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A tékozló fiú
itt áll a késői télben lerongyo
lódva, ázva, fázva, dideregve, 
ehesen, nincstelenül. Várja az 
atyai kezet, mely végigsimítja 
szomorú arcát, letörli könnyét, 
elsimítja gondjai barázdáit.

A  tékozló fiú a magyar fut
ball, a magyar sport nagy tékoz- 
lója.

A lig vált nagykorúvá ez a 
nagyszerű sportág, amikor a 
földi javak minden bőségével 
rendelkezett. A magyar sportkö- 
zönség kegyéből, mint a mesék 
bőségszarújából, ömlött a pénz 
az MLSz feneketlen zsákjába. A 
futball azt hitte, örökké ömlik ez 
a_ varázslatos pénzfolyam. Mert 
kibírta ez a bőség a párisi szám
lát, kibírta azt, hogy megcsúfolta 
a futball a szerénységet, józan 
mérsékletet s tucatszám küldötte 
ki a kísérőket az olimpiára. 
Igaz, ehhez megadóztatta az ál
dozatra kész magyar közönséget 
s nem gondolt arra, hogy amikor 
visszaél a lehetőségekkel, a ké
sőbbi, súlyos testnevelési adó 
csiráját ülteti el a futball pom
pásan virágzó'kertjébe. Pedig az 
MLSz olimpiai adója s annak té
kozló elköltése szülte a gondola
tot, hogy felsőbb kéz gyűjtse a 
sport pénzét és ossza el m egfe
lelően az olimpiai kiküldetések 
során.

A futball nem ismerte fel a 
helyzet súlyát. Magától ment 
minden. Az anyagi lehetőségek 
továbbra is kényelmes életet b iz
tosítottak számára, a népszerű
ség elkényeztette, régi erényei
ből bűnöket formált. Nem törő
dött a felsőbb hatóságokkal, nem 
kereste azok jóindulatát, nem 
fonta karját a társszövetségek 
karjába, hogy velük együtt ala
kítsa a magyar sportéletet s ve
lük együtt őrizze meg azokat az 
életlehetőségeket, amelyekre a 
bőség idejében éppen azért lett 
volna szüksége, hogy a szükség 
idejét is könnyebben átélhesse. 
A  futball külön úton járt. Olyan 
úton, amely a bőség föld jén  ve- 
betett keresztül s vezetői nem 
látták a jövőt, nem biztosították 
annak alapjait.

Az 1926-os professzionizmust 
a bőségnek ebbe a dús földjébe 
ültették úgy, hogy még nagyobb, 
még több jövedelemre számítot
tak. g hiába mutattak mást az 
óvek, a futball megmaradt ere
deti, rossz elgondolása mellett. 
Külső bajokban kereste a züllés 
okait s nem látta meg önmagá
ban a mérget, a bacillusok ha
dát, a romlás csiráit. A  szét
szaggatott szövetségek, újszövet
ségek vezérkara ezerfelé hordta 
a futball anyagi és erkölcsi 
erőit, javait. Az elnökök valósá
gos serege élte el a nemzetközi 
vonatok étkezőjében, hálókocsi
jában, az adminisztráció fé lel
metesre duzzadt gépezete fo 
gyasztotta az egyre csökkenő 
anyagi erőket s a bizottságok tö
megének taposó malmában őrlő
dött üres semmivé a futball 
sportszerűsége.

.K i törődött ekkor a felsőbb 
fórumokkal, azok jóindulatával?

Kinek fá jt a vidék sorvadása? 
Ki kereste az új energiák feltö
résének útját? Ki akarta meg. 
őrizni a tiszta sportszerűséget? 
Ki fordult a sportot ölő üzlet el
len? Ki látta a futball romlá
sát, pusztulását? Ki állott őrt a 
futball erkölcsei felett, hogy ha 
minden megvész is, szellemében 
és jellemében, sportszerűségének 
tisztaságában újjáéledhessen ez 
a sportág!?!

A  tékozló fiú csak akkor látta 
sorsát, mikor nagy, gőgös fé 
nyességéből oda jutott, hogy már 
korpával sem lakhat j ó l ! . . .

Ott áll dideregve, mindenéből 
kifosztva az atyai ház előtt s 
várja a megbocsátást. Múltja 
bűneiért megbűnhődött s keresi 
a jövőt. S a magyar sportok aty
jának, az OTT-nak, meg kell hal
lania bűnös fia panaszát, meg 
kell bocsátania tékozló fiának 
eddigi életét. Jó atyának kell 
lennie, meg kell mentenie a meg
tért fiút a —  jövőnek. S ha a 
többi gyermek irigy szemmel 
nézné az atyai jóságot, ha itt-ott 
zúgolódás zaja hallatszanék, el 
kell, hogy nyomja ezt a zajt az 
öröm érzése.

Mert aki elveszett, az megta
láltatott . . .

Maradék lehetőségeivel, meg
tisztuló, igaz sportszerűségével 
még megteremtheti a futball a 
nagy tékozlás után is a tisztes 
jövőt!
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Miiyen összeállításban jáfsza 
nak ma az elsöosztáiyá 

aaialörcsapatok
— Saját tudósítónktól —

Postás: Kristóf — Jelen, Bogdán
— Illyés, Bodrogi, Bokor — Kása, 
Kertész, Kalas, Járomi, Horgos.

FTC: Szirbán — Sternberg, Deák
— Hoffmami, Lendvai, Schubert — 
Bodor (Kátra), Gervai, Dómján, 
Bihámi, Kemény.

Elektromos: Steták — Csovits,
Kulcsár -— Steczovits, Lévay, Len
gyel — Csirke, Bogdán, Szabó P., 
Melicharik, Kocsis.

Törekvés: Szollár — Katona, Ger
gely — Dezső, Készéi I., Dankó — 
Nemes, Regős II., Pusztai, Déri, 
Baráth.

MTK:  Toldi (Gyulay) — Kállai, 
Gábor — Kovács, Iványi, Semsei —• 
Bacsai, Konrád, Hódi, Kecskeméti, 
Sass.

BSzKRT: Goda — Belesik, Léhner
— Kiss, őri, Király — Bartos, Be- 
recz, Gergely, Ménesi I., Borszéki.

BSE: Bástyái — Szűcs I., Sopo- 
nyai — Ellbogen, Gyulay, Pázmándd
— Béky, Mick, Szűcs II., Füstös, 
Kozma.

BEAC: Szigeti — Wigh, Ghymessy
— Marék, Sághy, Németh II. — 
Kertész, Mester, Koncicky, Fülöp, 
Zudla,

III. kér. TVE:  Wiener — May- 
herr, Lackner — Nagy, Hefkó I., 
Stettinger, Lenert, Boskovits, Gyur- 
csik, Dinnyés, Sugár.

FVSKj Pánczél — Takács, Fogl I,
— Szabó, Benkő, Bánky — Beleznai, 
Fogl II., Cseszneky, Honthy, Friesz I,

S3FC: Raffai — Szenczy, Wéber
— Feketehegyi, Szabó II., Krammer
— Juhász, Gara, Mihályi, Major, 
Kiss.

URAK:  Danczinger— Vavró, Szé
kely — Kulcsár, Vida II., Rein — 
Jáger, Gábor, Jeney II., Tombor. II., 
Tombor I.

MÁVAG:  Országh — Krajcsi, Fá- 
czán II. — Herczegh II., Gálos, Hor
váth — Zavaczky, Ivanics, Ébner, 
Opata, Antal.

ÚTÉ:  Alscher — Futó, Sándor ■— 
Balló, Rosenberg, Kolozsvári — Un- 
ger, Nagy, Holch, Putz, Klauber.

MODIAMO

Az egymásra következő fordulók 
közben egy-kettőre elérkezünk az 
első válogatott mérkőzés napjához. 
Március 20-án kerül ugyanis sorra 
Prágában a csehszlovákok elleni 
mérkőzésünk s így a nagy találko
zóig már nem sok idővel rendel
kezünk.

Mariássy Lajos dr. szövetségi 
kapitány, aki az egyiptomi túra ta
pasztalataival várja a válogatott 
küzdelmeket, már a jövő héten meg
kezdi a készülődéseket s a követ
kezőkben tájékoztatott a helyzet
ről;

—  Saját tudósítónktól —

—  Az első tavaszi válogatott mér
kőzés napja nagyon gyorsan el
következik. Éppen ezért már a jövő 
hét derekán —  szerdán vagy 
csütörtökön —  tréningre hívom a 
kiszemelt játékosokat. Megvárom a 
vasárnapi fordulót s annak tapasz
talatai alapján jelölöm majd ki 
azokat, akikre a válogatás szem
pontjából szükségem lehet.

—  Milyen a helyzet a váloga
tás körül, —  kérdeztük.

—  Nagy választék nincs, de előre
láthatólag nagy problémáim sem 
igen akadnak most. A halfsor nagy

jában adva van. A védelemben is 
két-h&rom kapus és három hátvéd 
körül mozog a válogatás, a csatár
sorban pedig sok újság nincs. A  
jobbszélsö kérdése változatlannak 
mutatkozik. A  belső csatárok sora 
megszhporodott azzal, hogy Toldi
ban egyik legharcosabb, legerőtel
jesebb összekötőnk játszott a* 
egyiptomi túrán. A jövő hét tré
ning je után 'már csak a 13-i for
dulóra várok majd s utána kijelö
löm a csapatot, amely a prágai út 
előtt természetesen még egyszer 
együttes edzésen vesz részt.

A  Ferencváros 
Miskolcon,
kettős mérkőzés a Hungária úton, 
Újpest egyik legkellemetlenebb ellen* 
felét látja vendégül, összecsap az
utolsó két hely birtokosa,
ez az I. liga mai esemény
sorozata

A multhéten a rajtnál elmarad
tak a meglepetések. Több, mint 
egy órán keresztül vesztésre állt 
ugyan a Hungária és az Újpest, 
de végül megúszták baj nélkül. 
Nem volt meglepetés a gyengébb 
helyezésű csapatok között sem s 
így aztán minden csapat szépen 
megmaradt azon a helyen, ame
lyen az őszi idény végén kikötött.

Az I. l i g a
1. Ferencváros 12 12 ------  60:12 24 (—)
2. Újpest 12 10 1 1 40:14 21 (3)
3. Hungária 12 9 1 2 34:16 19 (5)
4. Bocskai 12 5 3 4 24:25 13 (11)
5. III. kér. FC 12 6 1 5 23:24 13 (11)
6. Somogy 12 5 — 7 16:24 10 (14)
7. Attila 12 3 3 fi 11:25 9 (15)
8. Sabaria 11 3 1 7 15:20 7 (15)
9. Budai „11" 11. 3 1 7 19:28 7 (15)

10. Nemzeti 12 3 1 8 17:35 7 (17)
11. Kispest 12 2 3 7 16:34 7 (17)
12. Vasas 12 2 1 9 21:39 5 (19)

A kérdés most az, hogy ma 
lesz-e már helycserélgetés? A  
bajnokság élcsoportjában egye
lőre még vaskos meglepetés is 
kevés ehhez, de annál inkább le
het lent. Némely csapatnak a 
helye éppen csak hajszálon függ, 
alul az utolsóelőtti hely körül 
nagy a tömörülés. A  jelek arra 
mutatnak, hogy ma már lesz egy 
kis mozgolódás.

Csak két goit kapott 
eddig

a Ferencváros az Attilától. Az 
eddigi eredmények ugyanis így 
féstenek:

1926/27: —  —
1927/28: 3:0 5:1 
1928/29: —  —
1929/30: 3:1 6:0 
1930/31: —  —
1931/32: 4:0

—  Saját tudósítónktól — *

A két góllal 
szemben pedig 21 
adott gól áll, ami 
valóban szép tel
telj esi tmény s jó  
jel. Miskolcon sem 
érte még baj a 
zöld-fehéreket s 
ez is jó  előjel a 
zöld-fehérek részé

re. (A  tavaszi idényben mind
össze kétszer játszanak vidéki 
pályán.) A  múlt héten látottak 
alapján a papírforma négy-öt 
gólos zöld-fehér győzelemre mu
tat, míg a mi jóslatunk S:1 a 
Ferencváros javára.

Tekintetbe kell ugyanis venni, 
hogy a Kispesten is szépen sze
repelt miskolciak otthon sokkal 
biztosabban mozognak m ajd s 
első otthoni mérkőzésükön bizo
nyára ki is akarnak tenni ma
gukért.

A mumussal
keiül szembe baj
nokcsapatunk,, az 
Újpest. A  III . kér. 
FC ez a mumus. 
Hogy miért, arra  
rámutatnak az 
eddigi eredmé
nyek:

1926/27:
1927/28:
1928/29:
1929/30:
1930/31:
1931/32:

2:2
2:1
5:0
3:2
2:1
6:4

0:1
4:0
3:0
3:2
2:1

Voltaképpen bajt csak az első

esztendőben okozott, a kerületi 
csapat az újpestieknek, de az 
utóbbi években is sorozatosan je 
lentett veszélyt s volt több olyan 
mérkőzés, amelyen Újpest csak 
szerencsével nyert. A  kérdés 
most az, hogy vajjön folytató
dik-e az izgalmas és bizonytalan 
kimenetelű mérkőzések sorozata. 
A  kerületiek Kaposvárott köny- 
nyen nyertek, míg Újpest a V a
sas ellen csak a mérkőzés végén 
talált magára s így a papírforma 
újra csak egy-két gólos lila-fehér 
győzelemre mutat s a mi jósla . 
tünk is csak 2 :1  az Újpest ja 
vára.

Könnyen lehetséges azonban, 
hogy Újpest ma már könnyebben 
mozog, Jakube és Avar egymás 
mellett már megértőbben indul 
rohamra s ebben az esetben a
III. kér. FC ereje az újra otthon 
játszó Újpest ellen kevés lesz.

Újra vidéki csapat 
ellen

játszik a Hungária, 
de ismét otthon, a 
saját pályáján. 
Ezúttal azonban a 
Somogy aligha gör
dít annyi akadályt 
a Hungária győzel
me elé, mint azt a 
Bocskai tette. Az  
eddigi mérkőzések 

során sem igen jeleskedett a So
mogy:

1926/27: —  —
1927/28: —  —
1928/29: 9:2 5:2



2
1929/30: 6:1 2:2
1930/31: —  —
1931/32: 2:0

A Somogy még semmit sem mu
tatott az idén. A múlt héten otthon 
szenvedett vereséget s a jelek sze
rint a Hungária győzelme síma 
lesz. A papír fonna U— 5 gólos kék- 
fehér győzelemre mutat, a mi jós
latunk pedig 5:1 a Hungária ja
vára.

Ugyanakkor a hungáriaúti pálya 
másik mérkőzésén ismét vendég a 
Bocskai. Ellenfele, a külföldön vál
tozó sikerrel szereplő Budai „11”

csak most 
m utatkozik be

Ez lesz a budaiak első idei bajnoki 
mérkőzése. Látszólag siker reménye 
nélkül indulnak neki, hiszen a múlt
ban is legtöbbször a rövidebbet 
húzták a debreceniekkel szemben:

1926/27: — —

1927/28: 1:4 1:0
1928/29: 2:4 1:4
1929/30: 1:1 3:2
1930/31: 2:3 0:3
1931/32: 1:4

Több mint kétszer annyi gólt
kaptak a Bocskaitól, mint amennyit 
adtak a debrecenieknek. A budaiak 
formája a mai mérkőzés előtt csak 
a külföldi mérkőzéseken keresztül 
ismert, míg a Bocskai a múlt hé
ten megmutatta, hogy minden csa
patra veszélyes lehet. Multheti já
tékuk alapján a papírforma egy- 
gólos győzelmükre mutat s ezt aA 
egy gólt el is fogadjuk számít- 
gatásunkban, amikor 3:2-ös Bocs
kai győzelmet jósolunk. A  mulheti 
vereség által a debreceniek teljesen 
leszakadtak az élcsoportból s ha 
ma ismét vereséget szenvednének, 
akkor a középcsoport éléről is le
kerülnének. Ez ellen küzd a Bocs
kai, de ugyanakkor a budaiak jól 
tudják, hogy ha ma vereséget szen
vednek, altkor még lejebb csúsznak 
a veszélyes zónában. Ebben a ve
szélyes zónában legrosszabbul a 
Kispest és a Vasas áll. ők kelten 
ma egymás ellen megvívják

a kiesési derbit
A nap egyik legkeményebb mérkő
zésének ígérkezik ez a találkozó. A 
múltban is hol az egyik, hol a má
sik győzött. Nézzük csak Kispest 
szempontjából az eddigi mérkőzé
seket. >

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

A mérleg egy góllal a Vasas 
javára billen. Ezt az egy gólt 
egyenlíthetik ma a kispestiek. 
Kispest ősszel a Vasas pályáján 
aratta az emlékezetes 5:0-ás sí. 
kert s most otthonában veheti 
fel a harcot. A táblázatban Is 
lényegesen kedvezőbb a hely
zete; hacsak egy hellyel áll is 
jobban, mint a Vasas, mégis két 
pont különbség van közöttük s 
ez a két pont ma négyre szökhet

fel. A papírforma ugyanis a 
múlt héten látottak alapján kis
pesti győzelemre mutat.. Vegyük 
tekintetbe, hogy közben a Vasas 
csapatából kidűlt a tengelyben 
játszó Burger s így legalább is 
1:0 arányú kispesti győzelmet 
lehet jósolni. Kétségtelen, hogy 
a Vasas kétségbeesetten küzd 
majd ma, hiszen a multheti mér
kőzések után még rosszabbul áll 
az utolsó helyen, mint az őszi 
idény végén, de ismeretes az is, 
hogy ha a Vasas győz, akkor 
Kispest zuhan az utolsó helyre. 
Ez viszont a kispestieket sar
kalja. A kispesti mérkőzés tehát 
nagyon komoly harcot ígér.

A két vidéki egymás 
ellen küzd a kisprofik- 

nál
őszi eredmények: Szeged—■

Pécs-Baranya 3:3 (megsemmi
sítve és a szegediek javára 
írva), Soroksár— Etc 3:0, Tu
rul— Maglód 2:1, Bak— Vác 
2:1, Terézváros— Rákospalota 
4:2.
A  II. ligában a két vezető csa

pat számottevő ellenfelet kap. Az 
érdeklődés középpontjában a sze
gedi mérkőzés áll. A  pécsiek a zöld 
asztal mellett sorra vesztik el a 
pályán kivívott pontjaikat. Ma 
azonban aligha szereznek pontot.

A Szeged FC otthon és ez- 
évben először játszik.

Hétközben az óvás folytán a leg
jobb helyzetbe került s ezt a jó ál
lást most már erősen védi is. 
Ugyanakkor a még első helyen fek
vő Soroksárnak kemény ellenfele 
lesz a felfelé törő Etc FC. Sőt a 
pesterzsébetieket meglepetés okozá
sára is képesnek tartjuk. A  többi 
mérkőzések kisebb jelentőségűek; 
elsősorban azért, mert gyengébh 
helyezésű csapatok viaskodnak egy
más ellen, másodsorban pedig azért, 
mert a Turul kivételével egyik 
csapat sem játszott idén még baj
nok; mérkőzést. Most indulnak el: 
a Maglódot vereség éri a Turullal 
szemben, a Bak győzhet a Vác FC 
ellen, míg a Rákospalota hazai 
pályán esetleg pontot vehet el a 
terézvárosiaktól.

Az am atőrüknél ismét 
felfordulhat a sorrend

őszi eredmények: Törekvés 
— Elektromos 5:1, BSzKRT— 
MTK 2:1, BSE— BEAC 1:1, 
UTE— MÁVAG 3:3, URAK— 
„33’’ FC 5:1, Fér. Vasutas—
III. kér. 3:1, Postás— FTC 1:1.
Az amatőrök első két tavaszi 

fordulója arra mutatott rá, hogy az 
első négy helyezett közül bár
melyik befuthat bajnoknak. Nincs 
sok erőkülönbség s ez valóban érde- 
des színt kölcsönöz a mérkőzések
nek. A Törekvés ma látszólag gyen
gébb képességű csapatot kap ellen
felül, ez a csapat, az Elektromos 
azonban nagyon veszélyes a saját 
otthonában. Márpedig ma a 
Latorca-utcában lesz a mérkőzés.

