről a befejezés hiá
nya, másrészről pedig a ragyogó 
magyar védelem tett ártalmat
lanná.

Az a tény, hogy a magyar csa
pat Sár ősi betegsége folytán meg-' 
gyengült, az oka véleményünk 
szerint a vendégek félsikerének. 
Mindenesetre az eredmény lénye
ges, amely az egyiptomiak sta
tisztikájában igen előkelő helyet 
foglal el. Különösen akkor, ha a 
magyarokban a professzionaliz
mus bevezetése óta sokkal erősebb 
ellenfélre találtunk, mint 1924 
májusában Párisban.

Az egyiptomi szövetségnek az 
az intézkedése, hogy a játékoso
kat hétfőtől kezdve együtt tar
totta, meghozta a gyümölcsét. Kí
vánatos, hogy játékosaink a jövő
ben is emlékezzenek meg erről a 
körülményről, amely tegnap ere
jüket megsokszorozta s amelynek 
a csapat egyöntetű szelleme volt 
az eredménye.

A magyarokat kissé meglepte 
az egyiptomi válogatott gyorsa
sága az akciók végrehajtásában. 
A csatársorban Avar és Toldi kü
lönösen kitűnt, de Lázár, a bal- 
half volt a mezőny legjobb em
bere. Dudás, annak ebemére, hogy 
az alexandriai, utolsó mérkőzésen 
megsérült, kitűnő játékot muta
tott. Kapcsolásai nagyon szépek 
voltak s kevés játékos képes a vé
delemnek ezt az oszlopát megin- 
gátní. Ujvárynak egyszer akadt 
komoly dolga, Mouktar lövésénél 
s ezt nagyszerűen végezte el.

Az egyiptomi csapat tegnap 
olyan gyors játékot játszott, ame
lyet tőle már régen láttunk. A 
labda az egyik szárnyról a má
sikra repült és a középcsatár, 
Mahmud Honda nagyon körül
tekintő módon irányította a tá- | 
madást. Mahran szép és hasznos 
játékot játszott. De kiemelkedett 
a védelem is. Am in  mindig kellő 
időben avatkozott a játékba, Sa
lem fényesen látta el dolgát, Kaf 
pedig kitűnő napra virradt, mert 
mindig nyugodt és megfontolt 
volt.

Barlassina, akit a FIFA kül
dött ki ( ? ) ,  a helyieknek kitűnő 
leckét adott a játékvezetésből. 
Kezdettől fogva kezében tartotta 
a huszonkét játékost.”

Barlassina véleménye
(Barlassina különben a követ

kezőkben mondotta el véleményét 
a mérkőzésről a lap tudósítójá
nak:)

—  Az egyiptomi csapat vára
kozásomon. felül jó  volt. A  véde
lem teljesen a helyzet magaslatán 
állt. A  középfedezet kiváló tulaj
donságokkal van felruházva, de 
kissé heves s nem tudja fékezni 
ezt a hevességet, ezért gyakran 
céltalan foultokat követ el. Noha 
technikában a csapat bizonyos 
hiányosságokat árul el, mégis 
nagyszerű lelkesedésről, bátorság
ról tett tanúságot. Ezzel sikerült is 
az első félidőben, valamint a máso
dik félidő m agyar offenzívájában 
veretlenségét megőrizni. A döntet
len eredmény Egyiptom sikere, 
ha figyelembe vesszük a vendé
gek játékerejét és hírnevét. Véle
ményem szerint a magyar csapat 
túlságos önbizalommal lépett a 
pályára s noha az első félidőben 
nagy fölényben volt, nem muta
tott elegendő győzniakarást. A

második félidő vége felé úgy lát
szott, összeszedi magát, ekkor 
azonban már az egyiptomiak szí
vósságával szemben minden későn 
volt. A  fedezetsor nem támogatta 
eléggé labdáival a támadást, a 
csatárok pe'dig igazi képességü
kön alul s nem olyan ellenállha
tatlan módon játszottak, amint 
azt tőlük láttam, bennük értékel
tem több európai mérkőzésen.”

A Bourse közölte az alábbi 
nyilatkozatokat is:

Fodor Henrik dr.: A  csapat
valódi értékén és képességén aluli 
formát mutatott. A  legnagyobb 
hibája abban rejlett, hogy a ma
gas játékot magára engedte erő
szakolni. A  csatárok nem tudták 
kihasználni a kínálkozó helyzete
ket. Az egyiptomiak szívvel és lel
kesedéssel játszottak s így lehe
tővé vált számukra az, hogy min
den eredményretörést megakadá
lyozzanak. Ujvárynak nem volt 
sok dolga. Elismerésreméltóan há
rította el azt a lövést, amely ve
reségünket jelenthette volna. 
Mánál nem volt nagyon jó. Du
dás pontosan látta el dolgát. A 
fedezetsor legjobb embere Lázár 
volt, Kaimár nem felelt meg a 
várakozásoknak, Borsányi jó, de 
nem olyan, amilyennek mi ismer
jük: A csatársorban Hírest nem 
foglalkoztatták, a többiek pedig 
gyengébbek voltak, mint előző já 
tékaik alkalmával.

Mándi Gyula csapatkapitány: 
Nem a várt módon játszottunk. 
Fekete napunk volt, ami bármely 
csapatnál előforulhat. Különösen 
csatáraink voltak gyengék, de 
magam is közepesen játszottam. 
Az egyiptomi védelmet többször 
a szerencse is segítette és a má
sodik félidőben játékunk gólt ér
demelt volna.

M. Houda* az egyiptomiak ka
pitánya: Nagyon , örülök, hogy
olyan jó játékot mutattunk, amely 
ellenfelünk felsőbbsége mellett is 
több alkalmat nyújtott a gólszer
zésre. A magyar védelemnek sok
szor összeszorított foggal kellett 
védekeznie. Játékosaim közül nem 
játszott mindenki úgy, ahogy vár
tam, fivéremnek, Saidnak sem 
Volt - jó  napja, de Mouktarnak 
sem. A bíró legjobb volt, akit ed
dig Egyiptomban láttam.

Híres Ferenc: Fáradt volt a
csapat s nem volt jó napja. Sá
rost hiánya ^súlyosan éreztette ha
tását, mert a fedezetek nem tud
ták eléggé támogatni a támadást. 
Különösen engem hanyagoltak el. 
Csatáraink egy vasat nem értek!

Langfelder Ferenc: Öt kitűnő 
gólhelyzetünk volt, amelyből né
gyet elhibáztunk, egyet pedig az 
ellenfél lelkesedése hárított el.”

csapat elérte volna első gólját a 
vendégek ellen. Igaz viszont, ha 
tárgyilagosak akarunk lenni, be 
kell vallanunk, hogy a magyarok 
legjobb játékosuktól, Sár ősitől 
megfosztva, léptek a pályára. Tá
volléte a csapat összetételét telje
sen átformálta azzal, hogy Kalmár 
a középcsatár posztja helyett a kö
zépfedezet helyét töltötte be. 
Ennek az volt a következménye, 
hogy a meggyengült fedezetsor 
előtt irányító nélküli csatársor 
állott.

—  Valljuk be, hogy ez a döntet
len eredmény számunkra szinte hi
hetetlenül hízelgő.

—  Minden jól ment ezen a na
pon. Kitűnő bíránfc is volt.

—  Mit mondjunk még ezek 
után? Talán azt, hogy az egyip- 
tömi csapat és különösen annak vé
delme igazán a helyzet magaslatán 
állott, ugyanekkor pedig a magyar 
csatársor a támadások vezetésében 
nem tűnt ki. Egy valamin csodál
kozunk. Miért változtatták meg a 
magyarok azt a taktikát, amihez 
bennünket hozzászoktattak? Álta
lánosságban rövid adogatással ját
szanak s szinte a hálóba viszik a 
labdát. Ez alkalommal azonban 
tértölelö rúgásokkal játszottak s 
gyakran kísérleteztek messziről 
küldött lövésekkel. Sokszor még a 
félpályáról is!

The Egyptian Mail

La Liberfé
„A z eredmény helyreállította 

nemzeti válogatottunk tekinté
lyét”  —  írja a cikk címében.

—  Ki remélhette még tegnap is, 
a mérkőzés előtt, hogy Egyiptom 
Magyarországgal döntetlenül mér
kőzik!? Senki!

—  „Valójában pedig az egyiptomi 
csapat nemcsak kitűnő ellenállást 
tanúsított a magyar csatárok meg
ismétlődő támadásaival szemben, 
hanem sokszor imponált is, sőt 
hozzátehetjük, hogy a második fél
idő első huszonöt percében csatá
raink a vendégek védelmét állan
dóan nyugtalanították és azt kri
tikus helyzetekbe is hozták. Ha 
Ujváry nem védett volna legjobb 
napjaira emlékeztető stílusban, na
gyon valószínű, hogy az egyiptomi

J U L G O R "  b o r o t v á im RÉVÉN 2 PERC ALATT 
KÉNYELMESEN BOROTVÁLKOZIK

a sportoldalán végigfutó szalag
címben közli a döntetlen eredményt 
így: „Viharos küzdelem utáni gól 
nélküli döntetlen” .

—  Az első, Egyiptomban leját
szott nemzetek közötti mérkőzés, 
amely Egyiptom és Magyarország 
csapatát állította szembe egymás
sal, olyan szép játékot hozott, ami 
lyet eddig Kairóban még alig lát
tak. A  magyarokat eddigi gyö
nyörű eredménysorozatuk és a 
15:0 gólarány után méltán tartót 
tűk a mérkőzés favorit jajnak. 
Ennek köszönhető, hogy több, mint 
hatezer ember tolongott a szokat
lanul magas helyárak ellenére is a 
National SC nézőterén. Képzeljük 
el ezután, milyen nagy volt a nézők 
meglepetése, akik legjobb esetben 
is csak annyit reméltek, hogy 
Egyiptom talán nem szenved sú
lyos vereséget, amikor azt látták, 
hogy a helyi válogatott nemcsak 
megállotta a helyét, de támadott 
is és a játékidő háromnegyed részé
ben egyenrangú volta  vendégekkel 
Csak az utolsó húsz perc volt az, 
amelyben a magyarok nagyobb 
klasszisa megnyilvánult, ekkoi 
azonban olyan védelemre találtak, 
amely mindennel felért.

—  Tény, hogy a magyarok Sá 
rosi nélkül állottak fel, aki pedig 
egymagában egész csapatot jelent, 
bár Kalmár elég jól helyettesítette 
Sőt szerencsés is volt, mert a há
rom egyiptomi belső nem játszott 
úgy össze, amint azt klasszisuk 
után várni lehetett volna. Ezzel 
nem azt akarjuk mondani, hogy a 
belsők rosszul játszottak, hanem 
azt, hogy játékukból az egymás 
teljes megértése és a helyzetre ját
szás hiányzott.

—  A szövetségnek az az eszméje, 
hogy a játékosokat a mérkőzés 
előtti napokban Mc Crae vezetése 
alatt együtt tartja, fényesen be
vált. Kétségtelen, hogy ez a sze
rencsés eredmény (szerencsésnek 
mondom, mert jobb, mint ami! 
bárki remélni mert), ennek a kü
lönlegesen gondos előkészítésnek 
tulajdonítható, amely a csapattal 
csodát művelt.

—  Az egyiptomi játékosokat 
meg kell dicsérnünk szép játé
kukért. Olyan játékot mutattak, 
amire már három-négy év óta 
hiába várunk. Jól harcoltak és ön
zetlenül, bátran játszottak. Min
denki belevitt a küzdelembe. min
dent, amit magában hord s így az 
eredmény olyan, amely határozót! 
jelet mutat arra, hogy az egyip
tomi futball öt év előtti magasla 
tára emelkedhetik újra.

—  A magyarokat is meg kell di
csérnünk a nagyon szép, finom és 
művészi játékukért, amelyben azon- 
ben nem volt szerencséjük. Szívó
sak és kitartók a játékban. Mindig 
azt tették, ami szükséges volt, nyu
godtan és hatásosan játszottak az 
utolsó húsz percig, amikor meg
kettőzték igyekezetüket s a helyi 
védelmet kapuja elé szorították, sőt 
a védelem minden elszántsága mel
lett is a góllövés lehetősége több 
ízben felcsillant.

—- Az egyiptomiak régi, gyors 
játékukat játszották s egyik szár
nyat a másikkal váltogatták a tá
madások meneténél, A magyarokat 
ezek a gyors támadások néha ki
hozták a nyugalmukból s úgy lát
szott, hogy meg is tudja törni 
őket. De még ilyen pillanatokban ts 
gyönyörűség volt nézni igazi fut
ball játékukat. A csapat minden 
tagja jól játszott. A  támadásban 
Avar és Toldi kitartóan harcolt es 
kitűnt, de nem volt lövésre alkal
muk, mert valahányszor a labda 
hozzájuk került, az egyiptomiak 
valósággal körülhemzsegték őket. 
Lázár, a balfedezet volt a mezőny 
legjobb játékosa. Védő- és támado- 
játéka nagyszerű. Dudás, amint el 
várható is volt, erősnek bizonyult* 
mint valami szikla s igen ritkán 
sikerült valakinek átjátszani ot. 
Rúgásai tiszták, kapcsolásai P03' 
tosak. Ujváryt csak egyszer tette 
próbára Mouktarnak húszméteres 
lövése s a kapus ekkor megmutatta 
nagy képességeit.

—  Igen fontos körülmény Bmu 
lassina pompás bíráskodása, aki a 
játékot a legkiválóbban vezette, 
annak ellenére, hogy az nagy°n 
gyors volt és hogy igen küzdelme®, 
kemény harc folyt a két ellenie* 
között. A játékosokat állandóan 
szemmel tartotta s mindig közel 
volt a labdához. Ha lehetséges, he
lyes volna a jövőben semleges ha- 
tárbírákat is igénybe venni, mert 
minden tiszteletünk mellett is azt 
kell mondanunk, hogy azok, akik 
ezen a mérkőzésén határbírákkent 
működtek —  nem voltak semlege
sek.

The Egyptian Gazette
címe a következő:
„A  védelmek halálos küzdelme 
izgalmas játék folyamán —  Egyí'P’  

tóm kitűnő rajtaütése" ,
„A  magyarok az első félidőben 

annyira fölényben voltak —  íri3 
a lap —  hogy csak idő kérdésének 
látszott a vezetés megszerzése. 
Mégis sikerült a félidőt az egyip' 
tömi védelemnek gól nélkül ki', 
húzni. A  második félidő elején 3 
magyarok folytatták támadásai' 
kát, de csak rövid ideig. Az itt' 
honi csatárok, akiket a magy®1" 
védelem jól sakkban tartott, ismét 
erőre kaptak, lelkesen küzdöttek 
s többször vezettek merész, gyofS 
rohamot az ellenfél ellen. A  m3' 
gyarok védőjátéka és a gyeng3 
támadásbefejezések azonban meg' 
kímélték a magyar kapust attól, 
hogy komoly munkája legyen. A 
játék vége felé a magyarok ismét 
kemény próbára tették a haza* 
védelmet, amelynek azonban sike* 
rüjt kapuja érintetlenségét a be' 
fejező füttyig megőriznie.

A  játékot figyelembe véve, 3 
magyarok az egyiptomiak nagy 
iramának ellenére is többet érde'  
meltek, mint döntetlent. 4? 
utolsó percekben Avar kapuf3” 
lőtt (Tévedés, Toldi lőtte. Szerk-' 
és Amin már verve volt, sőt 3 
visszapattanó labdát is csak sz3' 
rencsével fogta. A  honi csapatnak 
az egész játékidő alatt két vészé' 
lyes lövése volt. Az egyiket 
Honda, a másikat Mouktar km' 
dötte a kapura.

A bíró kiválóan teljesítette kö
telességét.”

Az olasz nyelvű

II G iornale D’Orienfe

rnmm

címe így hangzik:
„A z akarásban és harcrakészsét 
ben nagyszerű egyiptom i csap1 
döntetlenül játszott a klassziki 
tudású, erős magyar válogatottat 

„Sohasem láttunk Egyiptomba 
még olyan mérkőzést, amelyet e‘ 
kora érdeklődés kísért volna 
amelyen a nézők együttérzése, le 
kesedése és melegsége ily nag: 
szerű módon nyilvánult volt 
meg. Még akkor is, amikor a P 
ték Egyiptom részére elveszett^ 
látszott, a szurkolók szünet ne 
kül lelkesítették a csapatot, bit 
dították kedvenceiket s a 
nagyobb izgalommal, kiáltozás®1 
kísérték azok támadásait. bJg 
látszott, mintha a nézők nie 
akarták volna zavarni a magyar< 
kát szüntelen kiáltozásukkal, bog 
így^ találhasson a labda utat 
hálóba s hogy ily 151 ódon e g y e* 
lítsék ki az egyiptomiak technika 
és taktikai tudásának alacsonyab 
rendűségét a magyarokkal szed 
ben.

Az egyiptomi szövetség meg ^
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•— Biztos úr! Nézze azt az em
bert! Mindig fenyegeti a bírót.

■— Én? Fázom, tornászok egy 
kicsit . . ,

hét elégedve az anyagi és a sport 
beli eredménnyel egyaránt.”

A  kritikára térve így ír a lap
»Beszéljünk először az egyip- 

tömi csapatról. Ez, annak ellenére, 
hogy nem volt a legjobb, az első 
félidőben mégis kitartóan tudott 
védekezni szél ellen is. A  védelem 
a magyar nyomás alatt nem ve 
szítette el a fejét. A  csapat gyen  
Se pontja a csatársorban volt, 
amely nem működött egységesen  
Hiányzott az összhang az öt em 
her között. Ha a csatárlánc a vé 
délem magaslatára emelkedett 
volna, Egyiptom talán új nemzet
közi győzelmet jegyezhetett volna 
fel évkönyvében.
; ,A  magyar csapat valójában csa
lódást keltett. Az előző négy mér
kőzés kitűnő eredménye után 
meggyőzőbb bizonyítékot vártunk 
a __ csapat képességeiről. Sárosi 
kényszerű távolléte jelentékenyen 
befolyásolta a csapat támadó ere
jét. Kalmár Sárosi szerepében 
minden tőle telhetőt megtett, • be
teg baj társának feladatkörét még
sem tudta tökéletesen betölteni 
A magyar fedezetsor —  hiszen _ 
fedezetsor minden csapat gerince 

a széleken felsőbbséget muta
tott, a középen azonban közepes 
maradt. A  csatárok nem tudtak 
a szökött támogatásban részesül
ői s ezért lassúk, határozatlanok 
voltak. A  két hátvéd és a kapus, 
híréhez méltóan játszott.