A Törekvésnek tehát ugyancsak meg 
kell küzdenie a pontokért. A Postás 
— FTC mérkőzésen, akár az ősszel, 
most is kemény lesz a harc. Ezúttal 
is a döntetlen körül járhat az ered
mény. A Postás részére nagy előny 
a hazai pálya és környezet. Harcos 
mérkőzést vív azonban a „quartet” 
negyedik tagja, a BSzKRT is, 
hiszen a szomszédvár csapatával, 
az MTK-val viaskodik. A két csa
pat egymás ellen mindig kitett 
magáért. A BSzKRT is verejtékes 
pontokat szerez. Annál simább mér
kőzésben lesz része az ötödik helyen 
fekvő BSE-nek az utolsó helyen 
tanyázó BEAC ellen. A többi mér
kőzés közül az UTE a BSzKRT-hoz 
hasonlóan mind a két pontot a 
MÁVAG otthonában hagyhatja, 
míg a Fér. Vasutasra és az URAK- 
ra győzelem reménye mosolyog a 
III. kér. TVE és „33” FC csapatá
val szemben. A vasutasok és a 
rákospalotaiak ugyanis otthon ját
szanak.

Az alsóbb osztályú mérkőzések 
közül a Cs. MÖVE— VI. kér. FC és 
a TSC— UTSE találkozó emelkedik

fis

ki, míg nagy érdeklődés kíséri a 
WSC— KAOE meccset.

Részletes líisor
PROFIBAJNOKSÁG 

I. liga

Hungária -  Somogy
Hungária-út, fél U. Bíró: Himmler.

Hungária: Szabó — Mándi, Kocsis 
■— Wéber, Kalmár, Sebes — Haraszti, 
Cseh, Barátky, ■ Titkos, Híres.

Somogy: Erdős (Valenta) —
Miklós, Joós — Egri; Péter, Győrffy
— Mészáros, Galambos, Pető, Kár
mán, Tunyogi.

Újpest—III. kér. FC
Megyeri-út, fél U. Bíró: Klein A. 
Újpest: Huba — Kővágó, Dudás 

(Ligeti) — Borsányi, Sáros, Víg — 
Sas, Avar, Jakube, Vörös, P. Szabó. 

III. kér. FC: Biri — Wemer, Bíró
— Beretvás, Lutz, Magyar — Feny
vesi, Győry, Zilahi, Lengyel, Dö
mötör,

Budai „ ll" — Bocskai
Hungária-út, fél 2. Bírót Salgó. 
Budai „11” : Horn — Wéber, Moha

ros — Fekete, Kárpáti I., Kárpáti II.
— Czumpf, Sztancsik, Polgár, Lyka, 
Tárnok.

Bocskai: Budai — Kuti, Remmer
— Mátéffy, Moóré, Keviczky —. 
Markos, Vincze, Teleki, Ormos, He
vesi.

Kispest—Vasas
Kispest, fél í. Bíró: Boronkay. 

Kispest: Dénes — Rozgonyi, Hu
nyadi — Purczeld, Tőrös, Keresztes

— Paczolay, Dormos, Kormos, Csen
des, Serényi.

Vasas: Bereczky — Szemere, Ró
zsa — Király, Vági, Kiss — Koszta, 
Skarka, Possák, Egri, Brunecker.

Attila —Ferencváros
Miskolc, fél i. Bíró: Majorszky. 

Attila:, Szemző — Vadász, Dankó
— Pogány, Sós, Bán — Csere, Szabó, 
Vermes, Nemes, Sziklai.

Ferencváros: Angyal — Takács I., 
Korányi — Lalii, Sárosí, Lázár — 
Táncos, Takács II., Turay, Toldi 
(Szedlacsik), Kőkút,

II. liga:
Turul—Maglód

Millenáris, fél 2. Bíró: Rubint. 
Turult Spindler — Lengyel, Reis- 

ner — Talmács, Sipőcz, Zsebeházy — 
Kelemen, Schell, Sánger, Páli, Pirityi, 

Maglód: Kaszás — Barta, Konka
— Kolmann, Basky, Orsolyák — 
Molnár, Németh, Ferstl, Eisenberger, 
Sebein.

Rákospalota—Terézváros
Rákospalota, fél 1. Bíró: Virzinger, 

Rákospalota: (Bizonytalan, közvet
lenül a mérkőzés előtt állítják ősszel a 
csapatot).

Terézváros: Müller — Vice,
Streicher — Tóth, Pilis, Kovács (Mi- 
halecz) — Kardhordó, Petrusa, To- 
mecz, Kiovács, Udvaros.

Szeged FC—Pécs Baranya
Szeged, fél t. Bíró: Szabó K. 

Szeged: Pintér — Sirály, Havas — 
Pólyák, Raffai, Tóth — Korányi II., 
Stemler, Lukács, Grosz, Harmat.

Pécs-Baranya: Jókai — Iványi,
Kővári — Muskát, Palkó, Foór — 
Fogas (Bakán), Temesi, Halas, Tál
tos, Kocsis.

Soroksár—Etc FC
Soroksár, fél / .  Bíró: Fenichel. 

Soroksár: Bácsay — Schweyer,
Lichtner — Elblinger, Illik, Kovacsica
— Mohácsi, Zwick, Schmidt, Küzdé- 
nyi, Mestyanek.

Etc FC t Gergely — Sőtér, Frész — 
Szabó, Simon, Mayer (Bereczky II.)
— Izsépy, Urbancsik (Csóka), Létay, 
Pomázi, Bíró.

Vác FC-Bak TK
Hungária-út, háromnegyed 12. Bíró: 

Klug F.
Vác FC: Léderer — Reinthaller, 

Hoffmann (Vogel) — Grünfeld, 
Neumann, Kohn — Sárosi, Arató, 
Krausz, Fried, Schwarcz.

Bak TK: (Sok a beteg s ezért csak 
a mérkőzés előtt dől el, hogy milyen 
összeállításban tudnak kiállni).

AMATŐRBAJNOKSÁG 
I. osztály.

Postás—FTC, Lóversenytér, fél 4. 
Bíró: Stem T. — II, fél 2. — Ifj. 
fél 10.

URAK—33FC, URAK-pálya, fél 4. 
Bíró: Vass A. — II. fél 2.

Elektromos— Törekvés, Latorca-
utca, fél 4. Bíró: Rotter. — II. fél 2.

BSE—BEAC, Millenáris, fél 4. 
Bíró: Pohlenz. — II. fél 2.

MAVAG— UTE, Köbányai-út, fél 
4. Bíró: Szigeti. — II. fél 2.

FVSK—III. kér. TVE, Gyáli-út, 
fél 4. Bíró: Róna L. — II. fél 12.

É R T E . . .
ir ta : Vető József

Kanada tigrise mélabűsan ült 
öltözőjében. Súlyos fejét lehor- 
gasztotta hatalmas tenyerébe, 
csak belebámult a levegőbe, ré- 
veteg szemmel nézett a tükörbe 
és időközönként olyat sóhajtott, 
hogy a függöny is meglebbent. 
Kanada Tigrise szomorú volt, 
Kanada Tigrise beleesett a re
ménytelen szerelem egészen sö
tét vermébe.

Három hete annak, hogy Ka
nada Tigrise boldogtalan. Akkor 
érkezett meg, beszállt ő is a ver
senybe, mely az Aranyövért 
folyt. Visszaemlékezett az első 
estére . . .  Amikor felharsant a 
gladiátorok bevonulója, recseg
tek a trombiták, sorbaálltak a 
birkózók, 6 menetelt a sor végén 
s alighogy beértek a zsúfolt né
zőtérrel övezett porondra, meg
látta a hatos páholyban az An- 
gyali Szőkeséget. Kanada Tigrise 
boltozatos mellkasa alatt dobba
nást érzett, eltévesztette a lé
pés, mert önfeledten csillogó sze
mekkel bámult a nőre, aki azon
ban őt pillantásra sem méltatta, 
hanem a kisnehézsúlyú Svájc

Bikájára mosolygott észbontóan 
most is, mint később minden 
sste. Svájc Bikájáért jár ki ez a 
nő, tudta meg később Kanada 
Tigrise, érte rajong, neki tapsol 
mindig. Hát ez borzasztó . . .  Sze
rette volna megmondani az An
gyali Szőkeségnek, hogy nehéz
súlyú birkózónak is lehet szíve, 
rá is mosolyoghat néha a nap. 
Ott settenkedett a lány körül — 
már ahogy százhúsz kilójával 
settenkedni tudott —  napokig, 
egészen mostanáig siker nélkül, 
Bánatosan ment le naponta a 
szőnyegre és szomorúan fektette 
kétvállra ellenfeleit, gyorsan, 
hogy minél előbb beülhessen a 
hetesbe. Egyszer m ár majdnem 
átszólt a lánynak, hogy odaadja 
neki az Aranyövet, ha megnyeri, 
ez jól fog  állni barna ruhájához, 
de amint meglátta az Angyali 
Szőkeséget, elhagyta bátorsága.

Néha gondolkozott és akkor el
ismerte, hogy a lánynak igaza 
van. Kinek is tetszik a százhúsz- 
kilós, vastagnyakú udvarló? 
Amikor Svájc Bikája szilfidter- 
metű nyolcvankilós fiatalember... 
Megátkozta magát, hogy nehéz
súlyú pályán maradt. Inkább lett 
volna a kisnehézben Északkelet- 
Litvánia bajnoka, m int a nehéz
ben Kanada Tigrise,.. Ilyen han

gulatban nyúlt a múltkor beszer- 
zett Courths Mahler-regény 
után. Most az öltözőben elővette 
a könyvet, olvasott belőle pár ol
dalt, azután letette. Pepi gróf
nak képzelte magát, aki mint úr
lovas hódítja m eg'szíve hölgyét, 
Gretchent. Hátravetette fejét, 
végigsimította haját, de közben 
keze leért összetört, megdagadt 
füléhez. Ez gyorsan felébresz
tette őt. Eltűnt a Pepi gróf, ma
radt a Kanada Tigrise, aki várja 
az ügyelő csengőjét, hogy meg
vívjon a döntőben a kisnehéz
súlyú győztessel, Svájc Bikájá
val.

—  Már csöngettem —  nyitott 
be hozzá dühösen az ügyelő. — 
Talán lámpaláza van?

Végigmérte —  neki lámpalá
za? ugyan! —  s kisietett a töb
biek után. Svájc Bikája már ott 
várta őt a szőnyeg egyik sarká
ban, Kanada Tigrise a helyzet
hez illő komolysággal üdvözölte, 
azután ránézett az Angyali Sző
keségre. Úgy érezte, hogy ma 
megmutatja: érdemtelenre paza
rolta mosolyát, csak egy birkózó 
van itt, ő . ..

Valamit kihirdettek, kezdődött. 
Döntő az Aranyövért. Kanada 
Tigrise már az első pillanattól

kezdve hengerelt. Mint valami 
csomagot, úgy rakosgatta Svájc 
könnyű Bikáját, akármelyik 
percben le iudia volna fektetni, 
de akkor hamar vége lett volna 
a mérkőzésnek. . .  Tovább en
gedte ki a fogásokból ellenfelét, 
biztos volt a győzelme, a közön
ség tombolva biztatta.

M ost duplanelsonba fogta. Le
vetette magát a földre a másik
kal együtt, aki lihegett kezei kö
zött. Diadalmasan pillantott fel 
a lányra. Megdöbbent. Az An
gyali Szőkeség sírt. Zokogott. 
Drága könnyei csorogtak lefelé 
hattyúnyaka felé. Rémes! Köny- 
n yezik . Mintha tört döftek 
volna Kanada Tigrisébe.

—  Miattam sír . . .  Mert győ
zök . . .  Nem baj, megvigaszta
lom . . .

Gyorsan határozott. Levette a 
kezét a másik nyakáról, hagyta, 
hogy kiszabaduljon és ránehe
zedjen. A  tömeg ordított, a zene
kar tust húzott, többen őrjöng
tek és Kanada Tigrise, a nehéz
súly győztese csendesen átfor
dult kétvállra.

Ebben a pillanatban csak arra 
gondolt, hogy az Angyali Szőke
ség így is m igkapja az Arany
évet.

Vasárnap, 1932 március 6.

rejtvénytriatlon

2.

BSzKRT—MTK, Sport-utca, fél 4. 
Bíró: Mihalicza. — II. fél 2.

II. osztály.
Kárpáti-csoport

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

FSE—ESC, Simor-utca, fél 2. 
Bíró: Bakonyi.

Ganz—HAC, Simor-utca, fél 4. 
Bíró: Mandl. — Ifj. 8.

Hungária— BRSC, Soroksári-út, fél
4. Bíró: ICoós. — II. fél 12.

BVSC—KTC, Szőnyi-út, fél 4. 
Bíró: Bíró S.

Testvériség—BMTE, Amcrtkai-út, 
fél 4. Bíró: Kann. — II. fél 2.

Kőbányai AC—SzFC, Keresztúri
ét, fél 4. Bíró: Égner. — II. fél 12.

Stobbe-csoport
I. kér. SC—BTC, Budafoki-út, 

fél 4. Bíró: Csárdás. — Ifj. fél 12.
KFC—RUAC, Kelenföld, fél 4. 

Bíró: Wéber. — II. 10. — Ifj. 8. 
ZSE—RTK, öv-utca, fél 4. Bíró:

Kohányi- — II. fél 2.
Vasas—BTK, Béke-utca. fél 4. 

Bíró: Antalics. — II. fél 2.
OTE—PSC, Vörösvári-út, fél 

Bíró: Glticlc J. — Ifj. fél 12.
Turul TE—TLK, Gyöngyösi-út, 

fél 2. Bíró: Mészáros. — Ifj. 8.
VI. kér. FC—Cs. MOVE, Gyön

gyösi-út, fél 4. Bíró: Jajkovitz.
II. fél 12.

III. osztály.
Első csoport

SzNSE—BIK, Állami telep, fél 4. 
Bíró: Richtarek. — Ifj. fél 2.

BBFC—CsTK, Lenke-út, fél 4. 
Bíró: Wegenast. — II. fél 2.

ÉMOSz— WSE, Ceglédi-út, fól 4. 
Bíró: Kovács dr. — Ifj. 1.

SzAC—ZAC, Keglevich-utca, fél 4. 
Bíró: Polgári. — II. fél 2.

WSC—KAOE, Wekerletelep, fél 4. 
Bíró: Juhász dr. —  II. 12. — Ifj. 
fél 9.

SzRTC—NJT'C, Rendessy-telep, fél
4. Bíró: Horváth II. — Ifj. 2.

KTK—MAFC, Gyömrői-út, fél 4. 
Bíró: Fehérvári.

Féltén— KSSE, Budafoki-út, fél 4. 
Bíró: Beregi. — II. fél 12.

Második csoport
NTC—MFTR, Népsziget, fél 4. 

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

Bíró: Nemetz. — II. fél 2.
P. Törekvés—MSC, URAK-pálya, 

háromnegyed 10. Bíró: Rozmárul.
Ifj. 8.

Nyomdász—V7. kér. SC, Pozsonyi* 
út, fél 4. Bíró: Kovács.

UMTE—BSC. Szent László-tér, fél 
4. Bíró: Faragó. — Ifj. fél 2.

RAFC—Vérhalom, Cinkotai Nagy. 
itce, fél 4. Bíró: Tőkés. —  II. fél 1.

Törökőr—Föv. TKör, Rákosfalva, 
fél 4. Bíró: Szőke. —/II. fél 10.

TSC— UTSE, Tatai-út, fél 4. Bíró: 
Stöckler.

IV. osztály.
Első csoport

MÁV Előre—ÜLI, Tatai-út, fél 2. 
Bíró: Goldmann. — II. fél 12.

RÁC—Uránia, Horthy MUdós-út 
(újpest), fél 4. Bíró: Kréiner. — Ifj. 
fél 10.

Jutagyár—P. Remény, Gyöngyösi- 
út, fél 12. Bíró: Bakács. — Ifj. 8.

Második csoport
ARSC—Cukrász, Rákos patak, fél 

4. Bíró: Kühmer.
Kelenvölgy—Kalapos, Kelenvölgy, 

fél 4. Bíró: Solymosi.
KEAC—Siketek, Gyömrői-út, fél 2. 

Bíró: Pirkov.
FSC—X. kér. SC, Kelenvölgy, fél 

2. Bíró: Silbermann. — II. 10.
FöTE—KASC, Vörösvári-út, fél

10. Bíró: Aránvi.
TITE—PATE, Kelenföld, fél 2. 

Bíró: Deutsch A.
Harmadik csoport

SSC—Drasehe Kispest, 11. Bíró: 
Lapsánszky.

K. Húsos—E. Törekvés, Wekerle- 
telep, fél 2. Bíró: Zimmermann.

SAC—Húsos, Soroksár, fél 2. 
Bíró: Kovaly.

Negyedik csoport
MöSzTK—Spárta, Pozsonyi-út,

fél 2. — II. 8.
Orv. Műszerész—Schmoll, Buda

foki-út, fél 2. Bíró: Lindenbaum.
p F K —PTBSC, Pasaréti-út, fél 2. 

Bíró: Gondár.
V. osztály 

Első csoport
MPSE—N. Húsos, Csepel, fél 4. 

Bíró: Sessler.
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MFOE-—SzTE, Rákosfalva, fél 2. 

Bíró: Vasa E.
Szeifert—X. kér. ISE, Halom-utca, 

fel 11. Bíró: Gross B.
Második csoport

Nagytétény—Budakeszi, Nagy
tétény, 8, Bíró: Gébért.

Ifjúsági bajnokság.
, MÁVAG—KTC, Kőbányai-út. fél 

FVSK—BMTE, Gyáli-út, fél 2. 
FSC—WSE, Simor-utca, fél 10. KAC 

Féltén, Kereszturi-út, fél 10. ZSE 
Törekvés, Öv-utca, fél 10. BVSC— 

VTE, Szőnyi-út, fél 2. EMTK— 
Erzsébet-utca, fél 12. VI. kér, 

vv7TU£ SE’ Gyöngy ösi-út, fél 10. 
ÍJ” *'—Elektromos, Tatai-út, fél 10, 
p EF~LTE, Gyömrői-út, fél 12. 
oíAC—KAOE, Keglevich-utca, fél 12. 
Nyomdász—RTK, Pozsonyi-út, fél 10, 
URAK—CsTK, URAK-pálya, fél 12, 
BSE—BRSC, Millenáris, fél 10. Test- 
venség—BMTE, Amerikai-út, fél 11. 
Vasas—BTK, Béke-utca, fél 12. Fel- 
íe2 r ° s- MOVE, Csepel, fél 12. 
ARSC—Cukrász, Öv-utca, fél 12.

A MOVE bafsiokság 
mai műsora

I. osztály
,?N 1. kér. SE—RSC, Lágymányos, 

1 (Weininger). — OTE—SztLFC, 
Vorösvári-út, fél 2 (Mohácsi). — 
&oZSE—ALE, Albertfalva, fél 3 (Be- 
renyi). — KPSE—T. Előre SC, Szt. 
r?;re hg.-út, 10 (Szikszay). — 
PTBSC—CSKAC, Pasaréti-út, fél i  
(Scharle).

II. osztály
BAC—III' kér. SC, Nagyszombat

éi®®' fél 12 (Nagy Sándor). — FSC— 
•Lk Csillaghegy, fél 9 (Sándor I.).

BEAC—N. Remény SC, Lágymá- 
y_OB, ff  (Reiter). — Gránit SE— 

Nefelejts-u., 3 (Horváth III.). 
~~ RFC—Vasakarat SC, Valériatelep, 
fél 3 (Barabás).

III. osztály
Saskegy—B. „13“ FC, Lenke-út, 

Vf U (Scharle). — V. kér. SzAK— 
adói FC, Bodor-u., 1 (Romik). — 

kér. TK—MAFC, Nagyszombat- 
?tea> fél 9 (Weininger). AKSE-Cin- 
“ota< Cinkota, 3 (Fabók). — ETSC— 
,• kér. SC, Nagyszombat-u., fél 2 
™agy D.). — P. Iparos—Turul TE, 
" ubacsi-út, 3 (Sándor I.). — Ujp. Jó- 
.'^útok—Sz, Törekvés, gróf Károlyl- 
pt,> fél 9 (Himmler).

Liga-dijmérközések
f.^Nl. kér. SE—RSC, Lágymányos, 

,2  (Himmler). — ESZSE—ALE. 
"■loertfalva, fél 1 (Bállá). — VI. kér. 
in rfIcv—s - >J3“ FC’ ®r- Károlyi ipt., 
J0 (Kmetty).

Ifjúsági díj
FTBSC— CSKAC, Pasaréti-út fél 10 

f^asry D.). — ZRSC—T. Előre SC, 
uv-utca, fél 9 (Mohácsi).

fnA Pr°fifutball válságos helyzetével 
Találkozott pénteken este a liga-
&yletek értekezlete, amely ugyan el

etette  ̂a bajnoki küzdelem abban- 
"ágyására irányuló javaslatot, ame- 
Jjet csak Roichard (Nemzeti) pártolt, 
jáfogadta azonban az értekezlet egy- 
”®ngúan azt a határozatot, amely 
,‘ frtnt az egyletek komolyan akar
ok  folytatni tovább a bajnoki küz- 
éTWlet.’.. k'a a hatóságok közönye* 
y . a jövedelmek csökkenése egyesü- 
®tek feloszlására vezetne és. így a 
fázdelean komolytalanná válnék, a 
rAlnokságot be fogják szüntetni. Az 
Ttekezleten őszinte felszólalások 
ángzo-ttak el és meg lehet állapi ta- 

a°gy most már majdnem e-gyhan- 
j "  a vélemény, hogy sürgősen meg 

valósítani a régóta tervezett 
rágy reformot. Most már itt . van te- 
gat az ideje, hogy az OTT is lépjen 
T  szfinksz-szerü zárkózottságából és 

me& nyíltan, mit kíván a 
y^áiúgósporttól, mik 1 azok a felté- 

amiknek teljesítéséhez köti a 
ütball megsegítését?

lesz ma a WSC—KAOE mees- 
i • Az őszi szezonban lejátszott 
ootrányos lefolyású KAOE—WSC
, ®ccs arra késztette a szövetséget, 

ellenőrt küldjön ki a meccsre, 
j 6 Nemcsak a RLASz hanem a BT 
j  . kj^iildi megbízottját a nagy ér- 
».,védéssel várt találkozóra. A rém- 
zit0iC na?y botrányt várnak a mérkő- 

sen, de mivel az előre be van ha- 
jv? .̂0:zva> valószínű, hogy síma lefo
jt Ar»-n̂ esz a mecos- — De, jaj a "-AOE-nak, bá győzni mer — mondta 
alaki a szövetségben.

—Sárvári SE II. osztályú 
jnoki mérkőzést ma kellene leját- 
ailj Szombathelyen. A  meccsre 

zom>an nem kerül sor,' mert az 
oL pályája még mindig víz, illetve 

alatt áll,
p-A  Dunakeszi Magyarság ma a

elleni nagy fontosságú baj- 
An.iC1 ,m®rkőzésére az alábbi tizen
eggyel áll ki: Volentics II — Far- 
£ fs* Markó — Wéber, Albert, Ba- 
Sa?s — Bretsch, Kuzmann 1L, Ács,
Zsifos, Fái n .

BBHEraras&SBBBsraa&B̂ KZinsasi

A B i l  &  *  #  +labdarúgás újjá
születésének belülről 
kell megindulnia •. . . 
Az amatőr labda
rúgásnak is érdeke 
o profisport meg
mentése —

deklarálta az MLSz tanácsülésén
Nádas
A nemzetközi 
a tárgyalások

& • ©© _ / /  m 1 •• ■u| ügyvezető alelnok
program, a bírókartell
középpontjában

Uj seprő jól seper —  mondja 
a közmondás és az MLSz új el
nöksége —  úgy látszik —  köz
mondáspárti. Szombaton este ál
talános meglepetésre már 6 óra
kor megnyitotta Nádas Ödön al- 
elnök az MLSz tanácsülését —  
az eddig negyedszázados gyakor
lattal szemben, ami egyórás ké
sésen alul sohasem adta. Ha 
azonban ez a pontos kezdés új 
idők jele, sportszerűbb kor be
köszöntését jelzi, szívből fogja 
közsönteni minden igaz sportem
ber.

Langfelder Ferenc is csak 
azért panaszkodott a pontos kez
dés miatt, mert emiatt nem tu
dott hozzászólni az MLSz ezévi 
válogatott műsorához, ami a na
pirend legelején került sorra. 
Nádas alelnök megértő módon 
lehetővé tette a fontos kérdés 
megvitatását azáltal, hogy a 
műsor végére újra napirendre 
tűzte ki az esztendő nemzetközi 
programját.

Nagyobb megrökönyödést vál
tott ki a tanácstagok soraiban 
az a szavazó jegy, amelyet akkor 
osztottak ki, amikor

elrendelték a szavazást az
időközben megüresedett or
szágos bizottsági tagságokra.

A hivatalos listán feltűnő sok 
igen kevéssé ismert név szere
pelt. A  BLASz tanácstagjai tün
tetőén távoltartották magukat a 
szavazásól. Pedig a lista erősen 
a BLASz képére és hasonlatos
ságára készült. Végül is egy 
helytől eltekintve a hivatalos 
lista győzött a következő ered
ménnyel:

I. országos inztézöbizottságba: 
Boskovi-tz Imre, Kertész Elemér, 
Kovács László, Rosenfeld Ferenc. 
Jegyző: László Endre dr.

II. országos intézőbizottságba: 
Berta Sándor, Matuzovits Ferenc, 
Németh Zoltán. Jegyző: Domonkos 
Bálint.

Fellebbviteli bizottságba: Bern- 
hardt József dr., Szemere Sándor.

Ifjúsági bizottságba: Liseka
Gyula, Witwindisch József. Jegyző: 
St&nkovits Pál.

Amatőr váíogatóbizottság: Fuchs 
János, Gudenus Hugó báró, Juhász 
Rezső, Vághy Kálmán.

A választások után Nádas Ödön 
alelnök részletesen

beszámolt az új elnökség ed
digi működéséről,

a küldőttségj aráitokról. A  felsőbb 
hatóságok bizalmas informálását 
folytatják és ha nagy eredményekre 
nincs is kilátás, bizonyos engedmé
nyekre számítani lehet. Mihelyt 
ezzel készek, hozzáfognak a szük
séges reformok kidolgozásához 
Hogy a elnökségnek erre ideje le
gyen, szükséges, hogy a bizottságok 
lelkiismeretes munkával biztosítsák 
az adminisztráció folyamatosságát. 
Nyomatékosan rámutatott arra, 
hogy a labdarúgás újjászületésének 
belülről kell megindulnia, össze-

— Saját tudósítónktól —

fogásra hívja fel az összes egylete
ket, mert az amatőr labdarúgás
nak éppen olyan érdéke a pro
fesszionista sport megmentése, 
mint magának a profi sportnak.

A nagy hatást keltett elnöki be
jelentés gondolatmenetét Fodot 
Henrik dr. fejtette tovább és a 
profi egyletek pénteki értekezleté
ből a profiknak azt a kérését tol
mácsolta, hogy

a mérkőzések szabadjegyei- 
rfíl mondjanak le önként a 
szövetségi és egyleti funk

cionáriusok.
Nagy áldozat ez, de nagy lenne a 
hatása is, mert nemcsak azt a 
800— 1000 pengőt juttatná a fut- 
halinak, amibe most egy mérkőzés 
ingyenjegy mennyisége kerül, de 
példát mutatnának az OTT-nak, 
rendőrségnek és a többi hatóságok
nak, akik szintén igénybe vesznek 
szabadjegyeket.

Führer László indítványára a 
tanács köszönetét szavaz Usetty 
Béla országgyűlési képviselőnek, 
aki olyan nagy lelkesedéssel állt a 
labdarúgó sport mellé.

A  szabadj egy kérdésben az elnök
ség legközelebb javaslattal jön a 
tanács elé.

A  fegyelmi kódex befejező sza
kaszainak letárgyalása után a kö
vetkező határozatok születtek meg: 

elutasították 11:ÍQ arányban a 
keleti alszövetség javaslatát, hogy 
a vidéki profimeccsek ülőhely je 
gyei után 10 filléres pótlékot szed
jenek és a befolyó pénzt az amatőr 
egyletek támogatására fordítsák;

Módosították az általános rend
szabályokat az új központi igazo
lás rendjének megfelelően;

elfogadták a BT-vei kötendő 
kartellt azzal, hogy az elnökség 
a következő héten megtárgyalja 
a BT vezetőivel a bírói díjak le
szállítását; a BLASz tanácstagjai 
kiküzdötték az alszövetségi vétó
jogot, amit azonban a BT nem 
fog  elfogadni;

mérkőzések óvási határideje 
•május 15-töl a bajnokság befeje
zéséig 15 nap lesz a szabályos 30 
nap helyett;

megsemmisített mérkőzések a 
játékosok átigazolása szempontjá
ból rendes szereplésnek számíta
nak.

Az  ülés végén Langfelder Fe
renc kritizálta ennek az évnek 
válogatott program ját és főként

a június 5-ére Budapestre 
tervbevett magyar—jugoszláv 
válogatott mérkőzést kifogá

solta.
Ezen a napon profibajnoki for
duló van, nem lehet ezt a napot 
elvenni a PLASz megkérdezése 
nélkül. Hétköznap talán meg le
hetne rendezni a jugoszláv mécs- 
eset.

Nádas Ödön alelnök megnyug
tatta a tanácsot, hogy az elnök
ség az egyletek érdekeinek szem 
előtt tartásával fogja elintézni a 
jugoszláv mérkőzés ügyét.

Langfelder Ferenc még abban 
az irányban intézett kérdést az 
elnökséghez, hogy miért lesz a 
tavaszi magyar— osztrák mérkő
zés Bécsben, amikor jog  szerint 
e mérkőzés színhelye Budapest 
lett volna. Kenyeres főtitkár be
jelentette, hogy az osztrákok 
ilyen kéréssel jelentkeztek és az 
MLSz a nemzetközi kölcsönösség 
alapján nem zárkózhatott el a 
kérés teljesítése elől. Annál is 
inkább, mert az osztrákok ellen
szolgáltatásként készek 1933-tól 
kezdve mindig tavasszal játszani 
Budapesten.

A tárgysorozat többi pontját 
az előrehaladott időre való te
kintettel a következő ülésre ha
lasztották.

Bécsbest
bsirtoki meccs veit:

Az Admiro vissza
hódította a z  é lt

—  Tele fon jelentésünk —-

Bécs, március 5.
A  szombati nap egyetlen baj

noki mérkőzése:
Admira— Nicholson 4:0 (1 :0 ). 

Hohe Warte. B író: Hössl. 3000 
néző. Nagyon rossz talajviszo
nyok. A Nicholson szünet előtt 
egyenrangú, szünet után fede
zetsora s vele az egész csapat 
visszaesik. Schall lőtte az első 
gólt, a többit Facco, Hanemann 
és Siegl. Az Admira legjobbja a 
két szélső: Siegl és Vogel, a
Nicholsonban a védelem és 
Stroh centerhalf a legjobb.

Győzelme révén most az Ad
mira az első 22 ponttal a 21 pon
tos Vienna előtt, de az Admira 
két meccsel többet játszott.

H. O.

A TTE védelme újra teljes lesz, 
mert Rezdovits ma ismét elfoglalja 
a jobbhátvéd helyét.

Izák nem játszik a BSE ellen. A
kitűnő játékos még a Postás elleni 
mérkőzésen agyrázkódást szenvedett 
és ennek ellenére játszott az Elektro
mos ellen. Gyenge fizikumának ez a 
mérkőzés nem tett jót, sőt utána 
egész héten az ágyat nyomta és most 
a BSE elleni mérkőzést is kénytelen 
volt lemondani.

Az Attila játékosai közül négyen,
Szemző, Nemes, Vermes és B'án az 
utóbbi napokban gyengélkedtek, de 
tegnap mind a négy fiú játékra je
lentkezett. Az összeállítás tehát ma
rad az, amit már pénteken jelez
tünk.
• -A- Sabaria talpraállftása érdekében
indult akció jé úton halad. Az SzSE 
igazgatósága a pénitekesti ülésén hoz
zájárult a kölcsönhöz s ennek révén 
hamarosan pénzhez is jutnak a szom
bathelyi profik. Ugyanezen az ülé
sen az SzSE igazgatóságába beválasz
tották a Sabaria három vezető egyé
niségét, Kopfemsteiner Manót, Lin- 
gauer Lászlót és Weisz Mórt,

Ormos játszik. A  Bocskai csapata 
Ormos vezetésével tegnap este rend
ben megérkezett a fővárosba. Újság 
a csapat köréből az, hogy Ormos 
már rendben van s vállalta a játé
kot. Mátéffy tehát hátraimegy a fe
dezetsorba s Ormos, Hevesi a bal- 
szárny.

Valentát tegnap este még nem 
szerződtette le a Somogy, mert a já
tékos egyesületével még nem jött lét
re megegyezés. Az előjelek szerint 
azonban ma délelőtt sikerülni fog 
az ügyet rendezni s ez esetben ma 
délután már Valeniia á l  a kapos
vári kapu elé. A Somogy legénysége 
különben tegnap este megérkezett 
Budapestre Csattos főpénztáros ve
zetésével. Az összeállításban nincs 
változás, marad az, amit már meg
írtunk.

A Hálókocsi ma Pil is-vörö sváron 
vendégszerepei, ahol a PSC ellen ját
szik barátságos mérkőzést.

Gecsei, a Kispest szabaddá tett jó - 
képességű hátvédje szerdán egyik 
nagy egyesületünknél próbát játszik.

S z e m b e

Külföldi magyar edzők 
s z a k v i f á f a

Érdekes szakvita alakult ki 
mostanában a holland sajtó ha
sábjain. A  vita különösen azért 
tarthat számot magyar részről 
érdeklődésre, mert az egyik olda
lon két Hollandiában élő magyar 
edző szerepel. Klein Ignác, az 
eindhoveni PhSV volt edzője és 
Molnár Ignác, a zsonglőrszerű 
technikájáról híres magyar játé
kos, aki jelenleg a tillburgi W il- 
lem II. edzője, nagy cikksorozat
ban szállt síkra a középeurópai 
stílus mellett, Molnár Ignác pe
dig folytatásokban valóságos 
edző-iskolát közölt a Maandags- 
morgen hasábjain. Most Groot- 
hoff, a volt híres holland futball
bíró, lapkiadó és edző-képző a 
Revue dér Sportén hasábjain 
száll harcba a magyar ed
zőkkel. Angol vagy magyar ed
zőkre van-e szüksége a holland 
futballnak? Ebből a kérdésből 
indul ki Groothof, aki végül is 
arra lyukad ki, hogy hollandus 
edzőkre van szüksége a hollan- 
dús futballnak és büszkén mutat 
rá, hogy a holland szövetség tan
folyama már több olyan edzőt 
képezett ki, akik sok tekintetben 
még jobb munkát tudnának vé
gezni, mint a külföldi edzők. 
Akárhogyan is vélekedik Groot- 
hoff mester, mindenképpen szép 
teljesítmény, hogy a két magyar 
edző ilyen tekintélynek örvend 
idegen országban, hogy vélemé
nyükre felfigyel az egész sport- 
társadalom.

A Jugoslavia miskolci, illetve aa 
Attila belgrádi vendégszereplése még 
közel sem biztos. A tárgyalások még 
folynak.

Szülik, a III. kér. FC kitűnő kapu
sa, aki a Bohn SC elleni Magyar 
Kupa mérkőzésen ujját törte, fel
gyógyult sérüléséből és rövidesen 
megkezdi az edzést.

Riezmaier, a SASC kitűnő közép- 
magyar válogatott középfedezeta 
egyesületet változtat s még a tava
szi évadban egyik elsőosztályú vezető 
csapatunk színeiben lép a pályára.

Aknai beteg. Huba védi ma Újpest 
kapuját a III. kér. FC ellen.

A Sabaria még tovább akarta ha
lasztani az első bajnoki napról el
maradt Sabaria—Budai „11” bajnoki 
mérkőzést. Most április 24-re van 
kitűzve, míg a Sabaria májuis 5-ri» 
szerette volna eltolni, A  budaiak ebbe 
nem egyeztek bele, miután május 
5-én nemzetközi mérkőzést játszanak. 
Most szó van még arról, hogy a 
meccs esetleg az összes bajnoki mér* 
kőzések, azaz az idény után június
ban kerül lejátszásra. Ehhez azonban 
az ^összes profiegyesületek hozzájá
rulása szükséges. Korántsem valószí
nű, hogy minden egyesület belemenne 
ebbe a tervbe s egyelőre anyagi 
ügyek miatt a budaiak is húzódnak 
a megegyezéstől.

wx. cfi'ne& m iJüJA
hangszóró kedvezményes beszerzéséről 
bármeiu szaküzletben felvilágosítják.



m®m Vasárnap, 1932 március 6-

Az Everton az Aston Villa
legyőzésével erősítette meg 
vezetőhelyét

Még mindig nagyon zárt az él
mezőny, pedig a bajnokság három 
negyed részét már lejátszották

— Saját tudósítónktól —
Az angol liga tegnapi fordu

lójában rendre győztek a vezető 
csapatok. A vezető Evertonnak 
nehéz dolga volt az élcsoportba 
tartozó Aston Villával szemben, 
de ezt az akadályt is biztosan 
vette. Tavalyi II. osztályú létére 
a 31. forduló után is tartani 
tudja tehát az élt. Még 11 mér
kőzés! Volt II. ligabeli társa, a 
West Bromwich sem enged az 
iramból. Ő is győzött megint s 
az első helyért folyó versenyben 
ő is résztvesz még. Általában a 
táblázat élén olyan zárt a me
zőny, hogy a bajnoki hajrá pá
ratlanul izgalmasnak ígérkezik 
ebben az évben.

Az eredmények:
I. liga

Arsenal— Leicester City 2:1.
Birmingham— Middlesbrough 3 :0„
Blackbum Rovers— Ohelsea 2:2.
Blackpool— Liverpool 2:2.
Derby Countv— Sheffield Wed- 

nesday 0:1.
Everton— Aston Villa 4:2.
Manchester City— Newcastle 

.United 5:1.
Portsmouth— West Ham United

S>0.

Sheffield United^-Grirasby Town
2:1.

Sunderland— Huddersfield Town 
1:3.

West Bromwich Albiön— Bolton 
Wanderers 3:0.

II. liga
Barnsley— Bradford 2:2, Bradford 

City— Stake City 2:2, Bristol City 
— Nottingham Forest 1:1, Bury- 
Burnley 1:0, Leeds United— Charl 
tón Athletic 2:0, Miilwall— Sout- 
hampton 0:1, Notts County— Man
chester United 1:2, Oldham Athle
tic— Chesterfielid 6:1, Plymouth 
Argyle— Tottenham Hotspur 4:1 
Port Vale—Preston North End 
0:1, Swansea Town— Wolverhamp 
tón Wanderers 1:1.

Skót Kupa
Airdrieonians— Partick Thistle 

4:1, Oly de—H amilton Academicala 
0:2, Dunfermline— Kűmamock
1:3, Rangers— Motherwell 2:0.

Skót Liga
Aberdeen— Queens Park 1:1, Ayr 

United— Celtic 2:3, Dundee—
Hearts 1:0, Leith Athletic— Dun
dee United 1:5.

A Váci SE visszalép  
a bajnokságtól ?