Barlassina kezében tartotta i 
játékot, ítélkezéseiben pártatlan 
ság és hozzáértés vezette. így  
Megérdemelte a tömeg tapsait.

Érthető és természetes, hogy az 
egyiptomi sajtó az eredménnyel 
és a játékkal egyaránt megelége
dett. Erre az eredményre senki

Rendkívüli kedvezményi lágyén müv ész 
tanácsot ad és 15°/o-tól 80°/o-ig terjedő kedvez 
®enj(t biztosít egyes képvásárlásoknál. I. kér.
-nornemissza-utca 48/a., I. em, A Belvárostól tíz 

perc. Fogad: szombat délután 3 -- 5-ig.

sém számított s az egyiptomiak 
Játéka jobb volt, mint amit várni 
lehetett.

Nem lehetünk azonban Elége
dettek mi, akik mindig elviseljük, 
Réha könnyebb, máskor nehezebb 
szívvel, ha a futball szeszélye a 
Mérkőzések eredményeivel megtré
fál bennünket, akik azonban más 
Játékot, más futballt vártunk a 
Magyar csapattól. Amilyen tiszta 
vo}t az arabok öröme a játék nyo- 
Mán, éppen olyan teljes volt a mi 
órömtelenségünk!

Kisorsolták az ungvári húsvéti 
®erlegmérkőzéseket. Az UMTE elnö- 

■, Belliin István által adományozott 
serlegért husvétkor lejátszandó mér
kőzésen az UMTE, UAO, UTK és 8K 
“ USJ, a szláv bajnok vesz részt. — 
BIső nap: UAC-TJTK és UMTE—SK 
BUSJ, második nap: a két győztes és 
a két vesztes játszik egymás ellen.

Bemutató mérkőzés. A Hákosszent- 
Mihályi MOVE vasárnap délután fél 

órakor, a Cinkotai nagyitoei pályán 
"ciuutatómérkőzést játszik a Fér. 
^OVE ellen.

A február 21-ére kisorsolt de elma- 
Mőt Hálókocsi—Valéria bajnoki 

eces két pontját gólarány nélkül a 
hálókocsi javára igazolta az intéző-
biZottság.

*  Hyperol szájvíztabletta id e i- 
M száj- és torokfertőtlenítő.
A P. MTK—Sz. Juveníus mérkőz-és- 

juventus nem állt ki. Az Intéző-
zottsag tegnapesti ülésén a két 

nontot gólarány nélkül a P. MTK ja-írta.
SC't törülték a bajnok- 

küzdők sorából, miután három 
uioiiozésre nem állt ki.

Száhftök SC ismét felvételre je 
nért i?0tt a BLASz-nál. A tanács 

T-.í'la„ a S7-á! litók fölvételi kérelmét.
székoof 7 ?  a. Ka o e  3°les játékosa a Székesfehérvári DVE-ben fog a jövő
ben szerepéin!. J

Kíspesl változatlan összeállí
tásban, de bizakodással tekint 
a Vasas elleni mérkőzés elé

•—» Saját tudósítónktól

Kispest e heti edzőgyakorlatait 
fokozott szorgalommal végezte. A 
keddi kondieiógyakorlatok, viktó- 
riázás után kétkapus játék volt 
soron. Ismét a KAC volt az ellen 
fél, de ezúttal a védelmek helyet 
cseréltek, vagyis Dénes, Rozgo 
nyi, Hunyadi és Toros átment az 
ellenfélhez. így  jobban meg kel 
lett dolgozni a gólokért, de azért 
4:0 (3 :0 ) arányban mégis köny- 
nyen győztek Serényi (2 ), Paczo- 
lay és Dormos eredményessége 
révén.

Keresztes kézsérülése szépen 
javul, vasárnapig egészen rendbe 
jön. Mindenki fit, így változta
tás nem is. lesz, tehát a Vasas 
ellen is az alábbi összeállításban 
fognak mérkőzni:

Dénes — Rozgonyi, Hunyadi
—  Purczeld, Törös, Keresz
tes —  Paczolay, Dormos, 

Kormos, Csendes, Serényi.
A  vezetőség az elmúlt heti dön 

tetlen eredmény ellenére is elé 
gedett a csapattal. Hogy az 
Attila ellen győznie nem sike
rült, azt a balszerencse rovására 
írják. A  Vasas ellen azonban fel
tétlenül győzni akarnak. Kispest 
csapatát nemcsak a kiesés veszé
lye fűti, de a húsvéti francia 
túra szempontjából is fontos a jó  
eredmény.

Hat csatárral utazik a 
Ferencváros Miskolcra

— Saját tudósítónktól —
A zöld-fehérek nagyon komolyan 

készültek a hét folyamán, mert a 
forduló némi változatosságot hoz 
számukra azzal, hogy a csapatnak 
Miskolcon kell kiállania. A  mai kon- 
dicióedzés után kerül csak sor a csa
pat összeállítására, annyi azonban 
már most is bizonyos, hogy még a 
ina esti megbeszélés után sem lesz 
végleges csapat.

A vezetőség elhatározása ugyanis 
az, hogy Táncos, Takács II., Turay, 
Szcdlacsik, Toldi, Kohut személyében 
hat csatárral indul el a Ferencváros 
Miskolcra s csak a helyszínén dönt 
afelől, hogy ki marad ki Toldi és 
Szedlacsik közül. A halfsorban és a 
védelemben az a változás a multheti- 
vel szemben, hogy Sárosi újra elfog
lalja helyét s íg.y teljessé válik a 
csapat, A védelem tehát Angyal, 
Takács I., Korányi, a fedezetsor pe
dig Laky, Sárosi, Lázár alakzatban 
áll ki az Attila ellen.

A csapat Klement Sándor és Blum 
Zoltán vezetésével szombaton délután 
két órakor indul el a Keletiről 
vele utazik Mailinger Béla, a Fe
rencváros elnöke is, aki végignézi a 
miskolci mérkőzést.

A Nemzeti mind a két csapatával 
barátságos mérkőzést játszik vasár
nap. Az első' csapat a Sabaria ellen 
elmaradó bajnoki mérkőzés helyett 
vasárnap’ délelőtt a Phöhus csapatá
val játszik a Phöhus tóutcai pályá
ján., A  tartalékok Rákoscsabán 
játszanak. Az első csapat a Fe
rencváros elleni összeállításában 
küzd, mindössze Czétényi kerülhet 
esetleg újra sorra.

Illyés a jobbhalf és Kalas a center 
a Postásban. A tegnapi edzésen nagy 
ambícióval készültek a játékosok az 
FTC elleni meccsre » mindenki bízik 
abban, hogy a vasárnapi balszeren
cse el fog pártolni a csapattól. Az 
Összeállításban, változás lesz: a tá
madósor irányítója Kalas lesz, mivel 
Hollósa lába nincs teljesen rendben 
Kristóf még mindig kábult egy kicsit, 
de azért játéka biztosira vehető. Az 
összeállítás- ezek szerint a következő 
lesz: Kristóf — Jelen, Bogdán — 
Elyés, Bodrogi, Bokor — Kása, 
Kertész, Kalas, Járomi, Horgos. Szó 
volt Kalmár szerepeltetéséről is. Az 
ifjú half csak akkor jutott volna 
szóhoz, ha Illyés elszerződött volna 
a Hungáriához.

Illyés K a  s z e rű d ; a Dh -  
gáriához, mert a rostás 

te a  adja ki
; a játékos is elállt már 

öttől a szándékától, 
hogy profi lesz

—  Saját tudósítónktól —

Lapunk hasábjain ismertettük 
azokat a tárgyalásokat, amelyek 
a Hungária és a Postás jeles fe
dezete, Illyés között folytak. Leg
újabban már mindenki úgy tekin
tette, mintha Illyés már le is 
szerződött volna a Hungáriához. 
A  Postás szakosztályi ülése azon
ban váratlan fordulatot hozott. 
A  szakosztályi ülésen —  mint 'a 
Postás intézőjétől megtudtuk — 
megjelent lüyés, aki előadta, 
hogy a Hungáriához szeretne 
szerződni és kérte, hogy egyesü
lete adja ki őt. A  szakosztály 
hosszasan foglalkozott az üggyel 
s a tárgyalások során

Illyés rájött arra, hogy szá
mára kedvezőbb az, ha ama
tőr marad. Végül az ülést az- 
zal fejezték be, hogy a Pos
tás nem adja ki Illyést a 

Hungáriának.
Beszéltünk az ügyben Senkey 

Imrével, a Hungária edzőjével, 
aki a következőket mondotta:

—  A z ügynek e legújabb for
dulatáról még hivatalosan nem 
tudunk. Nekünk a Postás vasár
napra ígért végleges választ, 
Amennyiben a játékost tényleg 
nem akarnák kiadni, a Hungária 
semmiesetre sem igyekszik majd 
a Postást arra bírni, hogy hatá
rozatát másítsa meg. Ez nem szó 
kásunk . . .

Illyés egyébként vasárnap já t 
szik a Postás csapatában az FTC 
elleni bajnoki mérkőzésen.

Valenta, a Turul TE kapusa 
személyében nagyszerű 
kapuvédő mutatkozott 
be tegnap Kaposvárott

Ha egyesülete nem gördít akadályokat,
vasárnap már ő védi a Somogy kapufát 
Pető lesz a középcsatár

— Tele fon jelentésünk —

Egri és Szabó, a HAC két jeles
sége a Ganz TE ellen ismét sorom
póba áll. A csatársorban szó lehet 
még Kukonya szerepeltetéséről is. A 
hermin-ainezeiek összeállítása ez lesz: 
Dobos — Makovszky, Vajda — Csö
mör, Borbély, Szabó — Savanyó, 
Pócs (Kukooya), Csutorás, Tóth II., 
Egri.

A BVSC-ben Lőrinczy és LóbeT 
lesz a két bekk %-asámap. Újra ját
szik Papp is. A vasutasok így állnak 
fel: Sancz — Lőrinczy, Lóber — Ke
resztes, Mondovits, Kami — Reiter. 
Lökös, Zubály, Szőts, Papp,

Újpest ellen is a Kaposvárét 
sikert aratott csapatával

játszik a III. kér. FC. A  szerdai 
edzésen résztvett Fenyvesi, a So
mogy elleni mérkőzésen megsérült 
játékos is, ami csak növelte 
csapat önbizalmát.

—- ü gy  vagyunk ezzel az Új
pest elleni mérkőzéssel —  mon
dogatták —  mint a főnyeremény
re sóvárgó a sorsjeggyel. Mindig 
csak egy számmal' téved . . .  Mi is 
mindig csak egy góllal maradunk 
le, de az az egy gól is . . .  Jobb 
róla nem beszélni! . . .  És mégis 
az emberek tovább bíznak a fő  
nyereményben, mi pedig újra 
megkíséreljük a gyözebnet. Hátha 
most már nem lesz bálszer epc- 
csénk . . .

Egyébként a kerületiek közü' 
csupán Lengyel nem vett részt a 
gyakorlatozásban, de ő is rendel
kezésre áll vasárnap Újpesten 
így a Somogy ellen 2:0-ra nyerők 
változatlanul ebben az Összeállí
tásban veszik fel a harcot:

Biri —  Werner, Biró —  Be.
retvás, Lutz, Magyar —  

Fenyvesi, Győry, Zilahi, 
Lengyel, Dömötör.

A kerületiek az Újpest elleni 
vasárnapi mérkőzés előtt még ma 
is gyakorlatoznak, de a mai gya
korlatozás már nem befolyásolja 
az összeállítást.

Az Elektromos szerdai edzésén
Koíbabek árult el jó formát, de a 
vezetőség azért nem változtatja a 
vasárnap jól bevált összeállítást és 
a Törekvés ellen a következő csapa
tot küldi harcba: S totált — Csovi'ts, 
Kulcsár —  Steczo-vits, Lévay, Len
gyel — Csirke, Bogdán, S-zabő Pál, 
Melicbarik, Kocsis.

Mátéffy, a Postás jeles bálössze
kötője felépült betegségéből és meg
kezdte az edzést. Vasárnap már va
lószínűleg játszik. Egyelőre a máso
dik csapatban.

Zloch és Fodor vasárnapi játéka 
bizonytalan. Fodor ugyanis még az 
FTC elleni mérkőzésen erős ütést 
kapott a veséjére és az vasárnap 
ismét kiújult, Zloch pedi-g még min
dig az izomhúzódásával bajlódik. így 
tehát a két jeles játékos vasárnap 
több, mint valószínű, hogy nem ölti 
magára a fekete-fehér mezt. A ve
zetőség ezerint az URAK elleni csa
pat az alábbi lehet: Raffai —
Szenczy, Wéber — Feketehegyi, 
Szabó II., Kranrmer — Juhász (Fo
dor), Gara (Zloch), Tamás, Major, 
Kiss.

Kaposvár, március 3.
A Somogy ma dél

utáni edzése a Pest
re felhozott Csizi és 
a fővárosban lakó 
Tunyoghy nélkül zaj
lott le. A  délután 
eseménye egy fiatal 
kapus volt, -kit az 
egyesület fővárosi 

képviselője küldött le kipróbálás 
céljából. A játékos Valenta, a Tu
rul TE jeles kapuvédője vol-t.

Valenta a lehető legjobban mu
tatkozott he s már játék közben is, 
e főleg -utána, igen melegen meg
tapsolta az edzést végignéző kö
zönség. De nemcsák a közönséget, 
hanem a vezetőséget is elragad
tatta pompás védéseivel. A  látottak 
alapján a vezetőség rögtön elhatá
rozta, hogy mindent megtesz a já 
tékos megszerzése érdekében.

Az edzés után rögtön tárgyalni 
kezdtek Valentávai s vele minden

tekintetben 
most már

meg is egyeztek 8 
csak egyesületétől, a 

Turul TE-től függ, hogy vasárnap 
Ő védje a kaposvári kaput a Hun
gária ellen. A  vezetőség bízik 
abban, hogy sikerülni fog a Turul 
TE-vel megegyezésre jutni.

Az edzés egyébként símán és 
rendben zajlott le.

Az összeállítás kérdésében végle
ges döntés ugyan még nincs, de 
már is elintézett dolognak lehet te
kinteni, hogy a kék-fehérekkel 
szemben Kaposvár színeit ez a 
gárda ölti magára:

Valenta v. Erdős 
Joós —  Egri, Péter,
Mészáros, Galambos, 
orván, Tunyoghy.

Kármán maga kérte, hogy ne a 
csatársor közepén, hanem eredeti 
'helyén, balösszekötőben játszassák. 
Kérését teljesítik is, a center 
posztját pedig Pető vállalja.

— Miklósi, 
Győrffy  -  
Pető, Kár«

Átigazolások. Kubik, a TSC f-ede 
zete a-z URAK-ba, H-angyásd, a WSC 
kapusa a KSSE-be kérte átigazolá
sát.

A III. kér. TVE tegnap kiadós ed 
zést -tartott, hogy a FVSK elleni dön
tő jelentőségű meccsére a legjobb for
mában álljon ki. A kerületieknél va
lószínűleg a fedezetsoron kívül 
csatársor is megváltozik, mert May
áéira- hátra kerül hátvédnek és a he
lyére Sugár kerül. A  vívóknál még 
számítanak Gyurcsik játékára is: 
akinek a játékjoga ma dől el. A  va
sárnapi együttes ez lehet: Wiener 
Mayherr Lackner — Nagy, Hefkó I. 
Stetbinger (Kulcsár) — Schwebl, 
Lennert, Boskovitz (Gyurcsik), Diny- 
nyés, Sugár.

A PSC-ben az OTE eílen Fett 
helyett újra Gedeon lesz a középfe
dezet.

A Turul együttesében mindenki 
szerencsésen megúszta a Soroksár 
elleni meccset. A  csapat a szerdai 
edzésen javuló formát árult el és 
különösem a belsők tettek ki magú 
kért. A Maglód elleni csapat íg'y 
fest: Spindler — Lengyel, Reisner 
— Tolmács, Sipőcz, Zsebeházy — 
Kelemen, Schell, Semgex, Páli, Pi- 
rttyi.

A Cs. MOVE fedezetsora a VI 
kér. FC ellen végre teljes les®, mert 
Berzéti ismét játszik.

A Vác FC-ben csak a támadósor 
nem alakult ki véglegesen a tavaszi 
rajtra. A  védelemben és a fedezet- 
sorban nem lesz változás. A  Bak TK 
elleni csapat valószínűleg a követ
kező: Léderer — Reinth-alier, Hoff- 
mama (Vogei) — Grünfeld, Neu
mann, Kohn — Sárosi, Arató, 
Krausz, Fried, Sohwarcz í(Lu©ztig, 
Fischer).

Tombor felépült betegségéből 
vasárnap már játszik is a „33” FC 
ellen. Az összeállítás egyébként a 
következő: Danczinger — Vavró,
Székely — Kulcsár, Vidia II., Rein 

Jáger, Gábor, Jeney II., Tomoor 
II., Tombor I.

Az UTE vasárnap így áll fel a 
MÁVAG ellen: Alschex — Futó, 
Sándor — Balló, Rosenberg, Kolozs
vári — Unger, Nagy, Holch, Putz, 
Klauber.

Somlai játszik valószínűleg center 
halfot vasárnap az FTC-ben. A  zöld
fehérek tegnap a Nemzeti ellen ját
szottak edzőmérkőzést, melyen ja
vuló formát mutatott a csapat. Az 
eredmény 3:3 volt. Sternberg még 
nem vett reszt, ( de vasárnap azért 
számítanak játékára. Két poszt: a
centerhalf és jobbszélső betöltése 
még bizonytalan. A csapat összeállí
tása a következő lehet: Szirbán —
Sternberg, Deák — Hoffmann, Som
lai (Lendvai), Schubert — Bodor 
(Kátra), Gervai, Dómján, Bihámi, 
Kemény.

A Szürketaxi FC vasárnap Dorog
ra rán-dul, ahol a DAC ellen játszik 
barátságos mérkőzést. A  taxisok a 
következő játékosokkal vesznek részt 
a kiránduláson: Németh, Sendu-la, 
Szőke, Grosz, Rémai III. és II., Kiss, 
Csorgo, Séf csík, Juhász, Plathy, Tör
pén yi. Szerepelni fog azonkívül még 
két új bekk is. Jövő vasárnap Sorok- 
sárott játszanak a taxisok.

Bolykovszky, az FTC jeles kapusa 
ismét megkezdte edzésit és vasár
nap már véd a II. csapatban.

Kontraszt

—  Nézd, a nézőtéren hogy ugrál
nak az emberek, ónért fáznak!

—  És nézd, hogy áll a H ungi-
ria-halfsor!