—  Sajód tudósítónktól —

A  Nemzeti Sport részletesen 
foglalkozott a VSE— Dunakeszi 
Magyarság elmaradt bajnoki mér
kőzésének bonyodalmaival. A Ma
gyarság a mérkőzés előtti szombat 
este értesítette ugyanis a VSE-t a 
dunakeszi pálya használhatatlansá
gáról, aminek ellenkezőjéről azon
ban a VSE egy vezetőségi tagjától 
Ugyanozan a szombaton már érte
sült. A VSE vasárnap reggel futár 
útján kérte a központi BT elnök
ségét a Magyarság által lemondott 
bíró kiküldésére. E körülményről 
a VSE a Magyarságot is értesí
tette. A  pályán a kitűzött időben 
ezekután csak a bíró és a VSE 
csapata jelent meg. A  bíró a pálya 
használható voltának megállapítá
sát és az ellenfél távolmaradását 
hivatalosan bejelentette. A  KöLASz 
intézőbizottsága a két pontot a 
VSE javára írta. A  Magyarság 
fellebbezésére a fellebbvitdi bízott- 
ság a mérkőzés lejátszását rendelte 
el azzal az indokolással, miszerint 
nem engedheti meg, hogy ily fontos 
mérkőzés sorsa a zöld asztal mellett 
intéztessék el. A VSE ezt a határo
zatot megfellebbezte az Országos 
Fellebbviteli Bizottsághoz. Közben 
a KöLASz elrendelte a mérkőzés
nek a mai napon történő lejátszá
sát, nem méltányolva a VSE kérel
mét, hogy fellebbezésének elintézé
séig halasztassék el a mérkőzés. A 
VSE-nél most az a helyzet, hogy a 
bajnokságot nem akarja végig
küzdeni, vissza akar lépni á további 
küzdelmektől, mert az utóbbi idő* 
ben szomorúan tapasztalta, hogy 
tekintet nélkül nagy múltjára, a 
KöLASz-ban egyetlen igaz ügyét 
sem sikerült keresztülvinie. Amint 
értesülünk, hasonló panaszok miatt 
Vácnak még két másik egyesülete 
is —  közöttük a VSE után leg
öregebb VÁC —  a bajnokságtól 
való visszalépés gondolatát veti fel 
épp a mai napon tartandó közgyű
lésén.

Ha megpróbálná,
-tigv ríi<4rae arra, hoa.v c s a k is  a 

'C l  || f *  £ £ borotválóvíz-nrtll>>VUn zeilehetl—2 
perc alatt borotválkozni. A „FUL- 
GOR“ ártalmatlan anyagokból Részül 

és az arcbőrt finomítja

A Sárvári SE március 13-án tartja 
évi rendes közgyűlését.

Az Attila a diákokért. Az Attila 
vezetősége az utóbbi időben egyre 
jobban kiterjeszti figyelmét & diák
futballistákra. Nemcsak hogy egészen 
olcsó, harminc filléres helyárat álla
pított  ̂ meg részükre, hanem minden 
mérkőzés előtt raagyobszámú szabad- 
jegyet is bocsát áz iskolák részére 
gazokat a testnevelési tanárok oszt
ják jnajd szét az arra érdemes diákok 
között. Azonkívül a vezetőség meg
egyezett az iskolák igazgatóival, 
hogy a játékdélutánokat ezentúl a 
népkerti pályán tartják meg s min 
den alkalommal egy-egy AttiJa-játé- 
kos különböző gyakorlatokat mutat 
majd be a diákoknak.

Az Attila annak megállapítását 
kérte tőlünk, hogy Klein Miklós 1930 
szeptember óta semmi tisztséget sem 
visel a szövetkezetnél, sőt az Attila 
Klubnak sem tagja.

Pausz játszik ma a KFC-ben bal- 
szélsőt Wei.neck helyén. Újra szere
péi a csatársorban Katona is.

líj csatár mutatkozik be a ZSE- 
ben az RTK ellen Fekecs IV. szemé* 
lyében. Középcsatár Fézler III. lesz, 
aki Schwartz helyét foglalja el.

A  KöLASz kiírta a Gyenes-vándor- 
díjat, melyért az egyesületek második 
csapatai küzdhetnek. A  Csapatokat 
három csoportra osztják: dunántúli, 
váci és rákos! csoportra. A győztes 
csapat egy évre védi az értékes dí
jat, játékosai pedig 1 1 1 ezüstérmet 
nyernek. A  második helyezett csapat 
tagjai ezüstözött, a harmadik helye
zettéi pedig bronzérmet kapnak. A 
vándordíját háromszor egymásután: 
vagy öt sorrendnélküli védéssel lehet 
végérvényesen elnyerni. Az első ki
írásnál a küzdelem csak egyfordulós 
lesz.

Délen mozgalom indult, hogy min
den évben más városban legyen a 
székhely. A déli alszövetségben, főleg 
a szegedi alosztályba tartozó nem 
szegedi egyesületek között már hosz- 
szú idő óta állandó a panasz á bi
zottságok ellen, melyekben jobbára 
szegedi vezető emberek ülnek, Külö
nösen a fegyelmi bizottság működével 
szemben hangzott el sok kifogás. Égy 
ilyen panasznak legutóbb lapunk ha
sábjain is helyet adtunk. Halápy 
Sándor, a KTK titkára panaszolta itt 
el egy játékos kitiltása körüli esemé
nyeket. A  vidéki egyesületek a baj 
kútforrását abban látják, hogy az al- 
szövetség székhelye nehézen közelít
hető meg s ezért a vidéki egyesüle
tek emberei nem vállalnak tisztséget 
a bizottságokban. Az érdekelt egye
sületek között most erőteljes akció 
indult meg a helyzet megváltoztatá
sára. Az akció azt célozza, hogy 
olasz mintára minden évben máé vá
rosban legyen az al szövetség székhe
lye s így a bizottságokba is minden 
évben új emberek kerüljenek. A moz
galom élén a makói és a hódmező
vásárhelyi egyesületek állanak.

-\  M A G Y A R  ANEKDO KINCSE
Ö n g ó l

A BKE két jéghdkkicsapata 
játszott a műjégen egyik este pár 
évvel ezelőtt. A B )  csapat kapujá
ban Benyovits állt. Pompásan vé
dett. Egymásután ütötte ki oldalra 
a legerősebb lövéseket, egy gólt 
sem kapott a második harmad vé
géig, amikor ismét oldalt hátra 
dobta a korongot. Óriási ordítás 
támadt:

—  Mit csináltál?! öngól?!
Benyovits a saját kapujába vág

ta a pakkot. Hogyan történhetett 
ez meg ? . . .  Hát csak a következő
képpen :

. . .  A gyorskorcsolyázóik is végig
nézték a tréninget. Déschán Iván, 
a volt bajnok, titokban odament a 
korláthoz, Benyovits háta mögé és 
*— mivel a kapus nem nézett hátra' 
—  nyugodtan eltolta a kaput egy 
rúddal. Benyovits ottmaradt a régi 
helyén és a legközelebbi lövést & 
kapuba továbbította . . .

Azóta, ha véd, „szabad idejében' 
rákönyököl a kapura. Többet nem 
viszik el a háta mögött!

Egy »zafos« olimpiai 
bajnokság

Az amsterdárni olimpia legizgal 
masabb percei közé tartoztak azok 
a percek is, amelyek alatt Kocsis 
Antal olimpiai bajnoksága meg
született.

A  döntő jelentőségű mérkőzés 
alatt a közönség legelső sorában 
helyet foglalt Kankovszky Artúr, 
az ökölvívó szövetség ügyvezetője 
és Szukováthy Imre dr., a Test- 
nevelési Főiskola igazgatója, az 
ökölvívás nagy barátja.

A  két ellenfél a -kötelek közé 
lép s mint már ilyenkor szokás, ha
lálos csendben kezdődik meg a 
nagy küzdelem. De telnek a másod
percek, dobog a szorító, zuhognak 
az ütések s felhangzik a harsogó 
kiáltás:

—  Gyerünk, Kocsis!
—  Bele!
—  Üsd!
Az izgalom nagy, ezt mindenki 

megértheti. Sőt azt is, hölgy a 
kiabálásban vörösre gyűlt arccal a 
két illusztris sportvezér viszi a 
„hangadó”  szerepét, ők lévén a leg
közelebb Kocsishoz. Hadd hallja a 
fiú, hogy biztatják!

Ám a hollandus vérmérséklet 
halon táplálkozik s neveli rá magát 
a halvérűségíe. Rendező jő  és ud
variasan súgja Szukováthy és 
Kankovszky fülébe, hogy:

—  M éltóz fossanak csendben ma
radni, itt senkinek sem szabad 
sajongani!

— ■ Jó, jó .,. —  mondja egyik is, 
másik is és összeszórított szájjal, 
feszengve, de csendben maradnak 
mindketten a menet végéig.

Következik a második össze
csapás. Eleinte Kankovszkyék még 
emlékeznek a figyelmeztetésre, de 
amint Kocsis remek egyenessel fe
lel a francia Appel belharcos fel
ütéseire, újra kirobban a kiáltás 
Kankovszky és Szukováthy torkán: 

*— Ne hagyd magad, Tóni! Most 
menj rá! Szállj bele!

A  kiáltás viharzik, de máris ott 
az udvarias, kövér és lojális ren
dező és sú g :

- Bármennyire sajnálom, de 
kénytelen vagyok kivezettetni az 
urakat, ha nem maradnának csend
ben!

Szukováthyék megszeppennek és 
kínlódva bár, de újra felhallgat
nak . . .

Következik a harmadik menet, az 
utolsó hajrá. Kocsis fölénybe keiül. 
Az olimpiai bajnokság glóriája 
egyre határozottabban, izgatóbban, 
reményt keltőbben int feléje. Itt 
nem lehet hallgatni. I t t . . .

Mindent bele, Tóni, mindent 
bele! —  üvölt a két magyar, meg
feledkezve rendezőről, kiabálási 
tilalomról, kivezetésről, mert most 
már ott táncol, ott vibrál a sze
mük előtt a magyar diadal! Amit 
Kocsisnak ki kell Verekedni, nekik 
meg ki kell —■ ordítani!

Egyszerre udvarias, de határo
zott tapintású kar érinti előbb 
Szukováthy, majd Kankovszky 
cárját. Rendező, aki kövér, rendőr, 
aki hatalmas termetű, szépen tes
sékeli őket kifelé. Tán egy perc le*
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Győztes: Bárdos István, Buda
pest.

Nagy töprengésre nem adott 
okot ez a rejtvény. Abban 
ugyanis a kép alapján minden 
megfejtőnek meg kellett egyez
nie, hogy a labda P. Szabótól ke
rül tovább. Hiszen P. Szabó lába 
rúgásra lendül, még a levegőben 
van, tehát nem is történhetett 
másként a dolog, minthogy az új
pesti csatár rúgta el a bőrt.

Azon azonban már gondolkozni 
lehet s gondolkozni kellett, hogy 
az elrúgott labda milyen irányba 
halad, mennyire jutott a felvétel 
pillanatában. S ezen a téren két
féle vélemény alakult ki. Az 
egyik azt mondja, hogy P. Szabó 
kapura lő, sőt gólt rúg éppen, a 
másik pedig azt állítja, hogy cen
terez.

Ha jobban megvizsgáljuk a ké* 
pet, azt a feltevést kell elfogad
nunk, hogy az újpesti szélső va
lóban kapura lő. A rejtvény s an
nak megfejtése szempontjából 
teljesen lényegtelen, hogy lövésé
nek mi lesz később a sorsa. Ka
puba talál-e a labda, vagy célt 
téveszt? A  fontos az, hogy P. 
Szabótól milyen távolságra ju 
tott a labda. Erre nézve Orbán 
mozdulata adott elég világos tá-

f  ej tők legnagyobb része nem vett 
figyelembe. Pedig látni lehet* 
hogy az amatőrök hátvédje bele* 
lépésével igyekszik útját állni a 
labdának, amely tehát aligha re
pülhetett túl még azon a vonalon, 
amit Orbán esetleg elzár.

Azok kerültek a sikeres meg
fejtők közé, akik ezt a körül
ményt is figyelembe vették és —‘ 
szerencséjük is volt. Mert minden 
hiába, ha a szerencse nem irá- 
nyitja a megfejtő kezét, amikor 
a labdát a képre rajzolja.

A  nyereményt kapott megfej
tők a következők:

1. d íj: 20 pengps sportutal*
vány. Nyerte: Bárdos István,
Verseny-utca 10.

2. d íj: Futballabda. Nyertei
Láger Zoltán, Kunszentmárton.

S. d íj: A  Nemzeti Sport egy;
havi előfizetése: Németh László 
Vác, József-utca.

.4— 10. d íj: A  Nemzeti Sport
könyvtár egy-egy könyve: KO*
vács Ferenc, Nagyváradi-út H L 
Csősz István, Szövetség-utca 22, 
Slajckó János Pesterzsébet, Ken- 
de-u. 26, Tarr Lajos Kőbánya- 
Ihász-utca 29, Körmendi József- 
I., Gát-utca 20, I. 28, Fikly Atal, 
Madách-utca 20, Gaár Ferenc, 
VIII., Balassa-utea 3, 10. ajtó.maszpontot, amit azonban a meg-

hét még hátra, vagy annyi sem ! A 
teremből csak lassan jutni ki, tehát 
a két sportférfiú most már szünet 
nélkül, szakadatlanul kiáltja:

—  Mindent bele, Tóni! Kocsiiiis! 
Hajrá!

A  rend közegei csitítanak és ve
zetgetnek buzgón, ám a két magyar 
úgy harsog, ahogy a torkából kifér, 
A  teremből kivezető út felénél már 
csak fél perc van hátra, az ajtóban 
csak 10 másodperc. Ott egy kis 
„tologatás”  következik szakadatlan 
ordítással. . .  és Kocsis kezét fel
emeli a vezető bíró.

Szukovó.thyék torkából még ki
hasad egy mindent felülmúló éljen 
rikkantás, aztán —  mindketten 
újra korrekt, kifogástalan csendes- 
ségű úriemberré válnak. Akik meg
ígérik —  mindenre, ami szent — , 
hogy m o s t  már igazán csendben 
maradnak.

Vissza is engedték őket az aj
tóból . . .

A  Vérhalom együttesét ma Bérűi
dé és, Zimmermann erősíti.

Markó, a TLK jobbösszekötője 
külföldre távozott és a TTE elleni 
mérkőzésen a sérüléséből felépült 
Vass játszik a helyén. A  mai csapat 
egyébként a következő: Müller — 
Zeisel, Ugróczky — Gombár, Nagy, 
Makovnik — Pfandler, Vass, Dróth, 
Oláh, Jáger.

Van már jobbszélsflje a TSC-nek,
mert Elek I. az UTSE ellen újra so
rompóba áll.

A  B. Testvériségnek három súlyos 
sérültje van: Országh I., Pálos ét

MTK-pólyq Hungário-út
Vasárnap, március 6-án, 

délután fél 4 órakor

Hungária—Somogy
Előtte fél 2 órakor

Budai „11“—Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzések

Az ifjúsági bajnokság* 
bán is a Törekvés vezet

I.
1. Törekvés

osztály:
15 1,1 3 1 56:14

2. FTC 15 10 4 1 48:23
3. BSzKRT 15 8 4 3 37:26
4. ÚTÉ 18 7 3 3 48:23
5. BSE 14 8 1 5 43:22
6. Postás 15 6 2 7 30:32
7. ZSE 14 6 2 6 29:35
8. Ill.-k. TVE 14 5 4 5 23:36
9. BRSC 13 6 1 6 30:25

10. MTK 14 4 5 5 16:19
11. Testvériség 15 3 4 8 25:36
12. BVSC 14 2 3 9 10:29
13. I. kér. SC 14 3 1 10 22:63
14. BTC 15 2 1 12 17:42

II. osztály
Stobbe-csopoH

1. Kelemf, FC
2. CsTK
3. URAK
4. UTSE
5. ÓTE
6. VI. kér. FC
7. TLK
8. PSC
9. NyTE

10. BTK
11. RTK
12. Turul TE
13. RUAC
14. Vasas

16 11 
15 11 
15 10 
lé 9
15 8
16 8
14 6
15 5
14 5
15 3
14 3
15 3 
15 4 
14 3

3 34
2 52
3 43
3 60
4 47 
6 41
6 40 
9 33 
9 41 
8 26
7 18
8 25

10 35
11 14

:12 24 
:21 24 
:22 22 
:34 24 
:22 1̂  
:37 lő 
:43 14 
•37 l l  
:44 10 
:38 10 
:39 10 
:59 10 
:53 9 
:48 6

* Kárpáti-csoport
1. „33” FC 15 11 4 ■ .48:18 2í6
2. Fér. Vas. 14 10 2 2 34: 8 23
3. KA0E 16 7 4 4 51:36 lS
4. BMTE 15 7 3 5 34:22 17
5. MÁVAG 14 7 1 6 43:30 15
6. Féltén 14 6 3 5 31:29 15

147. SzAC 14 5 4 5 37:26
8. EMTK 14 5 4 5 30:29 14
9. KTÖ 14 5 3 6 39:32 13

10. HAÖ 13 6 1 6 42:38 13.•Ül
11. FSE 14 6 8 31:34 12
12. Köb. AC 15 5 1 9 30:71 l la
13. WSE 14 1 3 10 17:46 D
14. Ganz 15 2 1 12 16:70 5

Kovácsi III * a „Se ”  FC csatára
erős lábfagyása miatt az u r a k

ellen nem állhat be a posztjára.



Vasárnap, 1932 március 6.

A h o l  a z  in té z ő k  n e m  m e n n e k  
ö t le té r t  a  s z o m s z é d b a ,

a v a g y

a m ik o r  a  n a g y  h ó  v e s z é ly e z t e t i  
a  m e c c s e t

—  Saját tudásitónktól —
Talán seholsem esett múlt vasár

nap annyi hó, mint Kőbányán. A 
nalomuteai pályán azért már dél
előtt i® nagy volt a sürgés-forgás- 
Igaz, hogy csak: kint, mert mi taga 
dás, a nézőknek nem volt pénzük és 
euélkül pedig nem eresztették be 
őket

Bent persze annál nagyobb volt a 
csend, csak a két intéző tanácsko
zott egymásközt kétségbeesetten.

— A bíró, egész biztos, hogy a 
hagy hó miatt a meccset nem en- 
Oedi lejátszatni — kezdte az egyik.

— Pedig úgy kapargáltuk össze a 
pénzt, hogy megrendezzük a mérkő
zést — válaszolta a másik.

A két intéző ezután elhallgatott,

de nem sokáig, mert egyszerre az 
egyiknek földerengett az arca:

— Nézze, nekem van egy jó ötle
tem — újságolta a szomszédjának.

— Hát csak mondja, mi azt
— Azt, aki hajlandó segíteni ne 

künk a hónak a pályáról való le 
tisztításában, azt eresszük be ingyen 
a meccsre! így legalább lesz jó pá 
lyánk és lesz szurkolóseregünk isi

Az ötlet tetszett a másik intézőnek 
Is. A dolgot rövidesen nyélbeütöt 
ték és félóra alatt az ingyen beenge
dett szurkolók a pályát teljesen 
megtisztították a hótól. így azután 
a két csapat lejátszotta a meccset, 
s a vendéglátó fél megszabadult 
egy esetleges újabb meccsnek a meg
rendezésétől!

Halálra ítélték Bukarestben 
a temesvári profíszövetséget

MI lesz a Rípensíával —  Mi lesz 
a játékosokkal?

—* Saját tudósítónktól —
Nagyvárad, március 2. 

Hosszú hónapokig tartott a 
Ripensia vajúdása, amíg másfél 
évvel ezelőtt megszületett. Elein
te szépen szerepelt, volt pénz bő
ven és már-már úgy látszott, 
hogy a rózsás álmokat sikerült 
valóra váltani. A  Ripensia való-
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bán úgy indult, hogy nagy csa
pat lesz belőle, később aztán fo 
gyott a pénz, jöttek a vereségek 
(Hungária 0:5, Ferencváros 2 :4  
gtb.), a mérkőzésekre ráfizettek. 
De a legsúlyosabb hiba az volt, 
hogy a Ripensia egyedül állt az 
országban. Sokáig tartotta ma
gát az a hír, hogy a NAC is 
profiosapatot alakít, aminek ér
dekében a temesváriak is min
dent elkövettek. De úgy látszik 
a váradi vezérek óvatosabbak 
voltak és nem mertek kalandos 
vállalkozásba fogni. A  NAC meg
maradt amatőrnek, míg a Ripen- 
sía tovább is egyedül maradt 
profinak, most már anyagi gon* 
dokkal küzdve. Tény tehát, hogy 
a profisport Romániában meg
bukott.

Ekkor a bukaresti szövetség 
kezdeményezésére életbelé

pett az olasz rendszer.
Mivel a Ripensia volt az egyetlen 
proficsapat, a legfelsőbb buka
resti sportfórum most azzal vá
dolja a profi alszövetséget, hogy 
minden esetben csak a Ripensia 
érdekeit nézik és emiatt a vissza* 
amatőrizálásukat kért Ripensia- 
játékosok ügyében a nyugati li
gát bízta meg a döntéssel.

így tehát & nyugati liga, 
amely természetesen az ama
tőr érdekeket fogja  védeni, 
minden bizonnyal azonnali 
hatállyal visszaamatörizálja 
a Ripensia négy legjobb já 

tékosát,
a „Bástyái Schwartzot” , akit Ro
mániában „bolygó profinak”  ne
veztek el, valamint Bürgert, Ciö- 
lacot és Hrehusst.

A  központnak kellemesebb is, 
ha a legjobb roipán futballisták 
visszanyerik amatőrségüket, mert 
a Balkán Kupa megnyerése után 
erősen ambicionálják a Közép- 
európai Amatőr Kupa megnyeré
sét _ is és az őszi 0:4-es pesti ve
reséget csak kisiklásnak tartják, 

Román sportkörökben az a vé- 
’ emény merült fel, hogy a leg
felsőbb sportfórumnak a játéko
sok ügyében hozott határozata

a profiszövetség halálos ité- 
fasa.--.,.. letét jelenti,

Ezzel egyidejűleg felvetődött az 
a kérdés, hogy ezekután mi lesz 
a Ripensiával, amely becsületes 
és bátor úttörője volt a román 
profisportnak. Többek szerint át
viszik a csapatot a Kinizsibe 
amatőrnek és még egy erőfeszí
téssel megpróbálják a régi nagy 
Kinizsit feleleveníteni. Mások 
szerint, ha több játékosát el is 
veszti, most újabbakkal fog  kí
sérletezni, de nem adja fel a 
harcot. Harmadsorban az izgatja 
a román sportköröket, hogy mi 
lesz a visszaamatörizált játéko
sokkal.

Schwartz már kikötött a bu
karesti Makkabinál, amely

nek trénere is lesz.
Ciolac szintén Bukarestbe fog 
menni —  legalább is erről beszél 
a fáma. A  legjobb román bal- 
halfnak nyugdíjas állást nyújt a 
GFR, amely jelenlegi kitűnő 
együtteséből nagy csapatot akar 
szervezni. Bürger a Nagyváradi 
AC-cal és a nagyváradi Crisaná- 
val kacérkodik. Legalább is az 
utóbbi szeretné megszerezni, de 
Bürger szívesebben menne a 
NAC-ba. Hrehuss tervei ismeret
lenek. A  többszörös válogatott 
román half állítólag anyaegye
sületébe, a TAC-ba fog  vissza
menni, de a bukaresti Juventus- 
ról is beszélnek.

Most tehát várjuk meg a kö
zel jövőt, amely mindenre meg
adja a választ. Romániában pe
dig a profiirány helyett új éra 
kezdődik,

Az olasz szisztémájú vegyes 
rendszer. . .

H. M.

A MILL-bajnokság  
vasárnapi műsora
* I. osztály

EMTK-MTK, Erzsébet-u., fél 2 
(Bleich). Postás—BEAC, Lóverseny
tér. fél 12 (Sftfir). 65 FC—UTE. Sta
dion, 10 (Margulies L.). MÁVAG-— 
W8C, Kőbányai-út, fél 10 (Bakonyi). 
Remény SC-VTII. Akarat, Népszi
get, fél 12 (Noék). Hungária-FTC, 
Soröksári-üt, fél 2 (Nagy). BSE— 
BMTE, Millenáris, fél 12 (Kelemen). 
Szondy—CsTK, Wekerletelep, fél l l
(Ehrenthal). Vasas—Törekvés, Béke- 
utca, fél 10 (Polgári), ril. ker.-PSC, 
Nagyszombat-u., fél 4 (Topseher).

Faragd és a NAC. Nagyváradon 
nagy az elkeseredés Faragó Lója el
len. Legutóbb ugyanis lapunkban 
így nyilatkozott: „A  NAC az CKSC
II.-t verte inég 7:l-re“, Ez ellen a 
nagyváradiak élénkén tiltakoznak. A 
kezük közt levő francia újságok sze
rint ugyanis a megerősített OGC-étj 
verték meg a nagyváradiak 7:l-re.' 
Faragó ellen nagy a felzúdulás és 
ezt abban akarják kifejezésre jut
tatni, hogy . .bojkottálják a Budai 
„ l l “-et éa nem fogják Nagyváradon 
fogadon

Háromszáz főnyi közönség 
fogadta a zöld-fehéreket 

Miskolcon
~~ Telefonjelentésünk. —

Miskolc, március 5.
A  Ferencváros csapatának üd

vözlésére mintegy háromszáz 
főnyi tömeg gyűlt össze ma este 
a miskolci állomáson. A  zöldfe
héreket hozó vonat pontosan fu
tott be s mikor a játékosok meg 
jelentek az ajtóban, hatalmas él
jenzés zúgott fel.

A zöldfehéreket hivatalos fo
gadtatásban is részesítették 
Kardos Géza városi hivatalfőnök 
Miskolc városának közönsége éa 
Hodobay Sándor dr. polgáraié®, 
tér nevében meleg szavakkal üd
vözölte az érkezőket, akiknek 
nevében Mailinger Béla vála
szolt.

A  vendégek és fogadóik villa
moson mentek be a városba. A 
szállodában hamarosan vacsora 
következett, utána nagyobb sétát 
tettek a játékosok, majd lefeküd
tek.

Schiisternek iiiipllaifása van,
M agyar is influenzás

— Saját tudósítónktól —

A  szombat új áldozatokat sze
dett a futballisták influenza- 
frontján. Ezúttal két balfedeze
tet szemelt ki, Schustert a Budai 
„ l l ” -ből és Magyart a III. kén
ből. Schuster esete a súlyosabb, 
nála tüdőgyulladást állapítottak 
meg s játékáról szó sem lehet, 
Magyar azonban nem ennyire 
komoly beteg s ő  esetleg játszhat 
is, ha állapota nem rosszabbo
dik.

Mindkét Csapatot nehéz hely
zetbe hozta a két kitűnő játékos 
betegsége. A  Budai „ l l ” -nek 
egészen át kell csoportosítania 
csapatát. Balfedezet Kárpáti II. 
lesz, jobbfedezet Fekete, Moha
ros pedig bekerül a balhátvéd 
helyére. A  III. ker.-nek egysze
rűbb megoldás áll rendelkezésé* 
re.* Beretvást átteszi a baloldalra 
és Steiner lesz a jobbfedezet.

Egy elmaradt 
jubileum

A  Siketnémák együttese az a csa 
pat, amely ellen mindenki gólarányt 
akar javítani. Ez rendszerint sike 
rül is. Ha öt gólnál kevesebbet kap
nak egy meccsen a siketek, ez ma? 
nagy eseménynek számít. Ha .pedig 
még esetlég rúgnak is egyet, akkor 
már ünnepük a csapatot. így aztán 
a kapott gólok számával a rekordot 
is mindig ők tartják. Jelenleg 70 
kapott góllal vezetnek, amellyel 
szemben csak négyet rúgtak. Dicsé
retükre legyen mondva, bár sokszor 
előre tudják, hogy egy tucaton alul 
nem ússzák meg, azért ők mindig 
kiállnak, soha nem mondják le a 
meccset. Sportszerűség tekintetében 
az elsők között vannak! Múlt va
sárnap a Kelenvölgy elleni meccsük 
félidejében, amikor az ellenfél már 
5:0-ra vezetett, egy újabb esemény
re készültek.

— Ma kapjuk az ezredik gólt 
működésünk alatt — mondta ünne
pélyesen az egyik vezető —, még 
csak hetet kell kapni . . ,

A Kelenvölgy „csak" 11 gólt in
gott, így az eddig kapott gólok Szá
ma mégsem érte el az ezret, csupán 
a 999-et Az ezredik gól berugésa a 
mai vasárnapi ellenfél dicsősége lesz

A Megver FC ma az Újpest B)
elten (Meg-yeri-út fél 2) a következő 
összeállításban áll ki: Széiffert *— 
Pataki Magé — Csattá, Kristóf, 
Satkovszky —, Wagner, Reinér, Fie- 
ger, Szekeres (Ontkó), Bíró.

Újvári és Rökk a Hungária két 
influenzás betege. Mindkét játékos 
meglehetősen magas lázzal ágyban 
fekszik.
_ * H yperol szájvíztabletta ideá

lis száj- és  torokfertőtlenítő.
A K. Húsos fúziós tárgyalásokat 

folytat a K. ElŐrével. A  tárgyalások 
sikerrel kecsegtetnek, úgyhogy^ re
mény van arra, hogy a közeljövőben 
a kát egyesület egyesített csapatát 
látjuk porondon küzdeni.

Sárvári térdét pénteken este vizs
gálta meg Molnár főorvos és egyelő
re 10-szeri hőlégkezelést rendelt el 
számára.

Milyen lesz ellenünk 
20-án a csehszlovák 

válogatott csapat
— Telefonjelentésünk —;

Prága, március 4.
A csehszlovák 

válogatott csapat, 
amely március 
20-án kiáll a ma
gyar csapat ellen 
itt Prágában, nagy 
vonalakban már 
kialakult a közvé
lemény, de való
sz ín ig  Fanta szö

vetségi kapitány szemében is. A 
szerdai próbajáték nyomán egé
szen elsőrangú formában van 
Planicska kapus, Bürger hátvéd, 
Simpersky középfedezet, a csa

társorban pedig Junek és Ne- 
jedly. Soltys csak szükségcenter 
volt, Swoboda rövidesen felépül 
hüléséből és akkor ő lesz a közép
csatár. Nejedly most olyan jós, 
hogy még Pucsot is kiszorítja.

Ezek szerint tehát a március 
20-i csapatba előreláthatólag c3ak 
a Sparta és a Slavia ad játékost, 
az együttes pedig nyilván a kö
vetkező lesz: Planicska —  Bur-
ger, Ctyroky —  Madelon, Sim
persky, Srbek -— Junek, Sűny, 
Swoboda, Nejedly, Sokolar.

Moldvay.

A harmincéves fennállását 
ünneplő Temesvári AC 
jubileumi körmérkőzésér 
a Ferencvárost várja és 
egy bukaresti csapatot

— Saját tudósítónktól

Temesvár, március. 
Temesvár, de egész 

Erdély sportélete ko
moly, nagy ünnepet 
ül ebben az évben. 
Most érkezett el 
ugyanis a Temesvári 
Athletikai Club, Te
mesvár városának 
nagy, magyar sport- 
egyesülete harminc- 

íves jubileumához. A® egyesület, 
amely évtizedek óta komoly szeré
pet játszik a sportéletben, nagy 
fénnyel, hagyományaihoz méltó sport- 
eseményekkel igyekszik megünnepel
ni ezt a fordulót. A jubileum ünne
pének súlya nyomta rá bélyegét 
már a közgyűlésre, amely az új 
tisztikart megválasztotta s az egye
sület élére állította azokat a vezére
ket, akiknek új évtizedeken át, új 
jubileumok felé kell vezetniük a 
nagymultú egyesületet.

A tiszteletbeli elnökök sorában 
csupa előkelőséget találunk s a tisz
teletbeli elnökök névsora jelzi azt a 
hatalmas társadalmi erőt, amit a 
TAC képvisel. Az egyesület elnöke 
Faur Livins, ügyvezető Weisz Imre, 
társelnök: Dalin Hugó dr., Naschitz 
István dr., aielnök: Harsányi Ká
roly, Horváth Lajos, Nebel Jenő, 
Zddor Elek, sportigazgató: Kotzmulh 
Artúr, főtitkár: Halász István.

A hatalmas tisztikarban foglal he
lyet az atléta, birkózó, ökölvívó,, te
nisz, vívó, téli , sportok, zene és vi
galmi osztály vezetősége is. Ezek a 
szakosztályi vezetők vannak hivatva

arra, hogy a különböző versenyeket 
és viadalokat előkészítsék, bár kü
lön jubileumi bizottságot is válasz
tott a közgyűlés s ebben a bizott
ságban a következők foglalnak he
lyet: Kovács Ödön dr., Weisz Imre, 
Harsányt Károly, Zddor Elek, Kot*- 
muth Artúr.

A nyári, nagyszabású sportflnnep-
ség, jubileumi ünnepségek középpont
jában előreláthatólag az a körmér
kőzés áll, amelynek résztvevői a

Hercules fooiball-
labdák ás cipik, kizárólag a 
Budapesti Gépszijgyámá! kaptául 
VII., Mlkso-utca 16. Tat.: 31 3 -1 3

TAC mellett a Ferencváros, vala
mint egy másik temesvári és egy bu
karesti csapat lenne. De fel akarják 
eleveníteni az atlétikai szakosztály 
régi, dicső napjait is s már ez 
irányban is folytatnak tárgyaláso
kat a magyar szövetséggel is. Érint
kezésben van ezenkívül a TAO a ma
gyar birkózószövetséggel és a.z UTK- 
vel is, hogy a juhiláris birkózóver- 
senyt előkészíthesse és megrendez
hess a.

Temesvár bízik abban, hogy a 
TAG, amelynek történetében Újlaki 
Rezsők jelzik a határköveket, névé
hez és múltjához hü marad s ez az 
esztendő a föllendülés korszakának 
megindítója, a további sikerek alap
ja lesz.

Tologatnak
mondja Várkonyi Pál, a p ro fi
szövetség pénztárosa. Hamaro
san senki sem fog ja  magát kiis
merni. Itt van például a hivata
los lap. Az áll benne, b ő g j  „X ” 
egyesületnek fel van függesztve 
a játékjoga ennyi és ennyi Ösz- 
szegű tartozás miatt. Erre jön 
„X ”  egyesület és bejelenti, hogy 
majd bejön a szövetségbe „Y ” 
egyesület, fizet majd ennyit és 
ennyit, abból tessék a mi tarto
zásunkat is kiegyenlíteni. Vagy 
bejön „Z ”  és különböző fogások
kal letörleszti a tartozást.

Egyszóval Várkonyi azt akar
ja mondani, hogy minden van, 
csak éppen pénz nincs. Itt tán
colnak előttünk a Számok a hiva
talos lapban. Némely egyesület
nek annyit írtak már a terhére, 
hogy a végösszegen csinos kis 
házat lehetne venni. Az egyik 
ide tartozik, a másik amoda. S 
szombaton este jönnek törlesz
teni. Pénz nélkül. Ritkán pénz
zel,

A kassza m egtelik. . :  B oríté
kokkal, bonokkal, jegyzetekkel . .

És tegnap késő este még min

dig volt olyan egyesület, amely 
nem fizette ki, vagy nem jelen
tette be a profiszövetségnél, 
hogy rendezte az adósságát. Pe
dig szombaton még le lehet va
lamit sírni, de vasárnap a posta- 
hivatalnál már készpénzzel kell 
fizetni. K ápé. . ,

Nyújtó tesz hm a Köb. AC center- 
halfja áz SzFC ellen.

Autóbusszal megy a Szürketaxi FC 
ma reggel Dorogra, ahol a DAC 
elten mérkőzik,
_ Ferstlt visszászerződtette a Mag

lód és a jeles center ma már játszik 
a Turul elten. Baskyval is megegyel
tek a maglódiak.

Üjra jő tesz az I. kér. SC. A" 
nagymultú kerületi csapat hatalmai 
erősödést fog nyerni a közeljövőben, 
A BÁSE beolvadásával egy sereg 
jóképes&égű játékoshoz jut az I, kei, 
SC. Ezek közül Rigler, Szedi, Vida 
és Maliira az első csapatba is beke
rül. A helyi rivális Kelenföldi FC 
ellen már előreláthatólag az űj játé
kosokkal megerősödve fog kiállni at
I. kerület.

A BTC futballszakosztályának az
áj vezetője Máday Ágoston százados 
tett.

I, kér. SC kombinált—GSE barát-
ságos mérkőzés lesz ma délután fél 
2 órakor a budafokiúti pályán,

<3€usvéti



sssa Vasárnap, 1932 március 6.

Tavaszi szél, ré
olcsóság, a ruha
összhang,

és influen
együttes hangulata 

a m ásodik ba jnoki vasárnap előtt
— Sajtit tudósítónktól —

Az időjárás nem ígért sokat 
tegnap. Reggel komoly télre, hó
hullásra ébredt a főváros s a sí- 
zők tábora megélénkült. A fut- 
ballvezérek tábora kevésbé. A 
futballvezérek csak estefelé 
élérikültek meg, amikor az orszá
gos tanácsülésen az új rend le
vegője csapta meg a tanács tag
jait. Nádas Ödön —  kimondani 
is szörnyű —  pontban 6 órakor 
nyitotta meg a tanácsülést, ho
lott —  6 órára volt összehíva. 
Szóval legalább egy órával a 
normális kezdés előtt. A  tanács 
ülés irama, tárgyalási módja is 
lendületesebb, frissebb volt s a 
régi rendhez szokottak bizony 
csóválták is a fejüket olykor- 
olykor. Valaki elégedetten szólt

—  Más szelek fújnak itt ezen
túl.

—  Éljen! —  szólt egy profi
vezető. Remélem, tavaszi szelek.

Mit érnek a rémhírek ?
Leállási rémhírekkel ijesztget

ték az embereket a héten. A  vé
gén kiderült, hogy a legréme
sebb rémhír a következő:

—  Hallotta? Leáll a Nemzeti 
és a Sabaria!

—  Ne mondja! Végleg?
—  Azt nem, csak erre a hétre 

A jövő  héten újra feláll.

Szabadjegyek alkonya
A  közönség csökkenése forra

dalmi jelentőségű intézkedésekre 
készteti a futballegyesületeket. 
Komoly formában tárgyalnak 
róla, hogy megszüntetik a sza
badjegyeket. Preismann Lajos, a 
Hungária „Fukar” -nak becézett 
alelnöke mondta tegnap a szövet
ségben :

—  Mindenki fizetni fog. Az el
nök is, én is.

Mándi, a Hungária jelenlévő 
válogatott bekkje, aki szintén 
nem a pénzszóró emberek fajtá
jába tartozik, kijelentette erre:

—  Ha „Józsi bácsi”  (Preis
mann Lajos =  Józsi bácsi) is f i 
zet, akkor én is hajlandó va
gyok.

Miután a könnyelmű kijelen
tésre többen elájultak, Mándi 
hozzátette:

—  De kedden egy pengővel 
több fizetést kapok.

Hogy kell olcsón utazni ?
A  vidék nagyon tüzes a pénteki 

értekezleten elhangzott vidékelle
nes felszólalás miatt. Káldy Zsig- 
mond, a Bocskai vezetője nagyon 
méltatlankodott s mikor valaki a 
nagy vasúti terheket emlegette, 
így szólt:

—  Ki mondta, hogy gyors má
sodikon kell utazni? A Bocskai 
személyvonat III. osztályon jött. 
Mi megjárjuk a fővárost, vasúti 
költséggel, igen jó szállóbeli ellá
tással 200 -pengőért. Mert mi tu
dunk áldozatot hozni azért, hogy 
sportolhassunk. Ezt megtehetik 
mások is és 200 pengős teher 
miatt nem szabad a Bocskait és a 
többi vidékit kizárni az országos 
versenyből. Pláne akkor nem, ami
kor a Bocskai példát mutatott 
egyesületszervezésböl. Mi, kérem, 
megélünk a mérkőzések jövedelme 
nélkül is, mert nekünk 800 tagunk 
van, aki havonta pontosan lefizeti 
a két-két pengőjét. Es a mi tag
jaink akkor ragaszkodnak igazán 
hozzánk, amikor úgy érzik, hogy a 
klubjuk veszélyben van. Ez a mi 
erős alapunk és ezért nem félünk 
mi m ég az ilyen rosszindulatú ter
vektől sem-.

Nem a ruha teszi 
a centert

A Középbioikk táján a héten so
kat emlegették az egyik újpesti ve

zér következő kijelentését"
—  Ma új ruhát csináltatok ma,- 

gamriák s odajön hozzám a szom
széd, hogy adjam oda neki kölcsön, 
mielőtt magam egyszer is felvettem  
volna, a szomszéd nem csodálkozha- 
tik, ha nem adom oda.