—  Hát ez az! Am-it mindig osto
roznak a futballnál. Csak a tribü
nön sportolnak, a pályán nem . . .

_ Az RTK 'csatársorát a ZSE ellen 
újra Csuzmann irányítja, míg Ben- 
csik súlyos bokasérülése miatt még 
mindig pihen.

A Ferencváros e heti vacsorája
igen jó hangulatban tolt el. Nagyon 
örvendetesnek tartják a zöld-fehérek 
körében, hogy a régi, ferencvárosi 
rajongók és az FTC egykori vezetői, 
versenyzői egyre nagyabb számban 
vesznek részt ezeken a vacsoráikon 
* újítják  ̂fel a régi érzelmeket. Mai- 
linger Béla külön üdvözölte is a 
zöld-fehér zászló régi harcosait.

Herczegh II. újra játszik a 
MÁVAG-ban. A  kitűnő half már tel
jesen _ egészséges és a szerdai edzé
sen jó formát játszott. Országú egy
heti pihenő után szintén ‘visszakerül 
a csapatba. A  balösszekötő helyére 
két pályázó van: Pintér és Opata. 
Az UTE elleni együttes ezek szerint 
a következő: Országh — Krajcsi, 
Fáczán II. — Herczegh II., Gálos 
H., Horváth — Zavaczky, Ivámcs, 
Ebner, Pintér (Opata), Antal.

Fülöp játszhat — Szántó nem. Az
egyetemisták tegnap délután nagy 
kétkapus edzést rendeztek, melyen a 
legtöb számbajöhető játékos réar.t- 
vett. A BSE elleni készülődés most 
sem_ folyik akadálytalanul, meri 
máris nagy kérdőjel mered a veze
tőség ̂  elé. Fülöp kitiltása ugyanis le
járt és a kitűnő csatár játéka min
den valószínűség szerint nyereséget 
jelent, de viszont — és itt a kérdő- 

balszélső, mert most 
Szántó kapott  ̂egy hét pihenőt. A 
csapat vezetősége egyelőre még bi
zonytalanságban van a balszélsű 
személye felől, de minden jel arra 
mutat, hogy végül is — kénytelen- 
ségből — a balösszekötő Iványt tol
ják egy hellyel kijebb. A BSE elleni 
csapat tehát az alábbi lesz: Takács
(Szigeti) — Wigh, Ghymeasy — 
Izák, Sághy, Németh II. — Kertész, 
Mester, Koncicky, Fülöp, lyány.
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Tslp raáll a S á lá r a
A város és a SzSi 

összefogása megmenti 
a szom bathelyi profikat

■— Telefonjelentésünk

Szombathely, március 3. 
Általánosan tudott dolog, hogy 

a Sabaria a lehető legkomolyabb 
anyagi válsággal küzd. Nem tit
kolja ezt a vezetőség sem s min. 
den erejével azért harcol, hogy 
súlyos bajból valamiképpen ki 
vezesse az egyesületet.

A  megsegítés, illetve talpra állá 
tás érdekében tegnap és ma beható 
tárgyalások folytak Szombathely 
városának vezetősége, a Sabaria 
vezetősége és az SzSE elnöksége 
között.

A  tárgyalások eredménye 
messze felülmúlja a várako

zást.
Mind a város, mind pedig az SzSE 
a legnagyobb megértést tanusí 
tóttá a Sabariával szemben s az 
előjelek szerint pár naipon belül el 
simul minden válság a Sabaria fe 
lől.

Ujváry dr. polgármester igére, 
tét tett arra, hogy pár nap alatt

kiutalja a Sabaria részére a 
már régebben megígért se

gélyt.
Ez az összeg azonban kevés lenne 
ahhoz, hogy a Sabaria a legsür
gősebb tartozásait rendezni tud
ja. Tisztában van ezzel a polgár- 
mester is, s ezért továbbmenően 
kijelentette,, hogy kész már .most 
kiutaltatni az SzSE-nek járó se
gélyt is, mely egyébként csak 
nyár folyamán lenne esedékes, ha 
ezt az összeget az SzSE '—  meg
felelő biztosíték ellenében —- haj
landó a Sabariának kölcsön adni 

Az SzSE elnöksége nem tudott 
a polgármesternek rögtön végle
ges választ adni, mert előbb ki 
kell kérnie az egyesület igazgató
ságának véleményét. Hangsúlyoz
ták azonban, hogy felfogásuk sze
rint az igazgatóság semmi aka
dályt sem fog gördíteni a terv 
elé. ,

Az SzSE péntek estére már 
össze is hívta igazgatóságát 
ekkor döntenek a kölcsön kérdésé
ben. Biztosra vehető, hogy az igaz
gatóság a Sabariára nézve kedve
zően fog  dönteni a kérdésben s ez- 
esetben a Sabaria anyagi ügyei 
egyszerre elintézést nyernek.

Szlovsnszkói s z ín fa lt  is lesz
nek a miskolci

Ferencváros— Attila
i—« Telefonjelentésünk —

Miskolc, március 3.
Az Attila házatáján nincs meg

állás, pontos program szerint fo 
lyik a felkészülés a Ferencváros 
elleni mérkőzésre. Szerdán a beha
rangozott három amatőrjátékos 
részvételével lezajlott a nagy ed
zés, hogy holnap a teljes létszámú 
gárda ismét kivonuljon a pályára.

Az Összeállítás körül nincs sok 
esemény. A legfőbb az, hogy Sza
bónak sérülése ellenére is minden 
bizonnyal játszania kell vasárnap, 
de nem a fedezetsorban, hanem 
elől a csatársorban fog majd szere
pelni.

Végleges döntés még nem tör
tént, de minden bizonnyal ez a ti
zenegyéi! majd ki vasárnap dél
után a zöld-fehérek ellen:

Szemző —  Vadász, Dankó —
Pogány, Sós, Bán —  Csere,
Szabó,.Vermes, Nemes, Szik

lai.
A  szerdai edzésen bemutatkozott 

három vidéki amatőrjátékos közül 
már egy sincs Miskolcon, a tárgya
lások azonban nem szakadtak fél
be. Szerződtetésük legnagyobb aka
dálya az, hogy mindhárom állást 
is kér.

A vasárnapi mérkőzés iránt az 
érdeklődés változatlanul igen nagy 
s még Szlovenszkóból is több je
gyet rendeltek. Éppen a szloven- 
szkóiak kérésére határozta el az 
Attila vezetősége azt is, hogy a 
mérkőzést már három órakor el
kezdi, mert a szlovén szkóiak csak 
Így tudnak azonnal visszautazni.

A^iüdapesfeii Járt délnémet 
válogatott négy^ tagját be
állították a vasárnap Svájc 

ellen szereplő nagynéniét 
válogatottba

Mit szóltak Angliában a Grasshoppershez
— Saját tudósítónktól —

Csak Angliában Sehet 
látni igazi angol futballt

A zürichi Grasshoppers angliai 
kirándulásán résztvett Müllenbach 
is, a nürnbergi Kicker segédszer
kesztője. A  német újságíró felhasz
nálta az alkalmat és végignézett 
egy vérbeli I, liga 'mérkőzést, 
amely Birmingham-ben az Aston 
Villa pályáján játszódott le a házi
gazda és a Sheffield Wednesday 
csapata között. Müllenbach kije 
lenti, hogy életében még ilyen re
mek futballt nem látott és az az 
angol válogatott csapat, amely két 
éve döntetlenül játszott Berlinben, 
csak az árnyékképét mutatta ennek 
a ragyogó játéknak, amire azonban 
úgy látszik az angol csapatok csak 
odahaza képesek. Mind a 22 ember 
technikája tökéletes, azonban még 
sem feltűnő, annyira magától érte 
tődően jelentkezik. Ideális labda- 
átvételek, csodálatosan pontos 
passzok, szép kombinációk rettene
tes erejű lövések mellé párosul a 
gyilkos iram, amit a kontinensen el 
sem tudnak képzelni. Tévhitnek mi
nősíti Müllenbach a kontinensen 
elterjedt azt a véleményt, hogy az 
angol profifutball elmerült a sab
lonban, Ellenkezőleg! A játék telve 
váratlan fordulatokkal, rögtönzé
sekkel és ötletes húzásokkal. Éle
tének egyik legnagyobb élménye 
volt ez a mérkőzés —  mondja Mül
lenbach, de ugyanezen a vélemé
nyen volt Kiirschner Dóri is, a 
Grasshoppers magyar edzője, vala
mint a svájci bajnokcsapat tagjai 
is ezt vallották. Egyébként az As
ton Villa 3 :l-re  győzött ezen a 
mérkőzésen.

Ami a Grasshoppers angliai sze
replését illeti, a Casuals fölött ara
tott 4:0-ás -győzelem igen jó  be
nyomást keltett Angliában. A 
Daily Mail-ben Carruthers „pom
pás játékosoknak”  ítéli a Grass
hoppers fiait, Charlie Buckán be
számolójának élén két igen hízelgő 
cím áll: „Mesés pozíciójáték”  és 

Casuals lelépve” . Mikor már négy 
gólt lőtt a zürichi csapat, akkor va
lóságos iskolajátékba fogott, ami 
Hitrec, Abbeglen III., Zsivkovics 
és társainak bemutatásában még 
az angoloknak is tetszett. Nagysze
rűen játszott a zürichi csatársor
ban a holland származású Adam 
jobbszélső. Trükkjei után gyakran 
felhangzott a nézőtéren a kiáltás, 
ami a pályatulajdonos MilwaU 
profiegylet menezserének szólt. 
Sign him on! (Szerződtesse le !) A 
Casuals csapata tipikus angol fut
ballt játszott. Gyors, hosszú pasz- 
szokkal, erőteljes lövésekkel, de 
hiányzott a rendszer a felépítésben 
és kivitelben egyaránt.

A svájci bajnoknak második 
angliai mérkőzésén a Corinthiánok 
csapata volt az ellenfele. Bár a 
Corinthiánok közül többen az angol 
amatőrválogatottban . játszottak 
ezen a napon, a híres angol ama
tőrcsapat sokkal erősebb együttes 
volt, mint a Casuals. De a Grass
hoppers is jobban játszott. A  mér
kőzés —  mint ismeretes —  a Co- 
rinthiánok 3:1 arányú győzelmé
vel végződött, de amint ezt maga 
Bambridge, az angol csapat elnöke 
elismerte, a győzelmet csak a sze
rencsének köszönhetik. Számtalan 
ragyogó gólhelyzetet hagyott kiak
názatlanul, a mezőnyben nagyon 
szépen játszó zürichi csapat, H it

rec két bombáját a kapufa fogta 
fel, de nagyszerűen védett is 
Grant, a Stuhlfaut-stílusban ope
ráló angol egyetemi válogatott ka
pus. A játékidő kétharmadában a 
Grasshoppers irányította a játékot, 
az eredmény tehát nem igazságos.

A züriehiek kirándulásának tör
ténetéhez tartozik, hogy az angol 
futball hivatalos és nemhivatalos 
reprezentánsai Sir Wall-al és 
Chapmannal az élükön a legna- 
gyob kedvességgel és előzékenység
gel fogadták a kontinentális ven
dégeket, akik nagyszerűen érezték 
magukat ezen a ritka túrán.

A ném etek a favoritjai 
a lipcsei válogatott 

m érkőzésnek
A vasárnap egyetlen nagy vá

logatott mérkőzését a németek és 
a svájciak vívják meg Lipcsében. 
A  két ország a következő csapa
tot vonultatja fe l:

 ̂ Németország: Kress —  Schütz, 
Stubb —  Gramlich, Leinberger, 
Knöpfle ■ Langenbein, Rohr, 
Kuzorra, Hofmann Richard, Ko- 
bierski.

Svájc: Séchehaye —  Minelli, 
Weiler —  Hintermann, Imhof, 
Gilardoni —  Kramer, Abbeglen
III., Frigerio, Ducommun, Jaeek.

A német csapat érdekessége,, 
hogy négyen vannak benne a leg
utóbb Budapesten szerepelt dél
német válogatottból: Kr-ess,
Stubb, Gramlich és Langenbein. 
A  svájci csapat pedig csak annyi
ban tér el a Nápolyban szerepelt 
Európa Kupa-csapattól, hogy 
Weiler visszahódította helyét 
Beuehattól, a csatársorból pedig 
kiesett Syrvet jobbösszekötő, he
lyére a nápolyi center, Abbeglen 
vonult, míg a csatársor közepén 
a luganói center játszik próbát 
Lipcsében.

A mérkőzés kimenetele szinte 
bizonyossággal áll előttünk, ha 
elgondoljuk, hogy a legutolsó 
német— svájci találkozáson, ami 
1930-ban Zürichben játszódott le, 
a német- csapat 5:0-ra győzött. 
Ezek szerint a svájciak legfel
jebb csak a vereség arányát mér
sékelhetik tisztességes arányra. 
A futball örök bizonytalansága 
persze azért ott settenkedik e 
mérkőzés mögött is.

Az OFK—BOSC mérkőzésre a 
BOSC szövetségi ellenőrt kért.

Horváth, a Megyer volt csatára 
visszaamiatörizálása után a CsTK-ba 
lép, amelynek már most is az edzője.

Szombathelyen tegnap a Sabaria a 
MÁV-val edző mérkőzést játszott. A 
mérkőzést a Sabaria 7:0 (2:0) arány
ban nyerte meg. A gólok közül Ko
vács EL hármat és Belkó négyet rú
gott. A második félidő közepén egy 
csúnya jelenettel szakadt félbe a 
mérkőzés:. Borbély és a MÁV egyik 
játékosa, Handler alaposan összeve
rekedett.

A KASC minden péntek este játé
kosértekezletet tart az almésitéri 
sportvendéglőben.
- Az OTE a- napokban alakította 
meg az 1932. évre új futballszakosz
tályát, amely a következőkből áll: 
Szakosztályvezető: Konstantin Tiva
dar. Intéző: Ondrus István és Fritsch 
Sándor. Pénztáros: Bökken János.
Edző: Louis László. Szertáros: Bin- 
der Lajos. Jegyző: Unger Sándor.

Uj hátvéd a BTC-ben. A piros
fehéreknél vasárnap Jánosi játszik 
jobbhátvédet, míg Mosonyi előre
megy a csatársorba.

Toldi játéka kétes vasárnap 
MTK-han. Ha nem tud játszani, 
Gyulay lesz a kék-fehérek kapusa. 
Az összeállítás egyébként így fest 
Toldi (Gyulay) — Kállay, Gábor 
Kovács, Iványi, Sem-sei — Bacsay 
Komád, Hódi, Kecskeméti, Sass.

Újra amatőrök lettek a következő 
volt profijátékosok: Bay István (volt 
Budai „11” ), Seidl István (volt At
tila) és Ko-hn Béla (volt Megyer) 
Bay és Koihn visszatér anyaegyesü
letébe, az FTC-be, illetve az UTE- 
ba.

Jó erőt nyert a KASC Vanga; 
volt NyKISE-játékos személyében.

Somlai vétett az amatőrség ellen 
Ezt állapította meg a BLASz ama” 
tarzsűrije tegn-apeeti ülésén. A jeles 
FTC-centerhalf ugyanis szerződést 
írt alá a Szürketaxi FC-hez. Somlai 
ügyét büntetés kiszabása végett 
fegyelmi bizottsághoz tették át, 
amely szerdán fogja az ügyet tár
gyalni. Somlai vasárnapi játékáról 
— mint arról lapunk más helyén 
írunk — ezekután nem lehet szó.

Schlosser Imre újra egészséges 
Rekorder válogatottunk két hétig- 
feküdt mellhártyagyulladásban. Most 
felépült és újra átvette a Szürketaxi 
FC edzéseinek a vezetésiét.

Szafka Zoltán megválik a Postá
soktól. A jeles edző a III. kér. FC- 
hez való leszerződésével nagyon ké
nyelmetlen helyzetbe került a Pos
tásokkal. Az edzőnapokikal nem len
ne baj, mivel mind a két klub más- 
más napokon tartja edzéseit. Az 
ütközés csak ott van, hogy Sziafka 
vasárnap nem lehet ott a Postások 
mérkőzésein. A Postás SE vezetősé
ge ezért arra az elhatározásra ju
tott, hogy — a legnagyobb sajnála
tára — meg kell válnia a csapa! 
kiváló edzőjétől.

Előadás a Ferencvárosról. Pár
nappal ezelőtt megírtuk, hogy az 
Attila vezetősége sportelőadások ter
vét vetette fel. Az első előadásra 
már ma sor is kerül. A miskolci 
kath. gimnázium tornatermében Rei- 
ner Sándor tartja a Ferencvárosról.

A Szeged FC vasárnap a Pécs- 
Baranya ellen újszerű összeállításban 
állítja ki csapatát. Az összeállítás ez 
Pintér — Sirály, Havas —- Pólyák, 
Raffaá, Tóth — Korányi II., Ste-m- 
ler, Lukács, Grósz, Harmat.

A Pécs-Baranya tegnap a PAG 
ellen szokásos edzőmérkőzését tar
totta meg. A  meccs 3 :3 arányban 
döntetlenül végződött. A délután egy 
kellemetlen eseményt is hozott: Fo
gas a karjára esett s alaposan meg
sérült. Vasárnapi játéka erősen két
séges. Általában bajos lesz a csapa
tot összeállítani, mert Bakán sem 
vállalja még a játékot s Halas sem 
akar résztvenni a mérkőzésen. De 
nemcsak ennyi a baj. A játékosok 
között olyan nagy az elkeseredés, 
hogy többen kijelentették, hogy csak 
az esetben utaznák Szegedre, hq 
hátralékos fizetésüknek legalább egy 
részét megkapják. A játékosok igen 
rossz néven veszik azt is, hogy a 
vezetőség jóformán nem is törődik 
velük. Soha nem látnak mást, csak 
Dórát, a csapat edzőjét.