A vasárnapi újpesti Jakube- 
premiér szerény látogatottságára 
mondta valaki:

—  Egy héttel előbb tán többen 
lettek volna kíváncsiak az új ru
hára.

—  Ezt most már nem értem  —  
szólt közbe egy másik középblokkos.

—  Mit nem ért?
—  Hogy Jakabéra céloz-e, vagy 

arra a 6:3-ra.

Harmónia Újpesten 
meg a szövetségben

Langfeldort, a színen megjelenő 
újpesti igazgatót is próbálták ug
ratni a középblokkosok:

—  Hallottuk, hogy az újpesti csa
társor régi és új krekkje között 
egyelőre hiányzik a kellő játékbeli 
összhang.

Langfelder fölényesen legyintett:
—  Bár köztünk lenne akkora 

összhang!

Nincs többé  ̂összeállítási 
gond Óbudán

Komor, a III. kerület vezetője 
szomorú hírt közölt este a szö
vetségben :

—  Magyarnak láza -van. Úgy 
látszik, rajta is kitör az influen
za. Aligha tud játszani.

Általános részvét fogadta a 
közlést és valaki udvariasan 
megkérdezte:

—  Szegény Háromkerület! 
Most persze itt vannak a csapat
összeállítási gondok.

—  Sőt! —  volt a felelet.
__ ? ! ? ! ? !
—  Most már igazán nincs 

gondunk. Most már csak 11 
harcképes játékosunk van. Se 
több, se kevesebb.

Kis gondolkodás után hozzá
tette :

—  Bár erről az influenzáról 
sosem lehet tudni...

Jönnek az arisztokraták
Beszélgetés -az Alkotmány-utcá

ban;
—  Már látom, hogy a futballban 

is félvirrad az arisztokrataviccek
nek. Arisztid alelnök lesz.

—  ? ? ?
—  Hallom, hogy lemond a PLASz 

elnöksége és helyébe közéleti nagy
ságokat kémek fél,

A Ferencvárosban szünőben 
van a járvány

Beszélgetés a Ferencváros
ban:

—  Hogy vagy?
—  Köszönöm, jobban, jobban.
—- Meggyógyultál?
—  Nem fontos, nem fontos!
—  Hát mi fontos?
—  Hogy Sárosi meggyógyult.

Jövő h é t :
Újpest—Hungária

Beszélgetés a Hungária-kaszi- 
nóban:

—  Hogy van, kedves Senkey 
edző úr? Nyugodtnak tetszik 
lenni?

—  Hallja! Ha m ost sem lennék 
nyugodt, mi lenne velem a jövő 
h éten ?. . .

Streba, az Ujp. Jó-barát tehetséges 
középfedezete munkaközben lábát 
törte.

TEN ISZ
Baum garten Magda 

tegnap reggel 
San  Remóba utazott

•— Saját tudósítónktól —
Baumgarten Magda, aki Kehr 

lingékkel együtt szándékozott le
utazni a Riviérára, valutanehéz
ségek miatt tudvalévőén az 
utolsó pillanatban lemaradt az 
útról. Most sikerült a valutáris 
nehézségeket kiküszöbölni s a 
magyar teniszbajnoknő tegnap 
reggel elutazhatott —  ha nem is 
a francia, de —  az olasz Rivié- 
rára, San Remóba, ahol hétfőn 
már játékba is áll* San Remóból 
Alassioba, onnan esetleg Cannes- 
be utazik Baumgarten, aki mint
egy 10— 14 napig marad a Rivié
rán. A  sanremói és alassiói ver
senyre Baumgarten meghívást 
kapott s kiutazása így vált le
hetségessé.

Bárczy Oszkár, a CsMTSz elnöke 
vándorserleget alapított, amelynek 
elnyeréséért a CsMTSz válogatott 
csapatán kívül a nyugati, közép és 
keleti teniszzsupa szláv együttesei 
fognak küzdeni.

Ausztrália a Davis Cup favorltja? 
J. Satoh, az ismert DC-játékos úgy 
nyilatkozott, hogy a DC idei me
zőnygyőztese Ausztrália lesz. Satoh 
szerint az ausztrál csapat az idén 
igen nagy erőt fog képviselni, * 
Amerikára és Angliára egyformán 
nagy veszélyt jelent.

A teniszszövetség jubiláns dísz
közgyűlésére az előkészületek seré 
nyen folynak. A külföldi szövetsé
gekhez szóló értesítéseket a napok
ban adják postára (kissé el is késtek 
vele, mert a díszközgyűlés április 
2-án lesz), az arany szövetségi jel
vény készítése folyamatban van, sőt 
a díszplakettre vonatkozóan is sike
rült végre végérvényesen megálla
podni.

Mentonban Menzel 6:3, 6:3-ra ver
te Gabrovitzot. A párosban: Gabro- 
vitz, Zichy gr.—Rodzianko, Landau 
4:6, 7:5, 6:3, Kehrling, Worm dán— 
Du Plaix, Tloezinszki 6:1, 6:4, ve
gyesben: Kehrling, Miss Bürke ame
rikai-—Schoemiberg, Thom-asson 6:2, 
6:8, 6:3. A  mentoni férfipáros előny
versenyt Menzel és a svéd -király 
nyerte.

Az ausztrál DC csapat tagjaj:’ J,
Crawford, Hopman és Sproule.

^Magyarország 50 km-es síbajnoksá
gát ma rendezi meg a szövetség a 
Bükkiben. Papírforma szerint a tava
lyi bajnok Szendey A. és a két év 
előtti bajnok Csekey között áll a ver
seny, de a Tátrában Maxsik felett 
aratott nagy győzelme, valamint még 
a futásnál szerzett kétségbevonha
tatlan állóképessége folytán Bellcmi 
is komoly esélynek számít, sőt kedve
ző sorsolása mintha az ő javára bil
lentené a mérleget.

Végleg elmarad az idén a'Hoknm- 
kollen, a norvégek hagyományos 
nemzetközi síversenye.

Két magyar síugró indul a Zako
panéi versenyen de a kombinált ver
senyre való tekintettel a tegnap le
folyt 18 km-es futásban is resztvet
tek. Kozma a 30., Vámya a 34. he
lyen végzett. A versenyt a lengyel 
Gawlikowski nyerte 1:31:31 alatt.

.<SÍ I F J Ú S Á G
A  debreceni kerület vívóbaj

noki viadalát ma délután rende
zik meg Nyíregyházán. A  köz
pont képviseletében Michnay 
Géza utazott a versenyre.

A  székesfővárosi iskolák úszó
tanfolyamait a húsvéti vakáció 
tartamára a Császárfürdő női 
uszodájába helyezik át a Nem
zeti Sportuszodából. Március 
21-től április 5-éig, tehát azokon 
a napokon, amikor a fiúk a Nem
zeti Sportuszodában gyakorol
tak, a Császárfürdő női uszodá
jában tartják meg az edzést. Az 
úszni még nem tudó tanulók ez 
alatt az idő alatt nem járhatnak 
az uszodába. A  Nemzeti Sport
uszodában április 5-én, kedden 
kezdődik újra a munka.

A Pestszentlőrinci Levente Egye
sület ma járási levente boxversenyt 
rendez a lőrinci lövöldében. A  ver
senyen résztvesznek Csepel, Sorok
sár, Csepel-Jutagyár, Pestújhely, 
Pestszentimre, Budiatétény és Pest- 
szentlőrinc legjobb leventeboxőlói. Az 
előmérkőzések délelőtt 10 óraikor kez
dődnek, míg a döntőkre délután S 
ómkor kerül a  sor.

Március 8-án Londonban 
bemutató korcsolyázáson 
vesznek részt Amerikából 
hazatérő párosaink
A magyar téli olimpiai expedíció
a tengeren

—  Távirati jelentésünk —

London, március 4,
A magyar páros- 

műkorcsolyázók rá
dió táviratot küld
tek óceánjárójuk fe 
délzetéről és jelez
ték, hogy útban 
vannak Anglia felé. 
A két páros egész

séges és jó kondícióban van. Az 
angol szövetség egyik vezető férfia, 
Mr. Prescott még a kiutazás előtt 
bemutató, korcsolyázásra hívta meg 
az Amerikából hazatérő magyar 
műkorcsolyázókat s ennek a bemu
tatónak az időpontját ugyanez to 
rádiógram jelölte meg, mégpedig 
március 8-ában. Kedden tehát a 
londoni Ice Club műjégpályáján fut 
a Rotter— Szollás és az Orgonista—• 
Szalay pár. A két pár Minich Jenő 
dr. kíséretében valószínűleg már-

Budapestre, bár az is meglehet, 
hogy az eredeti útitervtől eltérően 
nem Lipcsén, hanem Svájcon ke
resztül utaznak majd a párosok s 
ebben az esetben eleget tesznek a 
zürichi Dolder Kunsteisbahn meg
hívásának s Zürichben is tartavak 
bemutató műkorcsolyázást.

W. S. Y.

Kari Schafer és Fritzi Burgeí
Amerikából hazatérőben március 
12-én Salzburgban tart bemutatókor" 
csolyázást.

A svéd válogatott jéghokkicsapat
nem vesz részt a berlini Európa-baj- 
nokságom, melynek sportértékét nem 
tartja megnyugtatónak. A  svédék 
Párisban fognak mérkőzni, majd 
Stockholmban fogadják a csehszlovák 
és francia válogatott csapatot.

7500 ember nézte végig Zürichben 
a Dolder műjégen tartott All Stara 
(Boston)—zürichi válogatott jéghok- 
kimérkőzést.cius 10-én vagy 11-én érkezik haza

t
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Uj mérföldes világrekord??? Ép

pen Ladotumegue felfüggesztésének 
napján jelentik azt az egészen fan
tasztikus hírt, hogy egy Gulzar Ach- 
med nevű, soha nem hallott hindu 
futó 4:08.4 mp-re futott egy mérföl
det (Ladoumegue világrekordja 
4:09.2). Az illetőnek, aki ilyen ered
ményre képes, az üstökösszerű feltű
nést nem tekintve is olyan futócso
dának kellene lennie, amilyen eddig 
még nem született. A  fenti idő még 
1500 méterre is hindu rekord és azt 
hisszük, hogy erről is van csak szó.

Az MTE újoncversenyére még a 
helyszínen is lehet jelentkezni. Sok
vidéki futó is indulni akar, de a fő
városból és környékéről is sok a je
lentkező. Az MTE előreláthatólag 
ismét sok tehetséges futót nyer meg 
a miaga és a magyar atlétika részére, 
A verseny délelőtt fél 11 órakor kéz 
dődik a Népligetben, öltözés a Szűcs
féle vendéglőben.

Elmarad a mára Miskolcra és Sze
gedre tervezett mezei verseny. Sze
geden a nagy hideg (? )  miatt nem 
futnak, Miskolcon pedig . csak az 
MVSC nevezett. A buzgalom, úgy 
látszik, nem túlságos a vidéken. így 
egyedül Kaposvárott lesz ma mezei 
verseny, amelyen a KTSE csapatai
nak győzelme valószínű.

Ladgiiaepet a 2FA törölte 
atlétái taráül

—  Saját tudósítónktól —
Távirati jelentés számol be róla*, 

hogy Jules Ladoumeguet, a sokszor;': 
ros világrekordért a francia atlétikai 
szövetség törölte az atléták sorából, 
mert nem tudta megdönteni azt . a 
vádat, hogy pénzt fogadott el bavred 
szerepléséért.

Ez a határozat még nem jelenti 
•visszavonhatatlanul azt, hogy Ladou
megue nem indulhat az olimpián. Ha 
professzionistává nyilvánították vol
na, akkor már nem lehetne rajta 
segíten, így azonban nincs teljesen 
kizárva, hogy a határozatot — amit 
a 2FA bizonyára alaposan megfontolt 
— mégis csak megváltoztatják- Ha 
azonban így marad, Ladioumeguevel á 
modem atlétika egyik legesodásabb 
tehetsége tűnik el az amatőr atléták 
közül. Álljanak itt fejfául világre
kordjai:

1000 méter 2:23.8
y, mérföld 3:00.6
1500 méter 3 :49.2
1 mérföld 4:09-2
2000 méter 5:21.8

Ezek mindegyike még hitelesítet
len, de a fenti ítélet nem fogja meg
akadályozni, hogy a világrekordlis
tát ékesítsék. Ladoumegue egyébként 
800 méteren 1:62, 5000 méteren
16:032 mp-et futott.

A Rezei bajnokság 
fiprókája lesz a MAC 
mai versenye s a

A szigeti sétá
nyokon 8 kilo
méteres távon 
találkozik Kelen, He vele, Szerb dr. 
és Szabó

—  Saját tudósítónktól —
Már csak két hét választ el a me

zei bajnokságnak ebben a nehezen 
kitavaszodó időben különösen korai
nak tetsző terminusától. Más eszten
dőkben ilyenkor már legalább nagy
jából ismertük a formákat, tudtunk 
ha máskép nem, átszámítások útján 
— következtetni a bajnokjelöit egyé
nek és csapatok várható teljesítmé
nyeire. Az idén erre még eddig nem 
volt alkalom. A védő MAC és Szerb 
még nem mutatkozott be, a rivális 
ESC csak tartalékokkal spékelve 
indult, az egyéni pályázók közül is 
csak Kelént és Szilágyit láttuk. A 
mai MAC-verseny hivatott ebbe a 
sötétségbe némi világot vetíteni.

A  MAC csak szeniorversenyt ren
dez, 8 kilométeres távon, de a köny- 
nyü sziget) sétányokon, tehát a kö
zép távfutók is érvényesülhetnek. Ez 
elsősorban Szabóra vonatkozik, aki 
Indulni akar ég a MAC meggyengült

csapatának bizony szüksége is lesi 
rá. Nélkülözni fogják ugyanis a 
gríífmadarasok a síbajnokságban in
duló Bellonit és esetleg Bejczyt élt 
Cser meg Adátny is betegségtől le
gyengülve állhat csak rajthoz. . MA 
meg Szerb dr. sem Indulna — atolt 
nem hiszünk — a Szabó, Cser, 
Adámy, Gyulai, Varjas csapat esé
lyei már nem a legbiztatóbbak.

Teljes csapatok esetén a MAC-nak 
adjuk az első esélyt az ESC és a 
Szilágyi nélkül, de Simonnal felálló 
MTK előtt. A Vasas csak utánuk kö
vetkezhet.

Egyénileg a már biztató formában 
látott Kelen a tip, de keményen 
kell majd küzdenie Szerbbel és He
veiével, akik előreláthatólag elfog
lalják majd az első három helyet.

A verseny délelőtt 10 órakor két* 
dődik a Margitszigeten
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Beszélgetés a tegnap hazatért 
Borsival
amerikai tapasztalatairól, 
a fedettpálya-versenyzésről 
és további terveiről

(Hat héttel és néhány nappal 
ezelőtt mennyi bizakoúé remény- 
sej), mennyi szorongd várakozás 
"Mérté ki Barsi Lásztíót a vásút- 
?**• A. Nyugati pályaudvar a 

hajnali órákbau egészen
^zsafonas képet kapott a búcsúz-
*»tiktól.

Tegnap délután mindössze 
begyen voltunk ott a Keleti pá- 

udvaron a megérkezésnél. A 
zzálád, az egyesület, a vaj tó egy- 
e9y képviselője és Per le ht Rezső, 
a mester, aki már Kelenfölden  
^sszáiit legkedvesebb tt*inítványá-

A Nyugatitól a Rulettig 13 
?crc alatt megy a vilin,mos. Barsi 
erülö úton jutott oda, egy kicsit 
°Sszabb utat tett meg és ezalatt 

ói alatt siettek a\z emberek
ni a magyar atlétika soro- 
sikereit, Barsi Utvalyi győ- 

ziemsorozatát, amelipuek alapján 
z zgész amerikai meghívás meg- 

, betett és meghúztálh . a vész- 
®rongot a magyar atléták olim- 

szereplése felett.
Ahogy itt ülünk m ost egymás- 

bemben, ezek a, gondolatok 
[, .jük először eszünkbe és az 

,? kérdésünk is e z :)1
Megbántad, hogy kimen-

i. % y pillanatig hangát, látszik, 
ő maga is soi:at tépelődött 

u6n és nem tudott végleges íté- 
tre jutni.

jJ "  Nem tudom .,.. Ha az ered- 
nézem, akkor igen, ha a 

é lm én yek re  is gondolok, arra, 
láttam és tapasztaltam, ak- 

M  talán nem. Tudom, hogy most 
,.1}<ienki rajtam Iteirésztül üti az 

lánykát. Ez fáj, mért én becsü- 
j lte* dolgoztam És igazán min
i s t  megtettem, aitti tőlem tel- 

W y  sikerrel, jcijjek vissza. 
w*®> bírtam.
i ! "  Túl jók ezek> az am,eri- 
pjofc? Vagy a pálya,,volt az oka? 
a0y a versenyzési mód?) 

j8"~ Talán minden együtt. Jók 
1 a cingár, hosszú, inas
tö*®üyek és mégha sálakon kerül
tük v°tna szembe, akkor sem 
ptf0lü, sikerült vollna-e győzni 

eüülc. De ezen pf fedettpályán,
( . - “ “ 'is összedőlgoüvbauk, tőkéié
ig êcbnikájuk és taktikájuk el- 
jjj egyszerűen lehetetlen volt, 

®st> a végén már kezdtem rá-
.k -;1, a nyitjára, de még csak
,'aiéli ".keletben. Mikor uft versenyre

.................
i^ét nappal a bajnokság előtt ő

a sor, egyséíeribben elfe- 
ru. m» amit B aA uti tanácsolt

^ ^ e z e tt  ellátni szaktanácsokkal, 
arra voltam utalva, amire 

f á m t ó l  rájöttem, vagy amit 
t^astem a versenyhien) és önkén
y ü l  a salakpályán megszokott

*SdlV7:ó.ai tnArlnrf- Ifmroffptyi.

tett-

senyzési módot Lövettem.
M  Hát mit kell csinálni fe- 
‘Pályán?)

keíT ? ^ ször is*, borzasztóan bele 
áJ  dőlni a fordulóban. Közel úgy 
j^-dak az igazi tsffettpályafutók, 
{  a kerékpárirook a pályán. 
ejrv ®n ügy éreztem magam, mint 

országúti vecsifnyző, aki egé- 
hirtelen a pályára kerül, 

í í , ‘ t még soha ri>m is látott 
-i J h'eg lehet azt tfinulni két hét 

att? Aztán a taktika! A  baj- 
jasagban, meg á filadelfiai ver
Jgyemen tuár tndtjim, hogy a 

teljes sebességgel kell
flUl és fft] Irelí ■fkti'-ftl A+l q mn-

s§.
lau * könyöke erőteljes haszná- 
ftn‘ i.Va akadályozzál meg. Mégis, 
a Ja ^ '^delfiába® 100 yarddal 
kildt e őtt a másoélik helyen fe- 

éppen arra készültem, 
U z*?™  egyenesben ráfutok a 

?n olőtem fin tó vezetőre, a 
őrömben elfeledkeztem a 

^nyokömrőj éa bfjlü, ki hagytam 
K 8111 a másik l#pt embert, ő k

— baját tudósítónktól —

azonban nem felejtették el a kö
nyöküket és kaptam egy olyan 
gyomorütést, hogy mire magam
hoz tértem, már vége volt min
dennek.

—  Erről a filadelfiai verseny
ről még nem tudunk eredményt. 
Hányadik lettél? Ki vert meg? 
Mi volt az idő?)

—  Negyedik lettem, de hogy 
ki végzett előttem, azt nem tu
dom, csak Eddie Rollra emlék
szem, vele mind a három verseny
ben találkoztam. Különben is oly 
nehéz nevük volt ezeknek az 
amerikaiaknak és annyi emberrel 
ismerkedtem össze, hogy a nevü
ket nem tudtam megjegyezni. Az 
időt sem tudom. El sem képzeled, 
hogy így sportszempontból meny
nyire magamra voltam hagyva. 
Különben igazán hálás vagyok az 
amerikai magyaroknak, olyan 
nagy kedvességgel vettek körül, 
de sportbeli segítséget alig kap
tam. Bizony, ha Pericht is kijö
hetett volna, még az adott viszo
nyok között is jobban szerepelek.

( —  A bajnokságban mi volt?)
—  Nyolc óra 5 perckor volt az 

előfutamom, azt igazán könnye
dén, szép stílusban nyertem. Rög
tön élre ugrottam és biztosan 
vezettem be. Pedig egyik filadel
fiai legyőzőm is a mezőnyben 
volt. Nagyon megtapsoltak, külö
nösen a magyarok. A döntőben 
azután —  ezt 9 óra 55 perckor 
futottuk, szóval volt elég idő 
közben —  erősen kibabráltak ve
lem. Jól indultam, sikerült is 
tempóban a második helyet elfog
ni. Ezt két körön át tartottam, 
akkor kívülről előzött valaki és 
betolatott közém és a vezető Wil- 
son közé. ö  egy kicsit lassított, 
én is kénytelen voltam lassítani, 
ha nem akartam belé futni, de 
ugyanakkor kifelé kerültem, hogy 
visszaszerezzem a pozíciót. Ez 
volt a vesztem, mert a másik 
kettő bevágódott a belső pályára 
és én kívül maradtam. így  futot
tam egy kört és akkor már Wil- 
sonnak behozhatatlan előnye volt. 
Még megpróbáltam legalább a 
másik hármat megfogni, de a 
hajrában a belső pálya pláne so
kat jelent, ötödik lettem.

(—  És mit szóltak az ameri
kaiak a szereplésedhez?)

—  ők már az elején mondták, 
hogy nem fog  menni a dolog. Nur- 
mi két hónappal az első versenye 
előtt kinn dolgozott. Ez nemcsak a 
fedett pálya megszokásához kell, 
hanem az aklimatizálódáshoz. Nem 
beszélek a hajóútról, mert hiszen 
arról már Bonyhárd is beszámolt. 
De hogy ott hány napig tartott, 
amíg a külső levegőhöz hozzászok
tam és ismét hány napig, amíg kezd
tem megbarátkozni a fedett csarnok 
először egészen szokatlan levegőjé
vel, azt bizony előre nem is sejtet
tem. Végeredményben az ameri
kaiak elismerték, hogy salakon bi
zonyára más lett volna az ered
mény. Hogy mennyire ismeretlenek 
voltak előttünk az ottani viszonyok, 
arra jellemzésül csak azt hozom fel, 
hogy az itthon kitűnőnek tartott 
futócipőmön ott mosolyogtak, rög
tön másikat vetettek, egészen apró, 
de egészen hegyes szögűt Verse
nyek előtt a szögeket élesre reszelik, 
hogy a kemény fapadlót kicsit 
fogja.

( —  Hogyan utaztál hazafelé?)
—  Oh, az odautazáshoz képest 

Igen jól. Most már csak három na
pig voltam tengeri beteg és ez nagy 
haladás.

(—  Mik a terveid most? Nem 
kedvetleníteti el ez a kirándulás és 
az ott tapasztaltak?)

—  Egy cseppet Bem. Csak arra 
bírnak, hogy még erősebb munká
val megmutassam az itthoni lesaj- 
nálókmak és az ottani versenyzőknek 
is, hogy vagyok még valaki. Los 
Angelesben nem lehet könyökölni, 
nem lehet mindent agyontaktikás- 
ni, ott futni kell. És ha itthon 
olyan eredményeket fogok elérni, 
amilyeneket remélek, akkor ott 
leszek az olimpián és nem fogok 
ilyen lehangoltan hazatérni.

Ma játszák a kosárlabdaderbit a 
VÁC és a Köz. EAC csapatai. Ez a
mérkőzés előreláthatólag eldönti a 
kosárlabdabajnokság sorsát is. Na
gyabb esélye a rutinirozottabb VÁC- 
nak van. A mérkőzés színhelye a 
RSzKRT tornaterme, kezdete este 6 
óra.

ÚSZÁS
Kiim a, szesztilalom , 

m elegvíz!
— Saját tudósítónktól —

A németek komoly' előkészüle^ 
teire mi sem jellemzőbb, mint 
azok a tanácsok, amiket leg
utóbb a Schwimmer hasábjain, 
Ernst Müller szövetségi oktató 
adott közre, különös tekintettel az 
olimpiára.

Müller felhívja a versenyzőket, 
hogy már most készüljenek az 
olimpiára, teljesen olyan körülmé
nyek és viszonyok között, mint 
amilyenek Los Angelesben lesz
nek.

A pálya hossza, a startkő ma
gassága, a forduló milyensége 
mind fontos egy körültekintő ed
zésnél. „Ha reggel kilenckor kell 
startolnod, akkor reggel kilenckor 
ússzál. Ha naponta többször sor 
kerül a rajtra, akkor többször 
próbálkozzál.”

Los Angelesre való tekintettel 
különösen azt ajánlja a versenyzők 
figyelmébe, hogy az ott hallatlanul 
meleg és száraz időjárásra talál
nak. Meg kell szokni a forr ósá
got, nem szabad elbújni előle. 
Példaképpen felhozza, hogy 
1924-ben Párisban a finnek az 
embertelen melegben sem törtek 
le és kiadták teljes tudásuknak 
megfelelő eredményeiket, mert az 
otthoni „szaunák”  a házi gőzfür
dők melege hozzászoktatta őket 
ehhez a hőmérséklethez.

Los Angelesben nagyon meleg 
vízben kell úszni, —  figyelmez
teti a németeket. Példaképpen 
felhozza, hogy a magyaroknak 
azelőtt nagy hátrányt jelentett a 
külföldi szerepléseknél a szokat
lan hidegvizű uszoda. Párisban 
aztán a magyarok bírták legjob
ban a hideget, mert egész évben 
hideg vízben edzették magukat.

A  német sör barátait figyel
mezteti az amerikai szesztilalom 
ra. Aki megszokta otthon az al
koholos^ üdítő italokat, az már 
most lásson hozzá, hogy az alko
holmentes frissítőket élvezze. 
Nehogy Los Angelesben érezze a 
szesz h iá n y á t...

A  németek erősen készülnek az 
ugrószámokra. A  járni árvési drezdai 
ugró gyülekezet után most két napon 
át Düsseldorfban gyűjtötték 8a 
legjobbjaikat. Ezen a gyülekezeten 
már az olimpiai Brandstein-deszká- 
ról ngrottak a nők és férfiak, 
düsseldorfi gyülekezeten tízen vet
ték részt

M z M T K m eg ve rte
a  v á lo g a t o t t a t ,
m & S y h é l  n a g y o n  h i á n y z o t t  

H a i a s y

E d z é s  —  k ö z ő n s é g g o t
— Saját tudósítónktól —

A MUSz tegnapi 
- nyilvános edzése 

csak annyiban kü
lönbözött a többi
töl, hogy most kö
rülbelül négyszáz 
főnyi nézősereg 
előtt folyt le a kö
zös munka. Semmi 
kihirdetés, semmi 
bejelentés, Kugler 
is halkan mondja 

a tréningntasításokat s alig veszi 
észre az ember: hiszen itt már meg
kezdődött az edzés!

Schaller, Boros, Laki, Székely, 
Mikó, Szabados és Mészöly ugrik 
eiőször a vízbe, de csakhamar ott 
látjuk Gyárfást, Kánássyt, Lantost, 
Hűdet, Mezeit, Jakábot ée Gyulául 
is. Egészen rendes edzéshangulat. — 
Nóhányan önállóan a medence szé
lén úszkálnak, majd Komjádi küld ki 
a vízből egy panamázó gyereket. Az 
úszók háromszor csak lábbal csépe
lik át a medencét. Nagy sikert

aratnak
— a csép után . . .

Megérkezik Bárány is, ő labdával 
úszik, azután mindnyájan csak kéz- 
tempókkal szelik a vizet Végzik a 
napi adagot, a közönség — várja a 
vízipólót . . .

Valaki 
reklamál:

— Miért 
nincsenek

itt a höl
gyek . ist — 
Egykét 

hosszt úsz
hatnának ők 
is! . , .

— Ugyan 
kérem! A

MUSz csak egy félórát szánt az
úszásre , ,

Angelus, az FTC intézője szmo
kingban feszít a parton. Haiasy meg
kérdezi tőle:

— Ilyen nagy megtiszteltetés a* 
FTC-nek, hogy a Csikókkal játsm 
hatT

Szabadkozik Angelus.
— Azt kivánom, hogy kikapjunk.

Ha véletlenül megverjük a Csikó 
kát, akkor minden meccsre szmokin 
got kellene húznom kabalából.

Lázár Andor Ár.
üdvözlésére siet most a vezérkar. Az 
OTT elnöké Theodor Schmidt dr., az 
osztrák testnevelési tanács elnöke, 
Prém Lóránd dr. és Ivánkovich Kál
mán dr. társaságában jön. Megjelent 
két képviselő: Scheuer Róbert és
Bródy Ernő dr is, azonkívül a 
MUSz teljes vezérkara vitéz ifj. 
Horthy Miklós kivételével. Ekkorra 
már körülbelül véget is ér az úszók 
tréningje, felállítják a vizipólókapu 
kát, kezdődnek a mérkőzések, melye
ken a félidők 13 percig tartottak.

MTK-Válogatott 3:3 (2:1).
Bíró: vitéz Jónás.

( fs  I | lL _ j ,
m  g P T - r

helyzetbe. A szünetben beállnak a 
zárójelesek. Hódi mindjárt nagy 
helyzetbe jut, de bosszantóan ront. 
Vértesi sem találja fel magát a leg
jobban ezután. A legközelebbi gól- 
lövő Keserű I. (3:1). Nagyon akar a 
válogatott, Németh előremegy, de 
most sincs irányítás. (Sokan azt 
mondják, hogy a nézőtéren ülő Ja
kabénak kellene beugornia.) Nehezen 
születik meg a Vértesi—Vágó akció
ból Vágó gólja. 3:2. Nagy harc kö
vetkezik. Barta pompásan véd, Né
meth pedig csak a kapufát találja 
el. Az utolsó percben Vértesi lő gólt. 
a labda kipattan, Jónás nem lát 
gólt . . .

Csikók—FTC 7:2 (4:1).
Bíró: Schlenker. ,

Csikók: Kusinszky (Mezei) — Tol
nai, Laki — Haiasy — Zólyomi, Ké- 
kessy, Bozsi.

FTC: Nagy — Farkas, Haas —
Házi — Hullmann, Brandy MTK 
(Hódy MTK), Szalai (Czapf).

Nagyon szé
pen játszik a 

Csikó-csapat. 
Gyorsan es
nek a gólok 
is. Kékessy 

.kezdi meg, 
azután Ha
iasy mester
hármasa kö
vetkezik. — 

Házi javít. 4:1. A második félidőben 
Hullmann kezdi a góllövést (4:2), Ké
kessy, Haiasy és Zólyomi folytatja.

Mit mond Komjádi?
Igen örvendetes képet nyújtott 

a két vizipólómérkőzés, a fiatalok 
nagyon jól játszottak.

— És a válogatott?
— Nem, lehet teljes értékű véle

ményt mondani a csapatról. Egy
részt nem volt teljes, másrészt az 
első mérkőzés volt, még sok előkészü
letre van szükség és idő. Minden
esetre láttuk, hogy tizenegynél több 
játékosunk van, akik közül válasz
tani lehet , . ,

S g  Morzsányinál &*>**!.
ff.
Eskü-él 3.

MTK: Bory — Ravasz (Szabó), RA 
zai — Keserű L — Brandy (Hódi 
H.), Homonnai, Rajky.

Válogatott: Bródy (Barta) —
Ivády, Sárkány Németh, Keserű 
H., Vértesi. Vágó.

Már a® első percekben látszik, 
hogy meglepetés lesz. Ügyesen tá
mad az MTK. a válogatottban pedig 
nagyon kapkodnak a játékosok. Az 
első gólhelyzet is az MTK-é, Ho
monnai kapufát talál el, majd Ha
zai közelről Bródy kezébe lő. Most 
lehet jegyezni ezt az ismerős monda
tot: „Gól mégis a másik oldalon
esik . . Vágó passzát Vértesi dob
ja a kapuba. 0:1 Most újra az MTK 
veszi át a szót és a ragyogóan ját
szó Rajky előbb Brandit (1:1).. az
után Homonnait (2:1) juttatja gól

A harmadik newyorkl verseny
valószínű dátuma augusztus 30. —
Megírtuk, hogy a MUSz hazafelé 
vivő útján az eddig megállapított 
hat versenynap mellé egy hetediket 
csatol, a Los Angelesbe vivő úton 
esedékes első newyorki versenynap 
helyett. Mára megtörtént az előzetes 
megállapodás Bonyhárddal és ha az 
AAU hozzájárul, akkor a válogatot
tak,' mielőtt hajóra szállnak, még 
egy versennyel _ búcsúznak el Ame
rikától. Ez a Verseny augusztus 
30-án lesz és másnap megtörténik a 
behajózás.

Lisa Rocké, aki legutóbb — egy 
napig tartotta a hölgy mellúszó vi
lágrekordot 200 yardon, hogy aztán 
meg svéd hölgy hódítsa el tőle, 
mind a három úszásnemben próbál
kozott már, de eddig komoly sikert 
csak a mellúszásban mutatott fel. A 
múlt év végóh már tett egy kísérle
tet a 200 yardos mellúszás rekordjá
nak megjavítására, de nem sike
rült. Most sikerült, de csak — na
pokra. Újra kell kezdeni az egészet...

Sven Petterson hátúszőnak is be
válik. Egy stockholmi versenyen 
„Arne Borg utóda**, aki az egyper
ces hatór alá is eljutott 100 méteren, 
hátúszásban is indult és meglepő jó 
eredményt ért eL Lunrlwik úszta 
győztesként az Idén a legjobb időt 
Európában 1:12.6 mperccel, Petersen 
1:14.4 mpereet, Nils Peterson l:15.0-ot 
és Johansson l:15.8-at. Kezdenek 
tudni a svédek zagy — túlrövíd az 
uszoda?. . .

A MUSz északi kerülete ma tartja 
évi rendes közgyűlését Miskolcon.

A mai olimpiai seregszemle után 
állandó kétkapus játékok következ
nek. Kedden, a legközelebbi edzés 
napján a következő két csapat ját
szik egymás ellen 2x20 perces mér
kőzést. A .,Bródy-esapat“ ; Bródy — 
Ivády, Sárkány — Haiasy — Keserű 
n ., Vértesi, Kékessy (Vágó). — A 
„Barta-csapat**: Barta (Kusinszky)
— Homonnai — Szabó (Barna) — 
Snráayi — Keserű I., Németh, Bo
zsi. Utána az FTC csapata ellen újra 
„cslkőesapat**, de a „esiköbbak** 
csapata játszik, mint szombaton: 
Gyulay (Mezey) — Lakk Tolnai —. 
Hazai — Székely (Lányi), Rajky IL, 
Zólyomi.
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ÉVI V A S I
A  UTVC a favoritfa a mai 
főrcsapathajiioksáfpiak

Az atlétaklub csapata lesz legkem ényebb, 
de egy árnyalattal gyengébb elíenfele — 
Ma reggel 9 órakor kezdődik a bajnoki

verseny
—  Saját tudósítónktól —

Az idei tőrcsapatbajnokság ma 
reggel 9 órakor kezdődik a BBTE 
Attila-utcai tornacsarnokában. A 
versenyben, mint azt már meg
írtuk, összesen öt egyesület indít
ja  el csapatát s ez az öt csapat 
körmérkőzéssel dönti el a bajnok
ságot. A résztvevő öt csapat: a
HTVC, a MAC, a BEAC, a BSE 
és a RÁC csapata. A  bajnokság 
tíz mérkőzéséből hatot délelőtt, 
négyet délután vívnak meg a 
küzdő felek.

A bajnokságban a HTVC 
pompásan kiegyensúlyozott 
csapata indul győzelmi esély- 

lyel.

Hatz Ottó, Kalniczky, Maszlag, 
Zirczy, Borovszky és Meiszlinger 
a legerősebb együttes és főleg 
Hatz, Kalniczky és Maszlay 
olyan erőt képvisel, hogy hacsak 
valamelyikük csődöt nem mond, 
úgy ez a három ember is képes 
megnyerni a bajnokságot. A 
HTVC mögött csak egy árnyalat
tal marad el a MAC-csapat, 
amelynek legnagyobb baja, hogy 
nem ennyire egységes. A  Pillér,

Vívófelszerelések leg
jobban és legolcsóbban 
Machsr Rezső é s  Társa cégnél,
Budapest, IV., Váci-utca 28. Tel.: A. 894-47 
és VI., Vodmaniczky-utca 45. Tel.: A. 297-414 >iíeiN!xhetfikJ>e;jÍ !2 ^

Nagy, Gerevich, Dani, Hehs, 
Tóth, Hatz József csapat is na
gyon jó  és itt is van kemény ge

rince a csapatnak a Püer, Nagy, 
Hatz hármas személyében. Ez 
hármas azonban nem oly erős, 
múlj, a HTVC csapatáé. Pillér 
még nincs jó  formában, Hatz 
József sem oly jó, mint bátyja s 
a legutóbbi versenyen Nagy sem 
mutatta formájának tetejét. A 
többi csapattag körülbelül egyenlő 
erős azokkal, akiket a HTVC tud 
csapatának törzse mellé sorakoz
tatni. így tehát a bajnoki ver
seny sorsát voltaképpen a „stan
dard”  tagok döntik el. Papír
forma szerint a HTVC javára 
csak szerencsével a MAC-éra.

A többi három csapat közül 
a RÁC és a BEAC együttese 
egyenlő erős. Itt csak árnyalati 
különbségek, illetve napi diszpo- 
náltság különbségek vannak A
rendőrök csapatában Eckl, Ding- 
felder, Éliássy, Dakó, Szidanits, I egy részét osszák szét 
Lehoczky, az egyetemisták csa- bajnokságban használt

A Debreceni TE országos junior 
birkózóversenyt rendez ma a M-agoss 
György-tér 9. sz. alatti tomatermé- 

[ ben. A  versenyre leginkább Debrecen 
és Nyíregyháza birkózó egyesületei 
adták le nevezéseiket. Budapestről 
csak a MÁV Előre küld le két ver- 

| senyzőt. A többi egyesületek Debre
cen város bajnokságaira tartogatják 

1 nevezéseiket, illetve pénzüket. A  mai 
J versenyre 37 nevezést adtak le.

ÖKÖL d
* VÍVÁS

Segélyeket észt 
a gazdasági bizottság

— Saját tudósítónktól —
A budapesti ökölvívó egyesüle 

teket közelről érintő határozatot 
hozott a szövetség gazdasági bi 
zottsága, legutóbbi ülésén 
csapatbajnokságra az egyesületek 
és a szövetség tudvalevőleg az 
elmúlt esztendőkkel szemben elért 
bevételek helyett ráfizetett. Ép 
pen ezért a gazdasági bizottság 
a tanács elé azzal a javaslattal 
lép, hogy a csapatbajnokságban 
résztvett egyesületek között a fő 
város által adományozott segély.

A  csapat- 
keztyűke':

patában Palócz, Horváth, Barcza, pedig szintén a résztvett egyesü
Zöld, Bay és Gözsy fog  vívni. A 
RÁC csapata a rutinosabb, a 
BEAC-é a fiatalabb és tempera- 
mentumosabb. Itt nyílt a harc. 
Az ötödik csapat, a BSE csapata 
lehet a meglepetés együttese, de 
csak a RAC-cal és a BEAC-cal 
szemben. Följebb nincsenek esé
lyei. Csapatában Rajcsányi, Ta- 
bajdy, Pécsi, Hajós, Tihanyi, 
Ványi, Prückler, Frischfeld és 
Kiéli van benevezve.

A bajnokság délutáni mérkő
zései pontban öt órakor kezdőd
nek a BBTE tornacsarnokában.

leteknek kívánja juttatni a bi 
zottság.