A  Budai „11“ kétkapus edzést tar
tott tegnap, amelyen az egész csapat 
résztvett és jó benyomást keltett 
mozgásával. A fő: mindenki egészsé
ges. A  vasárnapi csapat: Horn
Wéber, Fekete — Kárpáti II. és I„ 
Schuster — Czumpf, Sztancsik, Pol 
gár, Lyka, Tárnok.
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Nagyvárad társadalma nagy ér
deklődéssel várja a világbajnok 
Pelle István vendégszereplését
Hatalmas ünneplést készí

tenek elő a magyar 
tornászvilágbajnoknak

— Saját tudósítónktól —
Március 6-án Nagyváradon vendég

szerepei sportakad-émia keretében 
Pelle István magyar tornászvilág
bajnok, akit eddig csak hírből ismer 
a váradi közönség. Tekintettel arra, 
hogy a hideg miatt nem igen lesz 
komoly futballmérkőzés, előrelátható
lag 2000-en nézik meg és tapsolnak 
majd Pelle Istvánnak. Legalább is 
ennyien férnek el a hatalmas Kat-ho- 
likus Körben. Pelle Istvánnak a tor
nászok ünneplést készítenek elő. Már 
a határon várni fogja a delegáció és 
a vasútnál pedig az NTE hölgyatlé
tái fogadják Pellét, aki szombat dél
után érkezik Nagyváradra a pesti 
gyorssal. Este az Ujságíróklub ven
dége lesz Pelle István, míg vasárnap 
a város nevezetességeit nézi. Vasár
nap este pedig bankettet rendeznek a 
tiszteletére.
A  világbajnokot világbajnokhoz illő 

fogadtatásban részesíti Nagyvárad, 
amely az utóbbi időben az „igazi 
sportvároa“ jelzőt érdemelheti M.

F Ú SZÁ S m
Tsuruta...

Senki sem tudja,, honnét került be 
a világsajtóba az a hír, hogy Tsac 
ruta, az amsterdami olimpia mell
úszóbajnoka elesett a Shanghai-nál 
vívott harcokban.

Ha ez a hír igaz, akkor minden 
sportembert meg kell, hogy döbbent
sen.- Csakis abban a hiszemben, hogy 
Tsuruta még él és —• távol a har
coktól, a kínai komitácsiktól — vi
rul, vagyunk hajlandóak közreadni 
ezt a két Tsuruta-apróságot. (Két 
„Tsuruta-apróság” , amit az élő 
Tsuruta hagyott maga után htára.f

1.
A pesti kávéházban még a legbol

dogabb időkben is vitriollal és cián- 
kálival kínálgatják egymást az em
berek. Csupa jóakaratból és szerétéi
ből. De viszont az összes „— izmu
sokban és krízisekben” viccekkel 
tartják egymásban a lelket.

Nagy a valószínűsége, hogy az 
egész Tsuruto,-rémhír az egyik pesti 
sportkávéházból indult ki és nem ha
dijelentés, hanem egy ártatlan ugra
tás az alapja. Amit Komjádi, az 
úszóvezér követett el egy újságíró
val.

Mindegy no! A hír megjelent az 
újságokban s most már nem lehet 
külföldi lapot fellapozni, ahol ne ol
vasnák. S minthogy magyar lapok 
közölték először, mintegy három hete, 
valószínű, hogy a hír forrása nem 
Sanghai, hanem Budapest volt.

Arra a kávéházi asztalra, ahonnét 
a hír ldröppent, hír szerint emlék
táblát akarnak helyezni. A szöveget

,JSnnél az asztalnál esett el Tsu
ruta, a japán olimpiai bajnok.”

A német úszók hivatalos lapja, a 
Schwirnmer is közli legutolsó számár 
bán Tsuruta halálhírét.

Azt írja a lap, hogy olyan híresz
telések szállonganak, mintha Tsu
ruta, az amsterdami győző Shanghai- 
nál elesett volna.

Aztán a következő kommentárt 
teszi hozzá:

_ „Eine Bestatigung dieser Nach- 
richt wa-r leúfer bisher nicht zu be- 
kommen.”

Azaz:
„A hír megerősítését eddig, sajnos, 

nem tudtuk megkapni.”
Ami nem. olyan gonosz, mint 

ahogy' első pillanatra kinéz. A német 
újságírónak biztosan nem az fáj, 
hogy nem biztos még, hogy meghalt 
Rademacher riválisa, hanem pusztáit 
csak azt akarta kifejezni, hogy a 
szomorú hír megjött, de, sajnos, nem 
tudjuk ellenőrizni, honnét származik•

Bonybárd László tegnap álvette 
a MUSz jóváhagyott szerzedéseii

Az OTT elnöke után szerdán este 
az olimpiai szakbizottság is letár
gyalta a MUSz-szal az olimpiai tú
rára vonatkozó szerződéseket és egy
hangúlag elfogadta. Ennek következ
tében tegnap Lázár Andor az OTT 
nevében alá is írta a szerződéseket és 
tegnap este már át is adták azokat 
Bonyhárd Lászlónak, lapunk new- 
yorki tudósítójának, aki egyben az 
A AU megbízottja i-s.

Bonyhárd a hét végén utazik visz- 
sza Newyorkba, hogy ott most mái* 
a hazafelé vivő út végleges szerző
déséről gondoskodjék. Ez tudvalevő
leg csak előzetes megállapodás for
májában került jóváhagyásra.

Bonyhárd magával viszi Ferris, 
az A AU főtitkára részére a MUSz 
nagy plakettjét s egy sereg —  külön 
megbízatási. Hazaérkezése után 
azonnal gondoskodik a MUSz hajó
jegyeiről, úgyhogy azok már április 
folyamán az úszószövetség kezei közt 
lesznek.

Az olimpiai seregszem 
lét az olimpiai bizottság  

is végignézi
A MUSz szombaton este hét óra

kor • kezdődő nyilvános edzésének, 
„az olimpiai seregszemlének”  vendé
gei lesznek az olimpiai szakbizottság 
tagjai is. Lázár Andor, az OTT el
nöke maga is kilátásba helyezte 
megjelenését, de ott lesznek a válo
gató és gazdasági bizottság atléta, 
birkózó, boxoló és vívó tagjai is. A 
válogatottakat ez az érdeklődés bi
zonyára sarkalni fogja, hogy azt, 
amit tudnak, hiány nélkül bemutas
sák.

A műsor különben az úszók edsé• 
sével kezdődik, majd negyedórái be
mutató után sor kerül a két mérkő
zésre. A válogatott csapat az MTK- 
val,' a csikócsapat az FTC-vel mér
kőzik.

Belépődíj nincs, csak a GO filléres 
program megváltása kötelező, amely
ben a szigeti belépődíj is benne van 
s a hídvámnál megváltható.
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Enekesf Lowas és Szigeti biz
tos induló a német birodalmi 

bajnokságon
Saját tudósítónktól

Az olimpiai versenyek második 
erőpróbája március 25 és 26-án 
zajlik le Münchenben. Itt rende- 
**  ekkor a német birodalmi baj
nokságokat és azon a magyar 
jersetiyzők is részt Vesznek. Az 
szaki túrán szerzett tapasztala

ik  alapján a szakbizottság há- 
0|* versenyző kiküldetését java- 

®úlja, Ezek

Énekes Bp. Vasutas, Lovas 
BTK és Szigeti FTC.

Még Szabó BTK kiküldetése is 
^oba jöhet, de csak akkor, ha 
“ Sgfeleíö anyagi eszközök álla- 
sére maid a szövetség rendelkezé-

A résztvevők kijelölése nem 
nagyobb meglepetést, an- 

“ 1 inkább az, hogy milyen súly

csoportokban indulnak azok. Az 
északi túrán Kubinyi állóharc
modoráról bebizonyosodott, hogy 
sorozatos mérkőzéseken hamar 
kiismerik és így nem tud csak az 
első mérkőzésen meglepetést sze
rezni. Énekes súlya viszont any- 
nyira közel van a légsúly felső 
határához, hogy minden különö
sebb erőszakos fogyasztás nélkül 
azt hozni is tudja. Így a ban- 
tamsúly lesz az a hely, ahol az 
újabb generáció reménységét, 
Lovast újabb komoly erőpróba 
alá vethetjük. Szigeti a közép- 
súlyban indul. Az északi túrán 
különben nem egyszer bizonyí
totta be megbízhatóságát.

A  könnyűsúlyban Szabó felté
tel nélküli kiküldetésétől csak 
azért tekintettek el, mert legutóbb 
nagyon változó formát, mutatott.

Cl/ ván do rú i iát adom á
nyozott a z  ökölvívókn ak  

a va llá s é s  -
ü g y! m in isz te r

— Saját tudósítónktól —

Az egyesületek, amelyek az ököl- 
,ivással behatóan foglalkoznak, 

bíztatást meríthetnek abból 
Pompás vándordíjból, amelyet a 

állás- és közoktatásügyi miniszter 
doniányozott a MÖSz-nek. A szak- 

j lz°ttság szerdai ülésén tárgyalták 
aí,-időleges, vándordíjnak a fel-

“*>•, amelynek alapján az egye
l t e k  a versenyen résztvehetnek. 

let- ^Bot a szalkibizottság egyesü- 
kPontversenyre tűzte ki. A  mun- 
apontokat a következő versenye- 
en elért eredmények adják:
/• A nemzeti, vagy Budapest 
®r0s válogatott csapodéban elért 

s mden győzelem 5 pont, döntetlen 
Pont, vereség 2 pont. 

s, * 2 *- Magyarország csapatbajnok- 
s Sóban az első hely 20 pont, má- 

■c hely 15 pont, harmadik hely

10 pont és negyedik hely 8 pont.
8. Szövetségi díjban első hely 8 

pont, második hely 5 pont.
-4. Mügyarotszág és Budapest 

egyéni bajnokságaiban első hely 5 
pont, második hely 3 pont, harma
dik hely 2  pont.

5. Magyarország ifjúsági baj
nokságában és a kerületi bajnok
ságban első hely J. pont, második 
hely 2 pont, harmadik hely 1 pont.

A díjért így tehát tulajdonkép
pen az ország valamennyi egyesü
lete küzd. Az egyesületek pontjait 
a szövetség, illetve a szakbizottság 
előadója tartja nyilván. A díj 
Farkas András szobrászművész 
alkotása és a győztes kihirdetését 
ábrázoló 60 cm magas márvány
talapzaton levő bronzszobor.

A hadsereg sibajsiolsí diada
láé tegaap a lesikló- és ágré- 

verseeyt bonyolították le
Mátraháza, március 3. j

A  hadsereg síbajnokság máso
dik napján a lesikló és az ugró
versenyre került a sor.

A lesikló versenyben, amely a 
sísport ügyességi és ' jártassági 
próbáját jelenti, a versenyzők a 
hadsereg sísportjának igen nagy 
fejlettségéről tettek tanúbizony
ságot.

A  versenyeket Gömbös Gyula 
honvédelmi miniszter is végig
nézte, aki vitéz Somogyi Endre 
vezérkari őrnagy szárnysegéd és 
vitéz Vass Elek miniszteri titkár 
kíséretében jött Mátraházára. Ott 
volt Nagyszombathy Miksa tábor
nok, Puky Árpád dr. Gyöngyös 
polgármestere, a Mátra-égylet el
nöke, vitéz Várjon Zoltán vezér
kari ezredes, Kertész Sándor 
csendőrezredes, a miskolci csendőr
kerület parancsnoka, Rampacher 
Ernő alezredes, a gyöngyösi 
zászlóalj parancsnoka éa még sok 
más előkelőség.

A részletes eredmények a kö
vetkezők :

Tiszti lesikló-bajnok: Matusko-
vich Lóránd hadnagy 7. tüzéfosz- 
tály Miskolc 6 p 20 mp, 2. Nagel 
János százados 3. utászzászlóalj 
Szeged 6 p 47.4 mp, 3. vitéz Bold- 
vay Emil alhadbiztos H. M. III. 
csoport 6 p 53.6 mp, 4. Schiller Jó
zsef légügyi főellenőr Székesfehér
vár 7 p 05 mp, 5. Selmeczy László 
százados 1. tiizérosztály Budapest 
7 p 18 mp, 6. Plavenszky Ferenc 
csendőrszázados 7. csendőrkerület- 
Miskolc 7 p 2-8 mp, 7. Tömör László 
légügyi ellenőr Székesfehérvár 7 p
30.4 mp, 8. báró Willerding Rezső 
folyamőrkapitány Budapest 7 p 33

mp, 9. Kösztner Mátyás főhajő- 
nagy Bpest 7 p 40 mp, 10. Kis- 
györgy Lajos légügyi ellenőr Szé
kesfehérvár 7 p 44.4 mp.

Legénységi bajnok: Zelkó Jó
zsef kp őrmester 1. utászzászló
alj Budapest 6 p 16.4 mp, 2. 
Hambalkó Géza kp őrvezető 2. 
gyalogezred Budapest 6 p 19 mp,
3. Petrich Géza kp őrvezető 1. 
gyalogezred Budapest 6 p 37 mp,
4. Neszvadba Zoltán szakasz
vezető Sportoktatői • tanfolyam 
Bpest 7, p 00.4 mp, 5. Rosner 
Géza kp őrmester LÜH 7 p 05.4 
mp, 6. Szabó József szakaszvezető 
Sportoktató tanfolyam Budapest 
7 p 07.4 mp, 7. Abelmann Gyula 
kp Őrmester Sportoktató tanfo
lyam Budapest 7 p 14 mp, 8. 
Marsik Andor kp tüzérőrmester 
1. tüzérosztály Budapest 7 p 
26.4 mp, 9. vitéz Máray Miklós 
kp főtüzér 1. tüzérosztály Buda
pest 7 p 37.8 mp, 10. Török Ist
ván szakaszvezető 7 p 39 mp.

Ugróverseny: Tiszti bajnok:,
Kisgyörgy Ferenc légügyi ellenőr 
Székesfehérvár 27 ponttal, 24 m 
bukott és 24 m bukott ugrással.

Legénységi bajnok: Marsik A n 
dor kp. őrmester 1. tüzérosztály 
Budapest 113.5 ponttal, 31 m és 
35 m állott ugrásokkal, 2. Zelkó 
József kp. őrmester 1. utászzászló
alj 99.2 ponttal, 33 m és 29 m 
állott ugrásokkal, 3. Piufschich 
Gábor kp. őrvezető LÜH Buda
pest 15 ponttal, 24 m és 24 m 
bukott ugrásokkal.

A lesikló- és ugróverseny ren
dezését Vághó József százados, a 
Sportoktatótanfoíyam segédtanára 
mintaszerűen végezte.

pitányaival megbeszélést tartanak. — 
Az edzésre március 14. és április 
2-ika közötti időben, osztják be a csa
patokat s így átlag kéfszer-kótszer 
kerül a sor egy-egy iskolára,

Straub Elek Montekarlé- 
ban megverte V ofekát
Helyid airSiaa Kyiprie 

a íérlipáíos eiiayverseíiyt is
— Saját tudósítónktól —

Straub Elek, aki az idén van elő
ször lent a Riviérán, levelet küldött, 
melyben kitűnő mesterének, Dömev 
Lászlónak beszámol első versenyének 
eredményeiről. A levél egyes részeit 
alább közöljük:

Mentőn, március 2.
A  montekarlói verseny már befeje

ződött s megindult a mentoni, ahol a 
férfi egyes nyilt első fordulójában a 
francia Mer Un ellen már szerencsé
sen el is véreztern. (A játék azért 
egészen jól ment s csak 3 :G, 4:6 
arányban kaptam ki a franciák 
egyik legnagyobb reménységétől.)

Montekarlóban eleinte nehezen jöt
tem bele a játékba. A nyilt férfi- 
egyesből és a Zichyvel játszott férfi- 
párosból simán kiestem. Az előnyver
senyekben azonban már sokbal jobban 
tartottam mgam, sőt a végén már 
meg is -voltam elégedve játékommal. 
A férfiegyes hendikep döntőjében a 
csehszlovák Vodicskával kerültem 
szentbe. Mind a kelten egyformán 
voltunk hendikepelve, így hát egál
ból játszottunk egymás ellen. A dön
tőt 6s3, 3:6, 7:5-re megnyertem.
(Vodicska — mint ismeretes — a ta
valyi magyar bajnokságban megver
te G-abrovitzot, a  Szent Imre-pajzsért 
folyó küzdelemben pedig (nehezen) 
kikapott tőle. Szerk.)

A férfipáros előny versenyt Zichy
vel játszottam végig s ebben a szám
ban is a döntőbe kerültem. Itt a cseh
szlovák J. Kozeluh—Ardelt kettős 
volt az ellenfél, melynek 4/e előnyt 
adtunk, de így is megvertük! Ebben 
a számban — az első fordulóban — 
összekerültünk a svéd királlyal. 
„Mr.. G,”-vé 1, akinek a francia Bru- 
gnon volt a párja. A felerészben fel
séges kettőst azonban nem respektál
tuk s megvertük.

A többi szám eredménye már is
meretes, legfeljebb az nem, hogy a 
harmadik férfipárosban Kehrling az 
osztrák Artens oldalán második lett. 
A döntőben a francia—spanyol 
Brugnon—Meder pártól 6:4, 6:1, 
6:4-re kaptunk ki.

A most folyó mentoni verseny 
után San Remoba megyünk, onnan 
Alassioba. Micikét versenyre Kehr
ling révén hívtak meg bennünket is.

Straub Elek.

Vasárnapi I r a É i á s É
Magyar Turista Egyesület

Központ: Zuglíget — Hárshegy — 
.Tánoshegy — Szép Ilona. T.: 9 6.
Zugliget. V.: ifj. Székely János. (Csü
törtöki és Szögesek Asztala.) — Sa
sok: Nagytétény — Kaptárkövek — 
Hamzsabég — Hkamajor —. Sóskút 
Tárnok. T.: 8 ó. Gellért-tér. V.: Her- 
dinánd Rudolf. — Vándorfiúk: Bor- 
zsöüy. Bővebbet a csoportnál. V.: 
Haueér Ernő. — IV. Esztergom neve
zetességeinek megtekintése. T.: 6.30 
MÁV-Császárfürdő, — V.: Kaiirz
György.

Budapest Sport Egyesület
Nagytétény — Kutyavár — Török

bálint. T.: 8 ó. Gellér-tér. V.: Hauer 
Erzsébet.

Vándorok TE
I. Pomáz — Gyopárforrás — Lajos- 

forrás — Kárpátmenház (Aesay-ház) 
— Pomáz. V.: Kertész Edgár. T.: 
negyed 9 órakor a Pálffy-tcren. Gya
loglás 5 óra, költség 1.40 P. — II. 
Farkasrét — Kakukh.egy —- Csíki he
gyek — Zugliget, V.: Németh Sándor. 
T.: 9 órakor a farkasréti vili. végál
lomásnál. Gyaloglás 5 óra. III.(Csak 
előre jelentkezetteknek) sítúra a Do
bogókőre. V.: Medál: Tibor. T.: há
romnegyed 7 órakor a Kovács-kávé- 
ház előtt. Költség 2.60 P.

Magyarországi Kárpát Egyesület 
túrái:

hé,*,aZS is> Hoclimann is elvesztette 
álért"- !n,'r^őzc.sét. A Kleinringbén 
^ers lt a ^ét TnBl?yaT ökölvívó. —. 
ltat aeni kísérte vállalkozása
>ol; ■Ba'ázs, kinek ellenfele Fraberger 
földi a , mérkőzés alatt kétszer is a 
«lle ? tű_dta küldeni ellenfelét, ennek 
bj( ®re is a bírák vesztesnek hozták 
*hint ert az első két menetben, vala- 
fttunw*33 utolsóban is igen gyenge 
>olf Mutatott, — Hoehmann sem 
í)z szerencsésebb Blahóv al szemben. 
s2erl ,rn.̂ rkő/,és a semleges nézők 
Rocb *s Gpusn. volt a döntetlennek, 
íjj. , .maun az első, negyedik, kilence- 
b6» es tizedik menetben volt fiilény- 
dik’ i.rn’ ? Blahó a második, harma- 
többoflete *̂k és nyolcadik menetben 

... futatott ellenfelénél. Két me- 
a , 'Műtétién volt. Az ítéletek után 
gyarZai közönség mind a két ma 
rés7M-Te:rseTlyza*: hátalmas ovációban 
Ktfil 'J. tte- A mérkőzés befejezesd 

'.,r8Valások indultak meg a re- 
erközésről. Ezt, a bécsi verse- 

lúftgr Budapesten akarja
cadrani március hó fo-yamán.

G y

titok

Szomorú jövő
®hrnékek beszélgetnek:
N̂ é g  egy-két hónap és nem 
több futballmeccset. . .
? ? ?

Növésben vagyok . , ,

Hégopi A fegyelmi b
VÖW *.mi!:!e!t mélyütésért 1 
versL-Táf ° m hónapra tiltot 

A MÁV -  
Zeit ! ete; az ítélet ellen f 

El mésf hozzá súlyosbítás 
este n*p *, Ülés. A MöSz elnöks 
iilásétar^ a március havi 
»é»wv, sorozaton szer
^ Sz ^ r,0dalmi bajnokságoko 
ú j a i , * . '  valamint. Steve 

J bb szerződtetése is,

A KISOK országos vívébajnoki
versenye március 19-én és 20-án ke
rül lebonyolításra a VIII. Tavasz- 
mező-u. Zrínyi Miklós rg. tornacsar
nokában. A  versenyre, mint már kö
zöltük is, a budapesti kerületből a 
legjobb 3 csapat és a legjobb 6 
egyéni helyezett, a vidkiek közül pe
dig 2—2 csapat és 3—3 egyéni ver
senyző nevezhető. Azokból a kerüle
tekből, ahol a kerületi verseny vala
mi akadály miatt elmaradt, a sport
körök 2—2 egyéni ka.rd és 3—3 egyéni 
tőrvívót benevezhetnek. Nevezési 
zárlat mához egy hétre, máfeius 
11-én lesz, ameddig a vidéki, sport
köröknek az elszállásolási igényüket 
és a kedvezményes vasúti jegy ké
résüket is ho kell adni a KISOK- 
boz- A versenyen első ízben kerül 
eldöntésre Hámos Nándor ny. testn. 
tanár, a KISOK vívó versenyeinek 
rendezője által felajánlott örökös 
vándordíj, amelyet az a sportkör fog 
védeni, amelynek tőrvívói legjobban 
szerepelnek.

A II. Érseki Icatb. rg, Rákóczi
sportköre vasárnap, 6-án délután öt 
órától rendezi idei dísztornáját és 
intézeti tornászbajnokságait. A vál
tozatos sorrenden az intézet apraja- 
nagyja bemutatja tudását és a baj
noki versenyekben ia jó sportra van 
kilátás.

A KÍSOK vízipólólmjnokságára
március 8-án déli fél 12 óráig lehet a 
nevezéseket beadni. A nevezési zárlat 
után azonnal megtartják a sorsoláso
kat is. A Magyar Üsző Szövetséggel 
egyetértésben a KISOK a valószínű 
nagyszámú,nevező csapatnak és az. 
iskolák úszóinak az edzési alkalmat 
is biztosítani akarja és ezért március 
hó 10-én, csütörtökön délután fél 6 
órától, az iskolák úszó- és vízipólóka-

A mentoni verseny első mérkőzései 
során Kehrling Ammett ellen 6:2, 
6:1-re, Gabrovitz Quintavalle ellen 
6:2, 6:0-ra győzött, Zichy gróf azon
ban Fishertől 6:4, 6:2-re kikapott. — 
Kikapott Straub is, akit Merlin vert 
6:3, 6:4-re.

Az 50 kni-es sibajnokságot vasár
nap futják a Bükkben. Tegnap este 
sorsolták a szövetségben a következő 
eredménnyel: 1. Dierolf MSK, 2. Bánk 
MAC, 3, Németh TTE, 4. Torma IVÍTB, 
5. Szendey A. MSK, 6. Stadler MSK, 
7. Zelkó BBTE, 8. Ugrón MA.FC, 9. 
Hegedűs MSK, 10. Csekey BBTE,
11. Morótz MAFC, 12. Bejczi MAC, 
13. Szendey B. MSK, 14. Belloni MAC, 
15. Győri MTE, 16. Bereozky MAFC, 
17. Benedek MSK, 18. Bncsek MTE, 
19. Gitta MTE. — A- versenyzők 
szombaton'reggel 6.50-kor indulnak 
Bánkúira. Pénteken este 6 órakor a 
Testnevelési Főiskolán orvosi vizs
gálat elé ketl menni az indulni aka
rt versenyzőknek Csekey, Bolloni, 
Bánk, Torma, Győri, Hegedűs és Be
nedek kivételével.

A Duna Sport Club turista szak
osztálya múlt hó 28-ikán nagy
sikerű síversenyt rendezett a Nagy- 
hideghegy—Magastaxi őrház útvona
lon a kővetkező eredménnyel: 1. Pal- 
lnch F. 6 p 97 mp, 2. Schönfeld 
Miklós 6 p 55 mp, 3. Szigeti László
7 P 40 mp, 4. Weisz I. László 8 p
16 mp. Juniorvorssny: 1. Berger M.
8 p 40 mp, 2. Békéssi Géza 9 p 07 mp, 
3, Weisz II. László 9 p 19 mp.

A Kassai Sport Club ródlíverscnyé- 
nek eredményei; Női egyes: 1. Hei- 
deckerné KSC. Férfiegyes: Tardos
KSC. — Párosvérsenyhen: Heideeker 
—Herditzky KSC. — Hármasverseny
ben: Heideeker—Herdiezky—Heideck- 
kerné KSO.

Duna SC
„Börzsöny-túra" autóbusszal, indu

lás reggel 6 órakor a Berlini-térről. 
Jelentkezés szombat délig Haas 
„Sportház“ , (Andrássy-út 13.) vagy 
4-én, pénteken este a klubhelyiség
ben.

Uránja Síelő és Turista Társaság
Farkasrét — Frankhegy — Budaörs

— Kamaraerdő, Budafok. T.: 8.30-kor
a Déli vasútnál, 59-es hurokvágány.
V.: Simkó Géza.

FTC
Hűvösvölgy — Guggerhegy — 

Csúcshegy — Óbuda. Indulás 8.30-kor 
a Széli Kálmán-térről. V.: Friseh 
György.

Nemzeti Torna Egylet
Klotildliget — Postaróti erdő —* 

Klastrompuszta. Ind.: 6.48 é. Nyugati 
p, u. Vezető: Szigéthy György,

Sólyom Turista Egyesület
1. Rózsi ka forrás — Solymári fal — 

Üröm. T.: 8.30-kor Hűvösvölgy vili. 
végáll. V.: Vári Gyula. 2. Testvérhegy
— Csúcshegy — Üröm. T.: 9 ó. Szt. 
Margit-kórbáz. V.: Taugner Adárn.

Hungária Turista Egyesület
Hűvösvölgy — Zsíroshegy — Nagy

szénás — Nagykovácsi — Hűvös
völgy. (Hó esetén sível.) T.: 8.30-kor 
Hűvösvölgy. V.: Andrejkovich N.

VÁC
I. Óbuda — Üröm — Pilisborosjenő

— Kevélyek — Rózsiforrás — Hűvös
völgy. T.: 8 órakor a Bcrlini-téreu. 
V.: Löfler Gy. -  H. Óbuda -  Csúcs
hegy — Szarvashegy — Rózsiforrás
— Hűvösvölgy. T.: 8 órakor. Banán
torony. V.: Fischer E. -  m . Sítúra 
Dobogókőre. Találkozó 6 óra 15 p-kor 
a Berlini-téren csak előre jelentke
zetteknek, Vezető: Steiner Tibor,

Sí- és evezösosztály: Ügyeletes az 
Acsay-házban. — Központ: Részvé
tel a Mátra-osztály közgyűlésén. T.: 
szombaton délben 12 órakor a Keleti 
pályaudvaron. V.: Széliért Vilmos. — 
2. Pásztó (h.), Múzsilagófinc. Nyi- 
komnyereg, Szurdokpüspöki. T.í 
szombaton este 6 órakor a Keleti 
pályaudvaron. V.: Haipza István, — 
Fátra-osztály: 1. Csatlakozás a köz
ponti túrákhoz. — 2. Túra a Pilisibe. 
T.: 7 órakor a Pálffy-téren. V.i 
Láng Mihály. — Börzsöny-osztály: 
Csatlakozás a központi túrákhoz. T.: 
szombaton este 6 órakor a Keleti 
pályaudvaron. V.: Lííjert József. —•
2. Túra a Cstkihegyekben. T.: 8.20
órakor a Berlini-téren. V.: Graóf
Johanna.—  Újpesti osztály: PMisvö- 
rösvár, Dobogókő (sítúra). T.: 7
órakor az újpesti hídnál. V.: Pol-
Isisek M. — Sólyom-osztály: Csat
lakozás a központi túrákhoz. T .: szom
baton este 6 órakor a Kedeti pálya
udvaron. V.: Turcsányi Béla. — 2. 
Blatorbágy, Katal&nhegy, Nagyko- 
pasn, Hűvösvölgy. T.: 8.10 órákor 
lvelenföldön. V.: Rózsa Tibor.

A „Pátria" TE február 25-ön tar
tott közgyűlése az egyesület elnökévé 
Magyar Miklóg főv. bizottsági tagot 
választotta. Magyar Miklós, Irint a 
főváros erdőügyi bizottságának tag
ja igen sokat tehet az egyetemes ma
gyar túristatársadalom érdekében. 
Az egyesülőt ügyvezető elnöke ismét 
egyik legkiválóbb turistánk, Szécsi 
Jenő lett. Alelnökökké dr. Gál End
rét és Székely Miklóst választották.

A Duna Sport Club turistaszakosi- 
tályának intézője, Szigeti László ma, 
március hó 4-én, pénteken este fél 9 
érái kezdettel a klubhelyiségben (V., 
Lípót-körút 4.) ‘„Az egyesületi turisz
tika dekadenciájának okai" címén 
előadást tart.
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A hideg időjárásra való fekísi- 
tetlel pünkösd hétfőjére 
halasztja a Nemzeti Sport

kerékpáros
tehetségűkul aló versenyét
Eddig: 46 jelentkező!

— Saját tudósítónktól —
A szokatlanul zord időjárás, mely 

meggátolja az ujonckerékpárosok 
rendszeres edzését, arra indította a 
Nemzeti Sportot, hogy eredeti tervé
től eltérően kerékpáros tehetségkutató 
versenyét ne husvét hétfőjén, ha
nem a tavalyi torna évfordulóján, 
pünkösd, hétfőjén juttassa dűlőre.

örvendetes jelenség, hogy tehetség- 
kutató versenyünk hírére

napok alatt megmozdult a ke
rékpáros ujonegárda —

érdeklődésének minden jelét kimutat
va tornánk iránt.

Annak ellenére, hogy a verseny 
időpontja még messze van, nem ke
vesebb, mint íti újonc adta. le nevezé
sét szerkesztőségünkbe. Ezek között 
az újoncok között legtöbb vaskere- 
kes géppel jelentkezik indulásra, 8 
csak elenyésző töredék fakerokes 
versenygéppel.

A Magyar Kerékpáros Szövetség 
főtitkárával folytatott megbeszélé
sünk értelmében tebetségkutató ver

senyünk
a gödöllői országúton

nyer lebonyolítást. A mutatkozó 
nagy érdeklődésre való tekintettel 
úgy döntöttünk, hogy a tavalyi ki
írási rendszert tartjuk érvényben. — 
Nevezetesen: a S—S futamból álló,
egyenként 30—50 indulót nyeregbe- 
ssólító tornát, melynek minden egyes 
futameredményét kiilön-külön díjaz
zuk. A tornán legjobb időeredményt 
teljesített újonc a Nemzeti Sport te
betségkutató versenyének abszolút 
győztese címét nyeri.

Ügy határoztunk továbbá, hogy a 
tavalyi siker nyomán idén is külön 
táborban indítjuk a vaskerekes és a 
fakerekes versenyzőket.

A Nemzeti Sport tehetségkutató
versenyére minden hétfőn, kedden, 
csütörtökön és szombaton délután 
fél 7 órától 7 óráig fogad el nevezése
ket szerkesztőségünk. Többirányú ér
deklődésre végül közöljük, hogy ne
vezési díjat e versenyre nem szedünk.

Az MKSz ma esti
tanácsülése elé viszi 

az idei pályaversenyek 
rendezésének ügyét, 
a BSE-vel kötött elvi 
megállapodásokat és 
az ötnapos versenyt

—  Saját tudósítónktól —

A Magyar Kerékpáros Szövet
ség ma esti tanácsülése meglehe
tősen érdekes tárgysorozatot tar
talmaz. Az ülés középpontjában 
kétségtelenül az az elvi megálla
podás áll, mely az MKSz és a 
BSE között az idei pályaverse 
nyék közös megrendezése ügyé
ben köttetett. Az elvi megállapo
dás ismertetése előreláthatólag 
sok új érdekes részletet dob fel 
színre. Valószínű, hogy az elő
készítő sportbizottság felhatal
mazást kér a tanácstól a tárgya
lások folytatására és a végleges 
megállapodás megszövegezésére.

Szőnyegre kerül az ötnapos 
verseny rendezésének kérdése is 
és egy sereg kisebb ügy, mely 
meglehetősen mozgalmassá teszi 
majd a ma esti ülést.

Rousse, a budapesti professzionista 
országúti világbajnok erős küzdelem 
után győzött az idei első antverpen- 
kerületi kerékpáros mezei versenyen.

Belgiumban, Zwartbergben új 250 
méteres nyílt kerékpárpálya létesül. 
A futófelület: kemény gumihoz ha
sonló anyagból készül . . .

Jef Dickson, a párisi Vei d‘Hlv 
promotere Londonban kerékpáros- 
sportpalota létesítésének tervével fog
lalkozik.

BIRKÓZÁS
A déli kerület csapatbajnoki bír- 

kőzómérközései vasárnap, március 
6-án kezdődnek. Ezen a napon Nagy
kőrösön adnak egymásnak találkozót 
a déli kerület legjobbjai. A  párosítás 
ekkor a következő: Nagykőrösi MOVE 
—Szegedi VSC, Ceglédi MOVE—Kecs
keméti AC. Kecskeméti TE erővesztő 
A  töbBt négy fordulóra a sorsolás a 
következő: máreius 13-án, Kecskemé
ten: KAC—Nagykőrösi MOVE,
SzVSC—KTE, Ceglédi MOVE erő
vesztő. Március 27-én, Cegléden: Ceg
lédi MOVE—KTE, KAC—SzVSC,
Nagykőrösi MOVE erővesztő. Április 
3-án, Szegeden: SzVSC—Ceglédi
MOVE, Kecskeméten: KTE—Nagy
kőrösi MOVE, KAC erővesztő. Ápri
lis 10-én, Kecskeméten: KTE—KAC,
Nagykőrösi MOVE—Ceglédi MOVE. 
Szegedi VSC erővesztő.

A németek is kijelölték már 
csapatukat a stockholmi négy 
nemzet birkézé-mérközésére

—  Saját tudósítónktól —
Március 12 és 13-án a svéd szö

vetség tudvalevőleg a németek, esz
tek és magyarok bevonásával nem
zetközi birkózóversenyt rendez Stock
holmban. A németek erre a verseny
re azt a csapatot küldik ki, amely 
a jelen pillanatban arra van kisze
melve, hogy a német színeket az 
olimpiai versenyen is képviselje. 
Ezek szerint légsúlyban Brendel 
Nümberg, pehelysúlyban Hering 
München, könnyűsúlyban Sperling

Bibliai dicsőség
—  Nagyszerű! Dávid megnyerte 

a csehszlovák bajnokságot!
—  Dávid? Góliát-eredmény . . .

Dortmund, kisközépsúlyban Földeák 
Hamburg, nagyközépsúlyban Krdmer 
Duisburg, kisnehézsúlyban Heitmann 
Hörde és nehézsúlyban Gehring Lud- 
wigshafen kerül szembe a magyar 
válogatottakkal.

A németek ugyanezt a csapatot ké
sőbben a dán, valamint a csehszlovák 
válogatott ellen is kiállítják, mielőtt 
Los Angelesbe kiküldenék.

Üt csapat vesz részt
Körm érkőzéssel döntik el 

a bajnokságot
—  Saját tudósítónktól —

Az idei tőrbajnokságban öt 
csapat indul. Sajnos a tőrvívás
sal. foglalkozó egyesületek száma 
nem emelkedik s évek óta ugyan
az a négy-öt csapat vív a bajnoki 
címért. A  BEAC, a MAC, a RÁC, 
a BSE és a HTVC indul, éppen 
úgy, mint a tavalyi versenyen. 
Az öt csapat előmérkőzés nélkül 
köi-vívással dönti el a versenyt, 
így összesen tíz csapatmeccs 
lesz. A tíz csapatmérkőzésből 
hatot délelőtt és négyet délután 
fognak eldönteni. A verseny gyö 
zelmére ezen a versenyen is a 
HTVC és a MAC csapata számít
hat, körülbelül egyenlő eséllyel 
Pillanatnyi rátermettség és sze 
rencse fog  dönteni közöttük.

A Saníelli-akadémia magyar részt
vevői előreláthatólag ezek lesznek 
Petschauer, Gombos, Glykais, Kabos, 
Gerevich, Szilassy és Maly. Változás 
azonban előrelátható, mert Pet- 
schauer egyelőre beteg s Gombos 
sem akar résztvenni. Remélhető, 
hogy mindkét vívó mégis rósztvesz a 
vívóesten.

A Honvéd Sportoktató Tanfolyam 
új helyiségbe költözött. Az új, telje
sen korszerű és sportszerű helyisé
gekből álló Timót-utcai laktanyába 
tette át szállását a tanfolyam.

A belgák Anspach ellen. A PIE el 
nöke, mint olvasóink tudják, a belga 
ezredes Paul Anspach lett. Nagy 
harc előzte meg a választást s 
francia sportdiplomácia ügyességének 
köszönheti Anspach az elnökséget. A 
német jelölt, Erkrat de Bary ellen 
gyűjtötték össze híveiket. A szava
zásnál a legérdekesebb volt, hogy i 
belgák maguk is Anspach ellen sza 
vaztak, — de tiltakozásuk nem 
használt, mert honfitársukat megvá
lasztották elnöknek.

Március 18-án a HTVC akadémiát 
rendez a Tiszti Kaszinó dísztermé
ben. Á vívóestén csak katonatisztek 
vesznek részt. Az akadémia nagyon

ATLÉTIKA %

Három válogatott mérkőzést 
akar rendezni a MASz 
az olimpia alatt

A délném etek, osztrákok és lengyelek jönnek 
Budapestre julius -  augusztusban  
Május 22-én esetleg g ö r ö g — m agyar 
m érkőzés lesz Athénben

—  Saját tudósítónktól —

Szombaton kezdődik  
a V asas II. oszt. 
birkózóverseny

— Saját tudósítónktól —
A Vasasok II. osztályú szenior 

birkózóversenyére a tegnap esti ne
vezési zárlatig 58 nevezés érkezett. 
Tizenegy birkózót a rendező egyesü
let, a Vasas küld ki a szőnyegre, az 
MTE, Bp. Vasutas 6—6, HAC, FTC 
'  -5, MAC, MAFC, BSE 4—4, Tö
rekvés, Postás, Testvériség 3—3, 
MTK 2, MÁV Előre és UTE pedig 

-1 birkózót nevezett. A versenyen 
jóformán ugyanaz a gárda ad egy
másnak találkozót, mely az elmúlt 
vasárnap a MAC versenyén mérkő
zött.

A versenyt két napon át rendezik 
meg. Szombaton a lég- és pehely
súly kerül sorra. A  légsúlyban Só
lyom _ HAC, Benjámin Vasas és 
Hegyi MTE esélyei a legnagyobbak, 
míg a pehelysúlyban Emyei MAC és 
Fehér számíthat győzelemre. A mér
legelés 6—7 óra között történik, 
utána pedig a két súlycsoport küz
delmeit vívják meg a döntőkig. Va
sárnap kerülnek sorra a többi súly
csoportok.

A mérkőzést a Vasasok Magdolna- 
utcai helyiségében rendezik meg.

Sporférniek, plakettek i 
szobrok, serleesk,; ománc- 
íelYéoyek t Morzsányinál Badapest. 

I¥. kér., 
Eska-áts.

szépnek és nívósnak ígérkezik.
Klubközi értekezletet tart ma i 

szövetség. Ezen az értekezleten je
lentik be az egyesületek, hogy me
lyik tagjukat milyen tisztségre sze
retnék megválasztatni a közgyűlésen,

A BEAC válogatóversenyén nem 
indulnak az olaszok. Az olasz vívók 
budapesti szereplése kitűnő alkalom
nak kínálkozott, hogy meghívják 
őket a BEAC olimpiai válogatóverse
nyére. Hosszas tárgyalás utón azon
ban kiderült, hogy nem lehetséges a 
terminusokat összeegyeztetni. Az ola
szok ugyanis csak 20-án tudnak in
dulni és csak 23-án lehet rendezni 
Santelli akadémiáját. Ezután termé
szetesen néhány nap szünet szükséges 
mind az olasz, mind a magyar vívók 
nak arra, hogy az akadémia meccsei
nek fáradtságát kipihenve, versenyen 
indulhassanak. 27-e azonban már 
husvét ünnepe, mikor az olaszok már 
otthon akarnak lenni s közben való
ban nincs idő versenyt lebonyolítani.

Négy csapat indul a bankcsapat
bajnokságban. A Pénzintézeti Sport- 
egyletek Ligájának kardcsapatbaj
nokságában négy csapat vesz részt. 
Az Angol-Magyar Bank, a Postata
karékpénztár, a Pénzintézeti Központ 
és a Kereskedelmi Bank indít csapa
tot.

ASZTALI;,
TENISZ

A. Kassai Törekvés most vasárnap 
rendezte meg Kassa város asztali te
niszbajnokságát nagy érdeklődés 
mellett. Az eredmények: Férfiegyes:
1. Vajdicska (Eperjes), 2. Glück
(Kassai Törekvés), 3. Lebner (Kassai 
AO), 4. Grün (Eperjes). Párosverseny
ben: 1. Vajdicska-—Grün (Eperjes),
2. Krausz—Fisehgrund (Eperjes). 
Csapatversenyben: 1. Eperjes, 2. Kas
sai Törekvés, KAC, 4. Makkabi.

Beregszászon ünnepelték s buda
pesti asztali-teniszezőket. A BSE 
kombinált csapatával Házy, Bródy, 
Király, Major és Sugár látogatott el 
Beregszászra, ahol a BFTC vendégei 
voltak. A verseny . szenzációja a 
Bródy Ervin—Házy mérkőzés volt, 
melyen nagy meglepetésre Bródy 
győzött, sőt az ezenfelül közkívánatra 
játszott bemutatón is győzedelmeske
dett. En-gel a legjobb beregszászi já
tékos, távolmaradt a versenytől.

Az Ungvári TK házi asztali-tenisz
versenyén: 1. Kain, 2. Gutmann, 3. 
Reismann.

A nemzetközi bizottság mozgalmas 
ülést tartott tegnap, szabad volt 
szavát hallatnia igen sok ügyben. — 
így tervbevették, hogy július 17-én 
az elmaradó magyar—osztrák ifjúsági 
mérkőzés helyett valamelyik vidéki 
városban Budapest—Vidék ifjúsági 
viadalt rendeznek.

Budapest nem panaszkodhat, lesz 
része nemzetközi mérkőzésekben. — 
Augusztus 7-én alkalma lesz látni az 
osztrák válogatott csapatot Rinner 
és Wessely, esetleg mások nélkül, 
augusztus 21-én pedig a lengyeleket, 
mert a MASz nem akarja Kusocin- 
slcit, a világ egyik legjobb távfutóját 
bemutatni a budapesti közönségnek 
és visszautasította a lengyeleknek 
azt a kérését, hogy a versenyt olyan 
időpontban. rendezzék, amikor az 
olimpikonok is indulhatnak. így az
után még valószínűleg Biniakowski, 
Trojanowski, Nowak, Mikrut stb. is 
hiányozni fog és jogos a 13:0-ás győ
zelmi arány. Hogy a sportértékkel mi 
lesz, az más kérdés.

A  délnémeteket is olimpikonok nél

kül akarja látni a szövetség szepte®* 
bér helyett július 24-én. Tőlük alkal
masint csak Metzner hiányzik 
azért szurkoljunk, hogy magyar at
léta se menjen ki sok, mert könnyen 
kikaphatunk egy tartalékos csapat
tal. Egyébként a németek áltáljává' 
sóit és általunk már közölt műsorba 
a MASz a gerelyvetés és rúdugrás 
felvételét kívánja és 10 egyéni sza® 
esetén 24, 12 szám esetén 27 ember* 
ben maximálja a létszámot.

Tudomásul vette a bizottság Szí* 
miczek Ottónak, a Görögországban 
élő magyar edzőnek levelét, amely 
szerint van. lehetőség egy görög—®8' 
gyár atlétikai mérkőzésre. A MAS* 
május 22-ét javasolja, de revánsra a 
súlyos gazdasági viszonyok miatt 
nem vállalkozik. (Sok jövőt nem í0' 
solunk ennek a versenynek.)

A vidéki kerületek a szomszédos 
államokkal állanak a központ jóvá' 
hagyásával tárgyalásban. Szeged a 
románokkal, Pécs a jugoszlávokkab 
Debrecen a szlovenszkói városokká* 
tárgyal.

Főiskolai kosárlabdabajnokságot
rendez március I. felében az MFSE. 
A mérkőzések az Állatorvosi Főiskola 
tornatermében iesznek. Nevezett 
MAFC, TFSC, ÁFSE és Köz. EAC. 
A valószínű győztes a Köz. EAC csa 
pata, amely az országos bajnokság
ban is veretlenül áll.

Megkezdődtek a bajok a MAC me
zei csapatában is. Cser influenzás, 
Adamynak az arca dagadt, Belloni 
pedig vasárnap az 50 km-es síbaj 
nokságban indal. Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak a MAC versenyén nem in
dulhat, hanem azt is, hogy a baj
nokságra is alaposan letörve fog 
majd kiállni.

Az MTE vasárnap rendezi záró 
vizsgáját annak a távfűtő-toborzás 
nak, amelyet még az ősszel kezdett 
el. A jelentkezett távfutóknak vi 
dékre is küldött az MTE edzőutasítá 
sokat, most pedig szeretné az illető 
két Budapesten, komoly versenyben 
látni. A mindenképpen dícséretrem-él- 
tó vorseny egyúttal újoneverseny is, 
amelyen minden jelentkező elindul 
hat. Jelentkezni az MTE atlétikai 
szakosztályának helyiségében (Pe- 
terdy-u. 6—8.) lehet minden pénteken 
este fél 8 órától. A verseny a Népli
getben lesz vasárnap délelőtt 10 óra
kor 2520 méteres távon.

Darányi 'itthonmarad. Szerdán még 
egy utolsó próbát tartott a Nemzeti 
Tornacsarnokban a Berlinbe készülő 
magyar világrekorder. A próbán 
nem volt a legjobb kondícióban, do 
básai nem sokkal haladták túl a 14 
métert és ezért úgy döntött, hogy 
nem utazik. Fölösleges is lett volna 
Hirschfelddel szemben biztos veresé
get kockáztatni, amikor tavalyi 
müncheni győzelme után most amúgy 
sem Darányin van a revánskeresés 
sora.

Az UTE csapatának harmadik em
bere a vasárnapi Vasas-versenyea 
nem Ginelly, hanem Sárvári II. volt.

^reschal nyerte a belga mezei 
bajnokságot, amit vasárnap futottak 
Brüsszelben. A csapatversenyben az 
Union St. Gilloise zsákmánya lett. A 
bajnoki eredmény alapján összeállí
tották a 20-ikán Brüsszelben a hat 
nemzet versenyén kiálló válogatottat, 
amelyben egy Franciaországban élő 
belga futó, a bajnokságban második
nak befutó Deleat is szerepel.

Amsterdam egyik legnagyobb 
meglepetése a kanadai atléták nagy
szerű szereplése volt. Most azt je
lentik Montrealból, hogy a losange- 
lesi csapat zömét is az Amsterdam
ban szerepelt atléták fogják alkotni, 
Sajnos, a kétszeres világbajnok Wil
liams részvétele nem biztos, mert 
nem tudni, mi lesz a rándulásával, 
ami már tavaly is kínozta. Okvetle
nül ott lesz azonban a néger 
Edwards, aki azóta négyszer nyerte 
az USA 600 yardos fedettpályabaj- 
nokságát és most is kiváló kondícióban 
van, valamint Bell, aki az olimpiai 
meglepetésszerü 400-as második hely 
óta nem prodnkált ngyan kiválót, de 
akkor éppen elég tekintélyt szerzett. 
Igen sok hölgyatlétát akar Los An
gelesbe küldeni Kanada, amely elő
reláthatólag megőrzi Amsterdamban 
a női atlétikában kivívott pozíció
ját is.

c  M
Még mindig él a jég,

de rekordot 
m ár nem hoz

A tél megmakacsolta magát, ,s 
a fagy csak nem akar enged11'" 
A műjégtől már elbúcsúztak,, 
korcsolyázók, de —  hiába. A Jf® 
nem megy el. Marad. (Ügy'3 * 
szik, jól érzi magát.)

Ma reggelre rekordjavítást 
terveztek az elbúcsúztatott jég®"’ 
Wintner, aki múltkori 1000 w®"®* 
rés kísérlete alkalmából bukót' 
ma reggel újra neki akart me®8 
a távnak, hogy Schneller 1 '-37-5-0, 
rekordját kivégezze. A rekof"' 
javítást bejelentették Szent Gf0,.[ 
gyi Imre dr.-nak, a MOKSz el®°‘ 
kének, ő  azonban beteg, 
nem jelenhet meg a futás®8 * 
Erre a hírre a rekord javító *e 
kesedés is lelohadt, s Wintnef 
kísérlettől elállóit. , ,

A műjég különben tegnap egeS 
nap nyitva volt, mint —  térni® 
szetes jég. A  gépeket ügy8",1 
most már végleg leállították, . 
addig, ameddig fagy, természet ' 
sen lehet tovább korcsolyázni.

Szerb indulása kétes a MAC verse* 
nyén. Pedig a távot az ő kedvéért 
szabták 8 kni-re.

Magyar gyalogló az olimpián.
yorki tudósítónk írja, hogy Katze8' 
dér László magyar gyaloglók81' 
nők (l), aki nemrégiben megnyerte 3 
newyorki városházától Coney Is®8' 
dig rendezett távgyalogló verseny1' 
Newyorkból Los Angelesbe fog 
logolni, hogy ott elinduljon az öli®' 
pia 50 kilométeres gyaloglásában 
magyar színek képviseletében. Ez1 8 
párezer kilométer utat mindjárt 
adós edzésre fogja felhasználni-

A Pécsi EAC szombaton 
erdei futóversenyt rendez a mec 
Dömör-kapunál.

Ballangrud Cslkágóban i®
gyorskorcsolyázóversenyen. Az 10 s 
világbajnok 1500-ra 2 :45-öt futott, ^ 
ez az idő nagyon jó, ha  ̂ ,.0t- 
hogy a versenyt csarnokban tart 
ták meg. -A híradás a pálya niét'®, 
ről nem számol be, de a futókör j, 
riilete 160—180 méternél aligha 
több. Egészen kiváló Stack 48-as 
méteres ideje is.

Jéghokki mint mellékfoglalk0* ^
A bécsi műkorcsolyázók és gy°r, vő* 

ilyázók tegnap este jéghokkim®ü^ 
zést játszottak egymás ellen. A . 
korcsolyázók csapatában pistler 
Wrede, O. Kaiser, Erdős és

játszott, a gyorskorcsolyázók
hokkicsapatának Riedl (kap*’ 
Götz, Reiter, Séhilling, Fischera, 
bán és Preiadel volt az erőssége. j
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Díjseites tréiiagjeiyetet a l az FTC
— o térskSybok versenyzőinek

. ■. USlői-űti pályo használatára és az ed
zéseken való részvéteire jogosítanak
a legyek

Vasárnap délután fél három kor edzés lesz
— Saját, tudósítónktól —

Az FTC motorsportosztálya 
teljes gőzzel fekszik bele a mun- 
kaba, hogy 20-iki dirt track ver
senyének sikere biztos legyen, 
ttogy a, versenyen résztvevőknek 
a helyes stílus elsajátítására és 
a gyakorlásra minél több alkal
mat adjon, már

hetekkel a verseny előtt edző- 
délutánokat rendez, 

melyekre a társklubok verseny- 
Z01t is meghívja. A  legközelebbi 
gyakorlónap vasárnap délután 
*esz> amikor is félhárom órai kez
dettel a versenyzők kellőképpen 
kitűzött és biztosított pályán gya
korolhatnak.
-„Hogy az edzések rendjét az 
f i C  biztosíthassa, a versenyzők

k stó a 'a  este sszlia ki a TTC 
a SifSierliegyi ás i

— Saját tudósítónktól —

a TT<?ap’ szomhaton este osztja ki 
téh ^ motorosztálya ünnepség kere- 

o_en a. tavalyi guggerhegyi és az 
a®* téli motorkerékpár triál díjait. 
Is íkiosztás a Britannia-szálló kü- 
t^mermében folyik le, 8 órai kezdet-

Minden liternyi...
hetein vagy motalkó árának közel 
 ̂ kincstári részesedés. Min- 

benzinért vagy motalkóért ki- 
Pengőből 50 fillér a köz- 

err ádó, vám stb., melyet ha eb- 
Vénének, akár 20 fillérért is le- 

J  kapni egy liter tiszta ben- 
t e '  ^ z automobilizmus természe- 
, Sen nem követel nemzeti ajándékot neni kérheti a terhek teljes el-

^ Ö T O R M E L L É ^ Y

a" u“ *í *, “  p  1 9 . 8 0
_*• her., Teréz-körút 1/a. félemelet
^ l a m o n o v i í s  Ruházati Vállalat

legfeljebb csökkentését. 
w / 11' ^érheti, de a kérésnek foga- 
VeJa ugyancsak kevés lesz. Semmi- 
Hrsrnr̂ b b  a semminél, tehát —

d lh &n körülmények között joggal 
ho >en  ̂ me9 mindenkit az a hír, 

az autóbuszüzem benzolgyá- 
len lapítani, melynek egyet- 

nagy fundamentuma van: a re- 
kogy a pénzügyi hatóságok 

Viel ,Jê k  a kincstári részesedést, 
a motorhajtó üzemanyagok

szednek. Szószerint értel-
sZA,v.e (l kincstári részesedésről 
®ed°, rendeletet: kincstári része-
íds-eS minden motorhaj-
z<s£a alkalmas ásványolajszárma- 
ben ^  benzin, petróleum stb. A 
4  az nem ásványolajtermék 
táp.e.nzolt kőszénből, drága valu- 
ü V á f  ^'Portált porosz szénből 
l é i t e k ’ mint a gázgyártás mel- 

e''wifh«/eí. Ha pedig a benzol 
0, úsyány olajtermék —  spekulál
rév*ut°buszüzem — , úgy kincstári 

esetés alá sem esik. 
áz ö°Zê  évm illió  pengőre rúg az 
dik SSze®’ mellyel az állam részese- 
elf. az autóbuszüzem- által évente 

benzin- és motolkó- 
m  Vlség után- Ha tehi't felállít- 
ré~ a benzolgyárat és kijárják a 
m.HUA' Sm>entess^g^ : közel egy-
És °, Sugáréi károsodik az állam, 
méri Ifebb az autóbuszüzem 

. kedvezőbb, mert azt 
Ónk Cj b  álmainkban sem gondol- 
üzt, komolyan, hogy az olcsóbb 
iúi, nyafl nyomán olcsóbbá vál- 

a tarifa.

részére tréningjegyeket ad ki d íj
mentesen,

a pályára csak azok léphet
nek, akik ilyen jeggyel ren

delkeznek.
A gyakorlásra jogosító jegyeket 
az FTC vasárnap a helyszínén 
osztja ki és egész szezonra érvé
nyes igazolványokat állít ki, me
lyeket azonban rendbontás, vagy 
közveszélyes magatartás esetén 
jogosult visszakövetelni.

A  vasárnapi edzésen a teljes 
gárda résztvesz. Az FTC a pro
paganda érdekében a nyilvános
ság előtt rendezi a tréninget és 
azt bárki megtekintheti 20 fillé 
res tréningjegy megváltása elle
nében.

Teljes erővel tiltakozni kell a 
benzollal tervezett adó-légtornászai 
ellen A legkisebb motorosnak, a 
legszegényebb taxisnak le kell f i 
zetnie a benzin árában a kincstári 
részesedést, jogtalan és megenged
hetetlen, hogy az autóbuszüzem 
akármilyen címen is megkerülhesse 
az adórendeleteket és az automobi
lizmus rovására kerüljön kedvezőbb 
helyzetbe. A kincstári részesedést 
azért emelték ugyanis, hogy a 
kincstár több bevételhez jusson 
még abban az esetben is, ha a gép- 
leállítások folyamata folytatódik. 
Ha nem folyik be az előirányzott 
summa az államkasszába, újabb 
adóemelésnek leszünk kitéve. És 
különben is az államnak minden 
fillérre szüksége van. Ma nem 
élünk olyan időket, hogy nemzeti 
ajándékkal örvendeztessünk meg 
akárkit. Különöse nem olyan nem
zeti ajándékkal, melynek terheit o 
végén másoknak kell nyögni.

EGYESÜLETI HÍREK
A Gyöngyösi Kereskedelmi Sport 

Egyesület közgyűlése. 1932 február 
29-én (hétfőn) este tartotta a GyKSE 
évi rendes közgyűlését a Kereskedel
mi Csarnok dísztermében Blumenfeld 
Vilmos elnöklésével. Dr. Révy Pál 
olvasta fel a főtitkári jelentést, mely 
magában foglalta a sportszakosztályok 
az ez évben történt működését és szép 
szavakban emlékezett meg az egyesü
let elhunyt nagynevű elnökéről, né
hai Károly Lajosról, aki az egyesü
letnek alapját, sportpályát létesített. 
Welt Artúr pénztári jelentését olvas
ta fel. Ezután került sor a tisztikar 
megválasztására. Elnök lett: dr. Vaj
da Ármin. Társelnök: Hajdú Dezső. 
Főtitkár: dr. Eévy Pál. Titkár: Kel- 
ler István és dr. Vértes Sándor. 
Pénztárnok: Welt Artúr. Szakosztályi 
igazgatók: Futball: Friedmann Ernő. 
Birkózó és bős: Vas Zsigmond. Vívó 
és tenisz: Berkovics István. A vá
lasztás után az új elnök: dr. Vajda 
Ármin zárószavaiban méltatta a visz- 
szalépő ügyvezető alelnök, ifj. Klein 
Mártonnak az egyesületnél kifejtett 
működését és nagy érdemeit a köz
gyűlés elismerte.

A Kassai Mnnkás SE tizévé* jubi- 
láris közgyűlése. A KMSE most ün
nepelte tízéves fonnállási jubileumát, 
mely alkalommal nagyon sok helyről 
elhalmozták szerencsekívánatokkal. A 
díszközgyűlés el itt megejtették az új 
tisztikar megválasztását: örökövS el
nök: Horlray Endre. Elnök: Hudák 
József. Ügyvezető elnök: Toporcsák
István. Alelnökök: Mizsik József. No- 
vahilszky József. Titkár: Adamko- 
vits István. Pénztáros: Halpert Sa
lamon.

Az Uránia Síelő és Turista Társa
ság 1932 március 11-én. pénteken este 
nyolc órakor tarja egyesületi helyi
ségében' (VI., Teréz-körút 40—42. I. 
em.) Ill-ik évi rendes közgyűlését.

Az Ungvári Vasutas Sport Clnb el
nökévé választotta Linhart János ál
lomásfőnököt. Labdarugó-szakosztály
vezető és intéző Tóth Elek és Nleder- 
welt József lett.

A Húsos SC március 5-én tartja 
ezévi közgyűlését a Sorokeárí-út 16. 
ez. alatti vendéglőben.

Téves kapcsolás — biztos siker
Saját tudósítónktól

A kis telefonkezelőnő és a telefon- 
társaság igazgatójának vidám, ked
ves, szerelmes története bizonyosan j 
tetszeni fog a magyar közönségnek l 
is. Meséje olyan simogatóan kedves, 
bonyodalma annyira ártatlanul mu
latságos, az egész olyan kellemes ke-

hogy primadonnának termett. Ez volt 
a második filmszerepe és máris ruti
nos biztonsággal játszotta. Johannes 
Riemann, a direktor-bonviván szere
pében, régi, rokonszenves jó ismerő
sünk. Külön elismerést érdemel Jacob 
Tiedtke csupaszív alakítása. Trude

siisor az § MIÉ-lai!
Két nagy film egy műsorban !

Kertész Mihály 
rendezése:

atengsrdéiona Pergőlizten
Kese Hobart és 

Dougüas Fairbanks jun.:

veréke az elegánciának, egyszerűség
nek, mosolynak, könnynek, szerelem
nek, fájdalomnak, boldogságnak, 
hogy igazán mintapéldánya a film- 
operettnpk.

Az új primadonna, a bécsi Magda 
Schneider nagyon bájos, finom meg
jelenésű, jó színésznő. Nem kétséges,

Berliner és Jósé Wédorn, mint a „Té
ves kapcsolás”  második duója, ökono
mikusán játszák kiegészítő szerepei
ket. Ottó Stransky táncszámai sláge
rek lesznek. E. W. Emo rendezése ki
egyensúlyozott és gördülékeny.

A kritikus igazán nem talál semmi 
kivetnivalót. Le is teszi a lantot.

f e d a  S á n d o r  a  re n d e z d !e, L iá n é  Hald a prima
d o n n á ja  a  P a ram o n n t n j n ém et vígjátékinak

— Saját tudósítónktól
Parisban, a Montparnasse tete

j é n . . .  Kis kávéház... Műteremla
kások . . .  Bohémtanyák . . .  Festők, 
zeneszerzők, midinettek. . .  Itt kezdő
dik Korda Sándor filmje.

A szép párisi leány: Liáné Haid.

(Ragyogó szőkeségét kötött ruhácska 
szelídíti.) A fiatal zeneszerző: Wal
tér Rilla. (Aki nem bonvivan.) Sze
relem, szerelmes cívódás, kibékülés. 
Azután megjelenik a „hegyen” egy 
gazdag bankár: Ernst Stahl Nauch-

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (TV.. Irányi-u 21 T. *3—3 

—29.): Előadás: 5, fél 8. 8.15, 10. Vas.: 
fél 4, 5, 6, fél S, fél 9, 10. — 2 sláger: 
Nebánstvirág. (Anny Ondra.) — Diri- 
giblc. (Jaoh Holt.)

BODOGRAF (V ili.. József kőrút 63 T.:
3S—-4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Leányok a nevelőintézetben (Hertha 
Thiele). — Hajnali mérkőzés (Ramon 
Novarro).

BUDAI APOLLO (II.. Széna tér,. T.: 51 
-5 -0 0 .): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Nebánstvirág (Anny Ondra 
főszerepben). — (Lányok az intézetben 
(csak női szereplők).

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 3 4 -3 -  
37.): Előadás: 4, 6, 8. 10, vasárnap: 2,
4, 6, 8, 10 órakor. Lucy és a férfiak 
(Liáné Ha'd, Oscar Karlweiss). — 
Burleszk. — Paramonnt-panoráma és 
hangos híradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. T.: 32-
1—75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Va
sárnap 3-t.ól folytatólag. Nebántsvirág 
(Anny Ondra). — Amerikai tragédia 
(Tlieödor Dreisor világhírű regénye 
beszélő filmen).

CORSO (Váei-ntca 9. T.: Aut. 87-4-02.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. — 
Lilinn Harvey, Félix Bressart és 
Harry Liedtke főszereplésével: A nő
gyűlölő (vígjáték). — A mikroszkóp 
mint detektív (kultúrfilm). — A rém- 
hajó (triikkfilm).

BECSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259— 
52. 213-43. 148-05.)- „K . «. k. Féld-
marsehaH." (A tábornok úr inspieiáll) 
Roda-Roda víg játéka, főszerepben: V
Burián, Roda-lioda, Fee Malten. Harry 
Frank. (Danubius-film.) — Világcso
dák. — Világhiradók. Előadások: hét
köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4, 
6, 8, 10 órakor.

ELIT (V., Llpót-körút IS. Tel.: 161-51.): 
Előadás: 4, 7, 10. Hajnali mérkőzés 
(Ramon Nov, rro). — A plchkancellir
(Wili Rogers).

FÍ5SZEK (VIII., József körút 70 Tel.: 
46—0-40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: fél 
3. negyed 5, 6, háromn. 8, háromn. 10. 
(D. e. matiné.) — Garnizon ördöge 
(vígj. 12 felv., V íctor Me LagSen, Ed- 
mund Löwe). — Miki, a fürdő tündére.
— Magyar revü. (Bókeffy konferál.)
— Híradók.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ 'Kossnth Lajos 
utca 18. T.: 895-48, 897-07.) Előadás:
5, negyed 8. fél 10 Szomb és vas.: 
f, 6. 8. 18. Kőpenicki kapitány. (Kari 
Zuckmnyer világhírű vígjátóka. Ren
dezte: Rlehard Oswald. Főszereplő: 
Hans Adalbert.) — Magyar rózsacso
kor. — Híradó.

IMPERIAL (V II.. Dembinszkv-ntca és 
Aréna-út sarok. T .: 32—8—90.): Előad.: 
5, háromn. 8, 10. Vas.: fél 3, 5, fél 8, 
10. Házassági r.-t. (Charlotte Susa, 
Georg Alexander). — Leányok a ne
velőintézetben (Hertha Thiele).

JÓZSEFVÁROSI (V III., Kálvária-tér 6. 
Tel.: 346—44.): Előadások hétköznapon 
5, vasárnap 2 órától folyt. York, a vas
generális (W erner Krauss). — Hajnali 
mérkőzés (Ramon Novarro).

KAMARA (VII , Donány utca 42--44. T.: 
44—0—27.1: Előadások: 6. 8. 10, vasár 
és ünnepnap: 4-kor is. „K . u. k. Féld- 
marschall**. (A tábornok úr inspíciál!) 
Roda-Roda vígjétéka, főszerepben: V. 
Burián, Roda-Roda.) -  Világcsodák. — 
Vllaghiradók.

UÍDOV1KA ( I X ,  Ollói út 101.): Elő
adások: fél 5. 7, negved 10 Vas., fin- 
nap: 2-től (Helyár- 30-80 fillérig.) — 
Tira Me Coy főszerepben: Lángbörtön.

— Kelly a tilosban (vígj.).

NÉP (V., Váci-út 76. Tel.: 92—6—80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas. 2-től: 
Dirigible (Jack Holt, Ralpk Gra- 
ves). — Arizonai hercegnő (Lila Lee, 
Ben Lsmn). — Magyar híradó.

OMNI A (V ili., Kölesey-ntca 2. Tel.: J. 
30—1—25.)- Előadás: 4, háromn. 7, há
romn. 10. Vas.: % fél 5, 7, fél 10 A 
tenger démona (Kertész Mihály leg
újabb filmje. Wilhelm Dieterle). — 
Pergőtűzben (Donglas Fairbanks, Ro- 
se Hobart). — Magyar híradó.

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

PAI.ACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör 
út 8 (T.: 305—23.) Előadás mipden nap 
4, 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly 
Haas, Halmai, Gusztáv Fröhllch). — 
Magyar Híradó.

PATRIA (Népszínház-utca 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előadás: fél 5, negyed1 8. három
negyed 10, vas.: 3-tól folyt. Garnizon 
ördöge (vígj. 12 felv., Víctor Mu Lilé
ién, Edmund Löwe). — Miki, a fürdő 
tündére. — Magyar revü, (Békeffy 
konferál ) — Híradók.

(Nagymezőm. 22— 
24 T-: 220—98. 291 
- 501: 2—8-ig folyt 
azután b. 8. 10

« r r «T > -i« .müTtaVT^aa és ünnep: 1-4  
folvt.. azután 6. 8, 

10. Téves kapcsolás (Magda Schneider, 
Johannes Riemann). — 'A  kutyafejfi 
légió (kntyaburleszk). — Magyar és 
külföldi híradók. — Vas. d. .e fél 11: 
Miki és Flippy-matiné.

ROXY (VII., Rákóczi-út 82.. Tel.: 43- 
8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-től
folyt. Hajnali mérkőzés (Ramon No- 
vnrro, Helen Chandler). — A „flo tta  
hőse (Róbert Montgomery, Dorothy 
Jordán), — Hangos híradó.

ROYAL APOLLO (VII., Erzsóbet-körót 
45, T.: 429-46, 419-4)2.1: Előadás: 5,
negyed 8, fél 10 Szomb.. va s . ünnep
nap: 4, 6, 8, 10. Denevér. (JohanD
Strauss vidám operettje. Főszerepben: 
Anny Ondra.) -  Híradó.

TATRA <IX., Üllői-öt 63.}: Előad.: fél S. 
7, negyed 10. Vas és ünnep: 2-től folvt
(Helyér: 30—80 fillérig.) Inspiráción 
(Greta Garbó nagy filmje). — 13 as
légionárius (Kék-csillag trilógia). —
Híradó.

Figyelmeztetés!
Mozipályázatunk I. sorozatának 
kitöltött szelvényeit vasárnap 

estig kell postára adni.

baur. A szép szegényleány elmegy a 
gazdag bankár feleségének. (Régi 
mese, örök mese!) Gazdagság, pom
pa, boldogtalanság. A szomorú szép
asszony barátnője (Trude Hestem 
berg) és a bankár kislánya (Liem 
Deiers) bekapcsolódik a játékba, 
melynek egyes epizódjaiban Oscar 
Karleweiss és Huszár Pufi mulat
tatja a közönséget. S a játék vége 
természetesen általános boldogság. 
Melyhez hasonló jókat kívánunk.'..

Angol nyelven  beszélő  
film, m elyet mindenki 

m egértett
— Saját tudósítónktól —

Háborús film, (mint a cím is 
jelzi: „Pergőtűzben”) és harctéri
jelenetei valóban grandiózusán meg- 
rázóak, mert hangosak, beszélnek s 
főként mert Hollywoodban készül
tek, ahol a beszélő film úgy látszik 
már teljesen kiszabadult a műter
mek üvegfalai közül. Sajnos, csak 
most, mikor az első esztendők ször
nyű revüsorozatai miatt Európa nem 
bízik többé az amerikai filmekben. 
Holott például ezt a filmet fölébe 
kell helyezni sok operettlibrettóból 
készült német vígjátéknak.

Két fiútestvér szerelmes egy 
leányba. Az idősebb fiú elesik a 
nyugati front pergőtüzében, a fia
talabb hazakerül —  bénán — s 
mégis boldog lesz a leánnyal, áld 
mindig is öt szerette. Őszinte a 
mese szentimen tál izmusa és ezért ha
tásos is. A női főszerepben Rose 
Hobart végtelenül bájos, a két sze
relmes fiút az ifjabb Douglas Fair
banks és Anthony Bushell remekül 
játsza. Nem kell tudni angolul, hogy 
érthető legyen ez a film.

S íAÉMS

#

(Teréz-kőrút 60. T.: 19—7— 
67, 68 i: Előadás: 5, negyed 
8, fél 10. vasár és ünnep 
nap: 4. 6, 8. 10 órakor

A nőgyülölő (Lilian Harvey). — A 
detektív (Félix Bressart, Harry Lidt- 
ke). — Mikroszkóp (UFA-kuitúrfilm). — 
A rémhaló (trukkfilmi.

CORVIN (VIII., Júísef körút ós ÜHől-út 
sarok. Tel.: 38-9-88, 39-5-84 ): Elő
adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
j-to r  is. Lucy és a férfiak (Liáné 
Haid, Oscar Karlweiss). — Kísérő- 
műsor.

URÁNIA (Rákóczi-út 1. T.: 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8. fél 10 
Szomb., vas : 4, 6, 8, 10. Kálmán Imre 
filmopercttje: Ronny. (Nagy Kató,
Willy Fritsch, Ottó Wallburg.) -  K í
sérő műsor.

A bálnavadász
tragéd iája

— Saját tudósítónktól —
Norvég halászok, köztük egy fene

gyerek (Wilhelm Dieterle), aki arra 
született, hogy mindig hajózzon, vi- 
torlalcöteleken mászkáljon, szigonyt 
hajítson a tenger réme, a bálna felé. 
Megszereti a kovács leányát (Lissi 
Am a), de_ még sincs nyugta a szá
razföldön, új vadászatra indul. Sze
rencsétlenül jár: a megsebesített
bálna felfordítja a vadászok csónak
ját (rettenetesen izgalmas jelenet) 
és mire a legerősebb matrózt a tár
sai visszacipelik a hajóra, már csak 
egy szegény megcsonkított féllábu 
nyomorék. Nem bírja elviselni, hogy 
akit szeret, sajnálkozva nézzen rá. 
Ismét elhagyja a szülőfaluját. Bosz- 
szút akar állni a tenger rémén. Ad
dig dolgozik, míg elegendő pénzt sze
rez, hogy hajót vásárolhasson s az
zal megy fel a jeges vizekre, ahol 
végre ismét löszébe veheti a szi
gonyt. S most ő győz. Legyőzi a ré
met. Azután hazatér, ahol még min
dig várja a leány. '

Norvég halászok, vitorlás hajók, 
jeges tenger hullámok, harc a bálna 
ellen s egy leány, aki nem felejt, 
Ibsen ha élne, talán ilyen f  ilmszce- 
náriumot írna . . .

Némában Barrymoreval nagy si
kere volt a filmnek, most sem lesz 
kisebb.

Megérkeztek Budapestre a téli olim
pia fümfelvéteíeí. Híradó keretében. 
Láttuk a megnyitót és az 5G0 méte
res versenyt. Sikerült felvételek!

Űj német nacionalista film. A né
metek erősen felhasználják a filmet 
is a nacionalista propagandára. — 
Most Gustav Althoff készített egy 
filmet ilyen címen: „Deutschland,
du kannst nicht untergehen!"

SZÍNHÁZ
Mai műsor

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) UJ rokon. 
KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)

Nóra.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki. 
KIRALYSZINHAZ: (8) Éjféli tangó. 
MüVÉSZSZINHAZ; (8). Tűzmadár. 
VÁROSI SZÍNHÁZ; (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-her»cegnő.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Werbe-

ziric.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (8, 9) Az ide

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

parti.
STEXNHARD1 SZÍNPAD: (háromn. 9) 

Steinhardt.
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Rejtvénypályázatainkon résztvehet mindenki, aki a 2. oldalon 
található szelvényt pályázatához csatolja. Határidő: március 7. 
A nyertesek nevét f. hó 11-én megjelenő számunkban közöljük, 
A borítékra írjuk rá: Rejvénysport. E heti díjaink:

I. 25 P értékű vásárlási utalvány egy sportáru üzletbe. •
II. Lapunk kéthavi előfizetése.
III. Lapunk egyhavi előfizetése.
IV-— V, A Nemzeti Spbrt egy-egy évkönyve.

5. Keresztrejtvény
Megfejtésül beküldendő a v ízsz in tes: 15, 24, 53, 6* 

és függőleges 1, 8, 11, 16, 24 , 35, 39

Vízszintes: 1. Amerikai középtávfutó.
6. .Teles atlétánk. 12. A gyorsabb teszi. 
13. A  fordítottja névelő. 14. Művészet — 
latinul. 15. Nemsokára az egész világ 
figyelmét lekötik. 20. Aranyban van.
21. Kormánypárti képviselők gúnyneve.
22. 1500 — Kómában. 2.T. . .  gár. 24. Észa
ki futballcsapat. 27. Híresneves „Borbá
la ".' 28. Vissza: hivatal más nyelven. 
20. Tagadószó. 30. Annyi mint: sajtó
hibák jegyzéke. 33. Külföldi tornász
bajnok, keresztnevének első betűjével. 
35. Muris. 38. Fiat voluntas. . .  39. Idő
határozó. 40. Szamát hang. 41. Boxedző. 
43, Az USA egyik állama. 45. Hónap röv. 
46. Az USA legnagyobb kikötője. Helene 
Madison szűkebb hazája. 48. Elkesere
dett. 50. Kisközség Vasmegyében. 51. 
Jámbor állatok. 53. A  magyar futball 
egyik megteremtője. 57. Falusi ház tar
tozéka. 58. „E rre" menni, vajmi szomo
rú dolog. 59. Korcsolyázóbajnok volt 
hajdan. 60. Díszes. 61. Azonos magánhang
zók. 62. Kristályos kőzet. 64. Sportág. 
65. Azonos betűk.

Függőleges: 1. Sportág. 2. Nem — ide
gen nyelven. 3. Város a Duna mellett.
4. Nemzet. 5. Kerékpáros. 6. Osztrák 
csatár. 7. Színes futballista. 8. Birkózó. 
9. Tesz. 10. Ilyen labda is van. 11. Gyö
nyörködteti a szurkolót. 16. Egy nem 
túlnépszerű sportág sokszoros bajnoka. 
17. Svájci kanton. 18. Filmsztár kereszt
neve (másik neve: Goudal). 19. Kén — 
összekeverve 24. Szegények nem kerül
nek be a döntőbe. 25. . . .  opolis. 26. Ab- 
rázat. 31. Rövidítés. 32. Görög betű. 34. 
Az ezüst vegyjeie. 35. Futballista teszi 
ellenfelével. 37. Női név. 39. Csehszlovák 
futballista. 42. Részvénytársaság. 44. 
Sajnos, ez a jelző mostanában illik a 
pályák tribünjeire. 47. Opera címe, de 
valahogy egy P betű a végére került. 
49. , .  rge. 52. E gy Bzélső beceneve. 53. 
A bíró. 54. Vissza: magahoz húz. 55.
Képkeret magánhangzói. 56. Rn 60. Ez 
a bogár zúg és nekimegy a falnak. 61. 
&. 63. A ] . .  rág.

íta)

M E G F E J T É S E :  1 0  P O N T

Névjegy
— Tarján Endrétől Mai keresztrejtvényünk

G O R U K J Ó S  
R U D N A már versenyfeladat! ! !

Mi az illető úr? (csoportosítsuk át a betűket!)

Betűrejtvények
í.

— Bíró Bélától —

A többi rejtvény  
m egfejtése c sa k  
a heti díjakhoz  

s z ü k s é g e s !
F - L  

T A rovatvezető 
üzenetei

T. I. A  vers kedves, de ilyesmit nem 
közlünk. Üdv.

Erna. Köszönjük szives ajánlkozását, 
de rejtvényekkel el vagyunk látva.

Szabó Endre. A  keresztrejtvény jó, 
közölni fogjuk. K ár, hogy oly nagyon 
takarékoskodik a papirossal. íg y  jókora 
munkánk van még vele.

Pohorely Béla. Bizony, ezek gyengék, 
mert sok bennök a hibás szó s amellett 
zárt részekből is állanak.

Simon Albert. A z alapötlet érdekes, a 
kivitel azonban gyenge. Ez még nem 
közölhető.

Rejtvény ügyekben kizárólag hétfőn, 
kedden és csütörtökön délután 4 és 7 
óra között állunk személyesen rendel
kezésre.

2.
—  Breuer Bélától —

LSZ LSZ 
D ’

3.
— Schwarc Miklóstól —

STTA
4.

— Mérei Györgytől —

e l e v e "

A m egfejtéseket hétfőn postára kell adni!

Indul a rejtvénytriatlon 
200  négyszögöles 
a megfejtőknek H

%mmm
I

telek

Péntek, 1932 márciusi 4-

Multévi rejtvénybajnokságunk 
nagy sikere kötelezővé tette szá
munkra az idei rejtvénybajnokság 
megrendezését is. Örömmel telje
sítjük kötelességünket. Nem aka
runk megállni azon az úton, me
lyet magunk elé tűztünk: min
denben az olvasó kívánságát szol
gálni.

Mai számunkkal megindul az 
1932. év bajnoksága. Uj rendszer 
alapján, részben új feltételekkel, 
de régi céllal: szórakoztatni aka
runk. Azt akarjuk, hogy mindenki 
érezze a nemes verseny izgalmát, 
össze akarjuk fogni olvasóinkat, 
egy táborba gyűjteni azokat, akik 
közös célért küzdenek. Ezévi baj
nokságunk részletes feltételeit és 
szabályait alább pontokba gyűjtve, 
találja az olvasó. Itt még csak azt 
jelentjük be, hogy

a jövő hét folyamán még egy 
meglepetéssel szolgálunk. Erről 
egyelőre csak annyit árulhatunk 
el, hogy külön vidéki versenye
ket rendezünk majd, Szeged, 
Debrecen, Szombathely, Pécs, 
Miskolc,. Kaposvár, stb. számá
ra szolgálunk majd pályázatok
kal és hogy megrendezzük a vi
déki, bajnokságot is. A részletes 
tudnivalókat jövő héten fogjuk  
közölni.
Most pedig lássuk a ma meg

induló bajnokság „hasznos tudni
valóit” :

A Nemzeti Sport ezévi rejtvény
bajnoksága három versenyből áll:

1. Tavaszi verseny, mely mai 
keresztrejtvényünkkel kezdődik 
és tart május 28-ig. E verseny 
hét keresztrejtvényt foglal ma
gában.

2. Nyári verseny, mely 
augusztus 20-ig tart és tárgyát 
harminchat betű- és képrejt
vény képezi.

3. őszi verseny, melynek 
utolsó fordulója november 
25-én lesz, s mely alatt vegyes 
(szótag, lóugrás, számtani stb.) 
rejtvények fognak sorrakerülni. 
A  triatlon három száma tehát:

Keresztrejtvényfejtés —  betű- és

képrejtvényfejtés —  vegyes rejt
vények fejtése. «

A. verseny, miként tavaly is, 
idén is pontozás alapján folyik. 
A triatlon mindegyik száma után 
megállapítjuk a sorrendet és az 
első három díjat nyer. A  bajnok 
az lesz, aki a triatlon három szá
mában összesítve a legjobb. A 
végeredményt karácsonyi szá
munkban fogjuk közölni.

* <*
Az egyéni bajnokság mellett az 

idén a csapatbajnokságot is meg
rendezzük.

A csapatbajnokságban indulhat 
minden egyesület, alakulat vagy 
társaság, tetszésszerinti létszám
mal. A csapat létszáma a verseny 
folyamán bármikor változtatható. 
Ha csapat mondjuk tizenkét em
berből áll, a pályázathoz ti
zenkét szelvény mellékelendő. 
A megfejtést természetesen 
egyszer elég leírni. Nyilván
tartásunk egyszerűsítése céljából 
minden csapat egy néven szere
pelhet csak. Legcélszerűbb tehát 
vagy kapitányt vagy jeligét vá
lasztani. A csapatot annyi tagból 
állónak tekintjük, ahány szelvény 
a pályázathoz csatolva van. A  csa
pat pontszáma egyenlő a csapat 
tagjai által szerzett pontok össze
gével. Hogy a megfelelő számú 
szelvény összegyűjtését elősegít
sük, hetenként többször fogunk 
szelvényt közölni!

*
A versenyben résztvevőket ál

landóan tájékoztatni fogjuk a küz
delem állásáról. Havonként közöl
ni fogjuk mind a csapatverseny, 
mind az egyéni verseny teljes 
pontlistáját!

•2*
A kéthetenként kiosztásra ke

rülő díjakban a csapatok is része
sülhetnek. E díjak kiosztásánál 
azonban nem a pontszám, hanem 
egyedül a megfejtés helyessége a 
döntő. *

Egyebekben pedig: a megfej
tésre mindig négy nap áll majd 
rendelkezésre. A pályázatokat leg

később hétfőn este postára kelj 
adni, a borítékra pedig rá kell 
írni: „Rejtvénysport, egyéni ver
seny” (illetőleg: „Rejtvénysport,
csapatverseny” ). Mindennemű fel
világosításra a rovatvezető üze
neteiben vállalkozunk. Válasz
bélyeget senkise küldjön.

Díjaink
Hogy pályázóink munkakedvét 

fokozzuk, díjaink számát éppúgy, 
mint értékét jelentősen emeltük. 
Kéthetenként kiosztásra kerülő 
díjainkon kívül a következőképpen 
díjazzuk a tavaszi verseny első 
három egyéni helyezettjét:

I, d íj: 50 P.
II. d íj: 30 P.

III. d íj: 20 P.
értékű vásárlási utalvány egy bu
dapesti sportárúüzletbe.

A tavaszi keresztrejtvényver
seny díjai csapatok számára:

I. d íj; 300 pengő értékű repülő
jegy,
mely fenti értékben bármely 
irányban, Itetszésszerinti személy 
számára érvényes.

II. d íj: 150 P értékű vásárlási 
utalvány.

III. d íj: 75 P értékű vásárlási 
utalvány.

-x-

A nyári, őszi versenyek díjai! 
annakidején közölni fogjuk. A 
rejtvénybajnokság nagydíjait is 
később írjuk ki, meglepetésnek 
szánjuk őket. Ezúttal csak annyit1

A csapatbajnokság első
díja: kétszáz négyszög
öles értékes te lek  Buda-
Eest közvetlen közeié

ért, ird  legszebb he
lyén. Ezta telket a Buda
pesti Ingatlan Bank épí
tő-takarék osztálya tel
jesen díjm entesen bo
csa jtja a győztes csapat 

re n d e lk e zé sé re !
*

Készen vannak, urak, csap3' 
tok? Vigyázz!! R a jt !!!

H  RÁDIÓ
Mai jelentősebb 

külföldi müsorrészek
Hangverseny:

12.40 ő.: Bécs: Sarabé énekel (gr.),
3.30 ó.: Prága: Dalok és áriák.
5.05 ó: Prága: Haydn két kamara-

műve.
5.50 ó.: Róma: Maria Barata éne

kel.
7.20 ó.: Bécs: Benesch S. gordon- 

feahamgversenye.
8 ó.: Breslau: Dalest.
8 ó.: Mühlacher: Szimfónokus 

hangverseny.
10 ó.: London (R ): Zenekari hang

verseny. Bartók Béla művei.
Dalművek:

7.30 ó.: Brünn; Operaközvetítés.
8.15 ó.: Bécs: Kraus: „Fülemüle” 

c. operája.
8.45 ó.: Róma: Schubert—Berté:

,Három a kislány” c. operettje. 
Könnyű zene, vidámság:

1.10 ó^ Bécs; Operettegyvelegek
(gr-).

5.35 ó.: Varsó: Szalonzene.
5.55 ó.: Hamburg: Tarka-est.
8.15 ó.: Hamburg: Bécsi operett

éi keringőest.
8.55 ó.: Ostrava: Népszerű zenest.
9 ó-: Milánó: Tarka-est.

Tánczene:
6.15 ó.: London (N ): Jack Payne 

és zenekara.
9 ó.: London (R ): Jack Payne és 

zenekara.

fiókadminisztráció Csebszlovákiábam 
L ip a  üjságiroda, Bratislava.

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé Lászlő

Nyomatott a Stádium Sajtóvéllalat Rt 
körforgógépein. — Felelős üzemvezető: 

Győry Aladár

10.30 ó.: Bécs: City-band.
10.30 ó.: Berlin: Tánczene.
10.30 ó.: Langenberg: Tánczene. 
11.35 ó.: London (R ): Savoy-jazz.

Péntek, március 4.
Budapest I. 23 kw, 550 m. 9.15 ó.:

Az Országos Postészenekar hangver
senye. Karnagy ifj. Roubal Vilmos. 
1. Nagypál Béla: Marokkói hárem,
intermezzo. 2. Schemmel Emiimé: Ke
ringő. 3. Urbach: Ábránd Wagner
műveiből. 4. Goldmark: Balettzene
a „Sába királynője” c. operából. 5. 
Varga Pál: Marche grotesque. 6.
Weiner: f-moll szerenád. — Közben 
9.30 ó.: Hírek. — 12.05 ó.: Az Egye
temi Énekkarok szólókvartettjének 
hangversenye. A kvartett tagjai: 
Imre Vince, Olgyay Oszkár, Arany 
Sándor és Bállá Károly. 1. Beetho
ven: Fohász. 2. Mozart: Esti nyuga
lom. 3. Hermann: Meerte Iául. 4. 
Toivo Kuula: Taussista palatan. 5. 
Volkmiamn: a) Esti dal; b) Ajkára 
loptam csókomat. 6. Beliczay: Erdei 
tónál. 7. Bartók: Jaj Istenem, kire 
várok. 8. Molnár Antal: a) Szerel
mes nóta; b) Vendégnóta; c) Kato
nanóta. — Közben 12.25 ó.: Hírek.
— 4.10 ó.: „Hogy mulattak száz év
előtt Pesten” . Gáspámé Dávid Mar
git előadása. — 4.45 ó.; Hírek. — 
5 ó-: „A  magyar kisipar hősei” . Sol
tész Adolf dr. előadása. — 5.30 ó.: 
Guttenberg György szalon- és jazz- 
zenekarának hangversenye. 1. Erkel: 
Hunyadi László, nyitány. 2. a) Ru- 
binstein—W. C. PoEa: Kammenoi
Ostrow, foxtrott; b) Manuel de Sor
ra: Mucbachd mda, tangó; c) L. W. 
Gil'bert: Marna Inez, rumba. 3. Le
hár : Cigányszerelem, egyveleg. 4.
Ábrahám Pál: Foxtrott és slowfox
a „Hawai rózsájá”-ból. 5. Svendsen: 
Románc (hegedűn előadja Gutten
berg György, zongorán kísér Angyal 
Árpád). 6. Harry Horlick: Two Gui- 
tans. 7. Sibelius: Valse triete. 8. a) 
San Coslow: Foxtrott (Just one mo
re chance); b) Horatio Nichols: 
Foxtrott (Song of happiness). — 
6.40 ó.: Gyorsírótanfolyam (Szlabey 
Géza). — 7 ó.: szolnoki Farkas Jan
csi és cigány zenekarának muzsikája.
—  8 ó.: ,Hadifoglyok a magyar iro

dalomban” . Zilahy Lajos előadása,
8.30 ó.: A Magyar Keresztyen
Leányegyesületek Nemzeti Szövets®- 
ge előadóestjének közvetítése a Zen®" 
művészeti Főiskola nagyterméből.
a) Oltandó di Lass-o: A zsoldos ka
tona szerenádja; b) Weber: Vadás_z'  
kar a „Bűvös vadásziból. Előadj^" 
az Egyetemi Énekkarok. Karnagf 
Vaszy Viktor. 2. Schubert: Keringő*' 
Gordonkán előadja Kerpely Jenő. 
„Három történet” . Kosztolányi DezŜ  
felolvasása. 4. a) Haendel: Larg0'
b) Kém—Molnár: Szól a kakas inai- 
Énekli Basilides Mária. 5. Kacsóm 
Rákóczi megtérése. Énekli Palló
re. 6. Petőfi és Arany verseiből előaa 
Tasniády Ilona. 7. Magyar népdal®*" 
iratok: a) Molnár Antal: Reknn3
búcsúja; b) Vaszy Viktor: Gyá®2'
kendő; c) Farkas Ferenc: Palóc k®' 
tonanóta. — Himnusz. Előadják 83 
Egyetemi Énekkarok. Karnagy V aszf 
Viktor. Zongorán kísér Herz Ot®0 
dr. — Utána kb. 10 ó.: Hírek.
Majd: Magyar! Imre és cigányzene' 
karának muzsikája.

Szombat, március 5.
Budapest I. 23 kw, 550 m. 9.15

Hangverseny. Közreműködik Nád®J 
N. írnia (ének), Koromzay Déne 
(hegedű) és Hajá.k Albert (tár®' 
gáté). — 12.05 ó.: A  rádió házikvin' 
tettjének hangversenye. — 4 «•:
Gyermek játszóóra (Harsányi yif.
előadása). — 5 ő .: Farkas Editbj 
„Missziós üzenetek” . — 5.30 ó.: 
kas Jenő és cigányzenekarának n’u' 
zsikája. — 6.30 ó.: Rádió amatö
posta. — 7 ó.: Gramofoinhangver
seny. (Tánczene.) — 7.25 ó.: A j?' 
kir. Operaház előadásának ismertetf' 
se. — 7.30 ó.: A m. kir. Operák3, 
előadásának közvetítése. 1. Francé 
co Malipiero: A hamis Harleqtu
Fordította Graff Kálmán. 2. Da1'13 
Milhaud: a) Az elrabolt Európa;
A megszabadított Theseus; c) Az e ' 
hagyott Ariadne. Fordította Graf  ̂
Kálmán. 3, Dolinányi: Pierette f3'" 
tyola. — Majd: A „Fészek” művész- 
klub szombatesti művészestjének^ köz
vetítése. Rendező Bánóczy Dezső dr< 
és Palotay Árpád.

Budapest II. 210 m. 6.30—7-«?
Gramofonhangverseny. (Művésziemé-
zek.)