A  segélyekből nemcsak a fővá
rosi egyesületeknek jutott, mert 
a januárban megalakult déli ke
rület részére is 200 pengős se 
gély megadását javasolja a ta
nácsnak a gazdasági bizottság

Tanácsülést tart a vívószövetség
9-én, szerdán. Ez a tanácsülés tár
gyalja a szabálymódosítás utolsó ré
szét, a BB javaslatait, az örökös tisz
teletbeli zsűrielnöM kérdést és itt 
készítik elő a közgyűlést, amely két 
nappal követi a tanácsülést.

A Pénzintézeti Sportegyletek Li
gája ma rendezi a bankegyesületek 
kardesapatbajnokságát a BEAC ví
vótermében. A verseny délelőtt 10 
órakor kezdődik és egyfolytában tart 
egész nap.

BIRKÓZÁS
A svédek és esztek  
az idei bajnokaikat 
állítják szőnyegre  

a négy nemzet 
m érkőzésén  

—  Saját tudósítónktól —

Az európai birkózók olimpiai 
főpróbája lesz a svédek által ren
dezett „négy nemzet mérkőzése” . 
A  németek már kijelölték csapa
tukat, amely ezen a versenyen a 
német színeket képviseli. Ugyan
csak így tett már az MBSz is 
A  sort a svédek és esztek zárták 
le, akik most megrendezett baj- 

* noki versenyeik alapján teljes 
bajnoki csapatukkal indulnak ezen 
a versenyen.

A svéd bajnokság a következő 
eredménnyel végződött: ILégsúly:
1. Tuvesson, 2. W. Sámuel. —  
Pehelysúly: 1. Einar Karlsson,
2. S. Thelander. —  Könnyűsúly:
1. Gunnar Glans, 2. Gustav Kla- 
ren. —  Kisközépsúly: 1. L. Lind- 
boom, 2. S. Andersson. —  Nagy
középsúly: 1. Ivar Johansson, 2. 
Axel Cadier. —  Kisnehézsúly: 1. 
Nils Landberg, 2. K. Andersson. 
—  Nehézsúly: 1. C. Westergreen,
2. G. Nilsson.

A  négy nemzet mérkőzésére 
változás csak a pehelysúlyban és 
a nagyközépsúlyban lehetséges, 
ahol esetleg Thelander, illetve 
Cadier is szóhoz juthat. Utóbbi
nál akkor előreláthatólag Johann- 
son egy súlycsoporttal feljebb 
indul.

Az esztek szintén a bajnoki 
verseny eredménye alapján jelöl-

A német birodalmi 
ökölvívó bajnokságra  
a MOSz feltételes ne

vezései m ár elm entek
—  Saját tudósítónktól —

A Magyar ökölvívó Szövetség 
elnöksége péntekesti ülésén fo g 
lalkozott a magyar ökölvívók 
müncheni startjával. Az elnökség 
egyhangúlag a németbirodalmi 
bajnokságokon való résztvétel mel- 

2. Misler. —  Kisközép-1 lett döntött. Négy versenyző ne 
Kusnets, 2. Grünbaum. | vezését küldötték el Münchenbe,

ték ki résztvevőiket a stockholmi 
versenyre. Itt az eredmény a kö
vetkező: Légsúly: 1. Pontson, 2 
Sikk. —  Pehelysúly: 1. Kristal,
2. Mile. Itt Puttsepp még helyre 
sem tudott jönni. —  Könnyűsúly:
1. VaM,
súly: 1
—  Nagyközépsúly: 1. Kukk, 2. | ahol a versenyt rendezik. Ezek:
Praks. —  Kisnehézsúly: 1. Luiga, légsúlyban Énekes Bp. Vasutas, 
2. Neo. —  Nehézsúly: 1. T ross-1 bantamsúly Lovas BTK, pehely-
mann, 2. Mannik.

Hegyi már győzött
A Vasasok II. osztályú 

versenye
A Vasasok II. oszt., birkózó

versenyét tegnap este kezdték el 
a lég- és pehelysúlyesoportok 
küzdelmével. Befejezni csak a 
légsúlyt tudták, a pehelysúlyt, 
amely már a döntőkig jutott, 
csak ma fejezik  be.

A  légsúly részletes eredménye 
a következő: 1. Hegyi László
MTE, 2. Sólyom Béla HAC, 3. 
Donáth Elemér FTC.

•
A birkózóverseny második 

napján a könnyű-, kisközép-, 
nagyközép-, kisnehéz- és nehéz- 
súlycsoportok kerülnek sorra. Ez 
összesen 43 birkózó szőnyegre- 
lépését jelenti, akik közül a 
könnyűsúlyban 10, a kisközép- 
súlyban 14, nagyközépsúlyban 8, 
kisnehézsúlyban 6 és nehézsúly
ban 5 versenyző indul.

A  résztvevő birkózók közül a 
könnyűsúlyban Mányoki Postás 
és Kertész M TE számíthat győ
zelemre. Kisközépsúlyban Szei- 
fért Vasas győzelmét senki sem 
teheti vitássá. Faragót Vasas 
második helyre várjuk. Nagykő- 
zépsúlyban Kossánvi HAC, kis
nehézsúlyban a válogatott tarta
lék Tarányi M TE győzelme való
színű. Nehézsúlyban Juhász 
líAFC és Sebők Postás között 

dőlhet el a verseny sorsa.
A mérkőzést ma reggel 9 óra

kor rendezik meg a Vasasok 
Magdolna-utca 5. sz. alatti tor
natermükben. A  mérlegelés 
ugyanitt reggel 8 órakor kezdő
dik.

I súly Szabó BTK és középsúly 
| Szigeti FTC.

A nevezések csak feltételesek. 
J Annakidején ugyanis, amikor a 
| bajor— magyar válogatott mérkő
zést Budapesten megrendezték, 
bajor szövetség vezetői szóbeli 
ígéreteket tettek, amelyekkel bi 
zonyos kedvezményeket helyeztek 
kilátásban. A négy magyar ver
senyző indulása csak akkor válik 
valóra, ha ezeket az ígéreteket a 
bajorok teljesítik is. Ha a bajo
rok ezeket a kedvezményeket most 
nem tudják megadni, úgy a ma
gyar versenyzők nem tudnak 
résztvenni a bajnoki küzdelmek
ben.

Az FTC, NSC és BSzKRT hármas 
klubközi versenyét ma rendezi meg 
az FTC-pályán levő tornatermében. A 
verseny párosítása a következő: 
Géczy FTC—Réthv BSzKRT, Tamás 
FTC—Kárpáthy NSC, Berkessi FTC 

-Kovács BSzKRT, Erdélyi F T C - 
Szilágyi BSzKRT, Márkus I. FTC—  
Pogány NSC, Szenes FTC—Tabajdi 
BSzKRT, Papp FTC—Szabó 
BSzKRT, Szántó FTC—Zentai NSC, 
Fehér FTC—Friedmanm NSC, Kai- 
tenecker FTC—Sándor NSC, Futó 
FTC—Simó NSC. A  mérkőzés este 6 
órakor kezdődik.

A Törekvés ma Pécsett mérkőzik.
Az ellenfelek a Pécsi SC ökölvívóinak 
sorából kerülnek ki. A  Törekvés a 
következő csapattal utazik le Pécsre: 
Horváth, Miskey, Kállay, Szeniczey, 
Katona, Földi. A  csapattal Pozderka 
szakosztályvezető és Zeienik egyesü
leti titkár utazik le Pécsre.

A Bp. Vasutas nem utazik ma Ér
sekújvárra. Március 6-án akarta az 
Érsekújvárt SE vendégül látni a Bp. 
Vasutas ökölvívóit. Közbejött akadá
lyok miatt az érsekujváriak a ver
senyt erre a napra kénytelenek vol
tak lemondani s ezt a Bp. Vasutas 
is tudomásul vette. A  mérkőzés új 
határnapja március 2Q.

Borbély 4 hónapig fiem 
bíráskodhat

Sulkó 2 hónapi eltiltást kapott,
az  F T C —Bp. V asutas m érkőzés utó- 
következm énye

Saját tudósítónktól —
A  csapatbajnoki FTC— Bp. 

Vasutas mérkőzésnek befejező 
akkordja volt az az ítélet, ame
lyet az elmúlt napokban hozott 
meg a bíróbizottság házi fegyel
mi bírósága. Még élénk emléke
zetben van, hogy az FTC— Bp. 
Vasutas mérkőzés sorsa a kis- 
nehézsúlyú Bárány— Kiss mérkő
zésen dőlt el, ahol tudvalevőleg 
döntetlent hoztak ki a pontozó
bírók. Az esztendő legnagyobb 
bírói tévedése a mérkőzés után 
elindult a maga útján az igazság 
kivizsgálása végett és a most ho
zott ítélettel kénytelen vigasztal
ni magát a Bp. Vasutas.

A fegyelmi bizottság ítélete, 
noha azt igyekeztek egyesek a 
legnagyobb titokban tartani, 
mégis napvilágra került. A  kér
déses mérkőzésen az egyik ponto
zóbírói tisztet Borbély Ferenc

töltötte be. Miután a bizottság 
úgy találta, hogy az ő hibás pon
tozása hozta ki az irreális ered
ményt, négy hónapra tiltotta »  
Borbélyt a bíráskodástól.

Ezzel a mérkőzéssel áll kap
csolatban az az ítélet is, amelyet 
ugyanez a fegyelmi bizottság ho
zott Sulkó Béla, a Bp. Vasutas 
intézője ellen, aki nem a legud
variasabb formában nyilvánította 
véleményét bírótársáról a mérkő
zés eredményének kihirdetése után. 
Sulkó kéthónapos eltiltást kapott- 
Ezalatt az idő alatt gondolkod- 
hatik azon, vájjon az ő érthető 
felháborodása, amely két hónapot 
hozott a konyhára, milyen arány
ban van azzal a négy hónappal, 
ami viszont nemcsak nyolc ver
senyző, hanem a Bp. Vasutas 
egyévi munkájának eredményei 
tette tönkre.

4 KERÉKR
Jövő vasárnapra 
halasztotta a ÉKE mára 
hirdetett kerékpáros * 
mezei versenyét

—  Saját tudósítónktól —

A  szokatlanul zord időjárás 
arra indította a Budai KE veze
tőségét, hogy a mára hirdetett 
mezei kerékpáros tornát jövő va
sárnapra halassza.

Ugyanakkor úgy határozott, 
hogy minden körülmények között 
lebonyolítja mezei újoncversenyét 
is, melyet ugyancsak vasárnap

kíván döntésre juttatni.
A BKE csütörtökre újabb u®" 

vezési zárlatot hirdet. A jelent' 
kezők csütörtökön este nyolc óm
tól tíz óráig jelenthetik be ind** 1 *; 
lási szándékukat az agilis öuda* 
egylet intézős’égénél, mely ebb0* 
az alkalomból a Millenáris ven
déglőjében üti fe l tanyáját.

Míg az idén négy osztályba 
csoportosítja az MXSz az 
országúti versenyzőtábori

Az országúti versenyzőgárda 
örvendetes szaporulata arra in
dította a szövetség versenyintéző
bizottságát, hogy a rendelkezésre 
álló osztálykereteket kibővítse és 
az előrejutást megnehezítse.

A  VIB úgy döntött, hogy az 
országúti versenyzők három osz
tálya helyett négy osztályt létesít, 
úgy azonban, hogy a szerzett jo 
gokat nem sérti.

A  legalacsonyabb osztály az 
újoncok osztálya. Ebbe a csoportba 
mindazok a versenyzők tartoznak, 
akik osztályukban, ha indultak 
is, de helyezést még nem értek 
el, legfeljebb kétszer (I— V. he
lyezett).

A  Ill-ik  osztály a kezdők cso
portja. Aki itt négyízben az első 
lárom helyezett között végez, to
vább mehet a Il-ik osztályba, 
mely a főversenyzőket gyűjti ke
retbe.

Az első osztály a vezérosztály. 
Ide azok a főversenyzők kerül
nek, akik csoportjukban legalább 
öt alkalommal az első helyen köt
nek ki.

A Pécsi Atlétikai Club az MKSz 
tagegyosületeinek sorába lépett.

Az MKSz tanácsa hozzájárult ah
hoz, hogy a szövetség és a BSE 
ebben az idényben közösen rendezze 
a dűlőre jutó pályaversenyeket. Egy
előre _ 2500—2500 pengő alaptőke áll 
az új vállalkozás rendelkezésére.

választott sportbizottság rövide
sen összeül, hogy döntsön a pálya- 
verseny-napokat illetően s hogy a 
részletek tekintetében is írásbeli meg
állapodásokat létesítsen. Egyelőre 10 
verseny lebonyolítására vállalt köte
lezettséget ez az új társulás.

Dűlőre jutnak idén a kerületi és 
vidéki repülő és üldöző csapatbajnok
ságok.

A tanács Győrffy, Szűts, Szeiferth, 
Virt és Oláh versenyzési jogát fel
függesztette.

Megalakul az MjKSz délnyugati ki

adott Barabás , Jenő dr.-nak art*, 
hogy a szövelaég' délnyugati kerti1®' 
tét megalakítsa. Ez a kerület Ujf,
régen esedékts. Be szervezetlen ke
rékpáros egyesületed el vannak zárt® 
a központtól, hiányzik az együttmű
ködés — ami a fejlődést fékezon b® 
folyásolja. Sző van még arról *_ 
hogy a délnyugati kerület megal®k«' 
lása után az MKSz megkísérli a u* 
la-tonvidéki kerület létesítését is. _ 
ben az országrészben az utóbbi bén®' 
pókban örveiutejes megmozdulás eSr, 
lelhető, ami á balaton-kömyétá J 
utakkal magyarázható. Egymás**®"! 
alakulnak új é i  új kerékpáregy®*1'.  
letek, melyek azonban a központi 
zetés hijján csqpán elszigetelt műk"! 
dést tudnak kifejteni. Igen cél*1®, 
nyosmak tartjuk a szövetségnek el 
a programját, Wll-yél egész MagY®  ̂
ország _ kerékpársportját irány*w
szárnyai alá akarja venni.

A belügyminisztérium rendeletig 
úgy határozott, hogy az MKSz al/k  
kibocsátott tag^fygi igazolványok _ha 
tőségek előtt srttmélyazonossági : 
zoiványok erejével Wmiak.

A Nagyváradi Torna
ma délután nagyszabású 
akadémiát rendez Pelle , 
világbaj nokunk részvételév®1! 
Pelle az összes szereken beJfld
tatkozik a nagyváradiaknak, ájö
határtalan lelkesedéssel várjak 
kiváló magyar' bajnok szerep‘ e' 
sét. '

Pécsett mára nagyobbszábású 
nászünnepélyt terveztek. Az ünnepeid 
azonban elhalasztották 
13-ra, mert a 'színház, ahol a® 
pélyt meg akarták rendezni, f  

Pelle István, a BTC kitűnő V*' 
lágbajnoktorn&sza annak a

2Hállapítására kért fe l bennú 
hogy a MOTESz február 
versenyén szerejdő és győzt 
Pelle József (BÍBTE) neki 
testvére —  mi,nt azt egyes JaPÓ 
közölték —  és  vele  rokonságú3 
sincsen.
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ü l i  mQsorrészek
Hangverseny:

11 6 .: Bécs: Haydn: Londoni szim
fóniáiból.

12.40 ó.: Berlin: Mahler VII. sziro-
ája.

1-15 ó.: Bécs: Mario Salecki ária-
dalestje.

7.15 ó.: Lipcse: G, Raphael játszik.
8.40 ó.; Róma: Zenekari és ének- 

hangverseny.
10.05 ő.: London R: Menges Izolda 

hegedűhangversenye. 1
Dalmű:

7.40 ó.: Bukarest: „A coziai lány” 
Montia operettje.

8 ó.; Lipcse: „Ali pasa Jam mában”
Lortzing operája.

8.30 ó.: Belgrád: „Kllangókisasz- 
sz°ny” puccini operája.

9 ó.: Északolasz csoport: Közvetí- 
*es a Soálaból.

Könnyű zene, vidámság:
12 ó.: Bécs: Szórakoztató zene.
1 ó.: Ostrava: Szalonzene.
6.25 ó.: Frankfurt: Vidám fél óna. 
8-30 ó.: Strassburg: Elzászi est.

Tánczene:
8-10 ő.: Heilsberg: Régi táncok.
10.15 ó.: Bécs: Fox-band.
10.20 ó.: Prága: Az autóklub tánc- 

t^nekara.
10.30 ó.: Berlin: Tánczene.

korlat-keringő. 6 . Fordított világ. 7. 
Escamillo mint Fregoli. 8 . Mester
dalnokok, előjáték. — 9 ó.: Sport-
eredmények. — 9.15 ó.: „Régi zene 
— régi hangszereken”. Közreműkö
dik Basilides Mária (ének), Ham- 
merschlag János (c’aricembalo), 
Lodzia-Brodszky Ferenc (viola da 
gamba) és Schwab Nándor ár. 
(oboa d’amore). 1. Jan Pietersz 
Sweelinok: (16. század németalföldi 
iskola) Változatok egy régi katona- 
nótára: „Ifjú életem megszakad”.
Clavicembalon előadja Hammer- 
schlag János. 2. G. F. Hándel: Szo
náta C-dur, viola da gamba és_ con- 
certáló clavicembalóra. Előadja 
Lodzia-Brodszky Ferenc és Ha.mmer- 
schlag János. 3. John Dowland: (16. 
század, angol iskola) Dalok a „Pas- 
sionate Pavaus lacrymae” ciklusból. 
(Sweelinck cembalo parafrázisával), 
a) Hulljatok könnyeim; b) Ezer 
színben ragyog az ő®zi _erdő; c) 
Ária. Előadja Basilides Mária ^clavi- 
cembalo és viola da gamba kíséret
tel. 4. a) Marin Marais: (17. század, 
francia iskola) Szvit (Prelude Fau- 
tasie, Rondeau) viola _da gambára 
clavicembalo-continuo kísérettel; b) 
Hamaner Xavér: (18. század, bécsi 
iskola) Esterházy herceg udvari ze
nésze). Magyar tánc viola da gambá
ra. Előadja Lodzia-Brodszky Ferenc.

M Ű SO R .
Vasárnap, március 6. 

-Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9 ó.: 
” hek, kozmetika. — 10 ó.: Egyházi 
tene szemtbeszéd az Egyetemi 
í^plamból. Szentibeszédet mond 
Tóth Tihamér dr. — 11.15 ó.: Unitá- 
J-hs istentisztelet a Koháry-utoai 
jtoplomból. Prédikál Csilri Gábor 

missziós lelkész. —  Majd: A  m. 
Operaház tagjaiból alakult ze- 

tokar hangversenye. Karnagy Berg 
mtó. Közreműködik Gere Lola. 1. 
“tarschner: Bans Heiling, nyitány.

a) Strauss János: Cigánybáró,
"tóra áriája; b) Verdi: Álarcosbál, 
Ulrika áriája. (Gere Lola.) 3. Wei 

Szerenád. 4. a) Offenibach 
Bbffmaun meséi, Miklós dala; b) 
Thomias: Mignon, stájer dal. (Gere 
^ola.) 5 . Berwald: Sinfonie Simgu- 
here. — 2 ó.í Gramofónhangverseny. 
^„.Mozart: Varázsfuvola, Éj király- 
hője ária. (Anna Maria Guglidl- 
toetrti.) 2. Donizetti: Don Pasquale, 
duett. (Aurore Retftore—Dino Boa-- 
Sh.oli.) 3 . Verdi: Aida, ária. (Fran
cisco Merli.) 4. Adaim: Variációk egy 
Moaart-témára. (Anna Maria Gug- 
helmetti.) 5. Verdi: Rigoletto, ária. 
(Eazo de Muro. Lotnanto.j 6 . Pucci
ig  Tosca imája. (Éva Tumer.) 7. 
Thonias: Mignon, ária. (Roberto
B’Alagsio.) 8 . Verdi: Othelo, Ave 
®aria. (Maria Zamboni.) 9. Puccini: 
Bohémélet, ária. (Roberto D’Alessio.) 
te- Puccini: Turandot, tercett. (G.

A. Baracchi, E. Venturini.) 
‘ P Bizet: Carmen, Virágária. (Ippo- 
hto Lazaro.) 12. Puccini: Bohémélet, 
“tia. (Rosette Pampanini.) 13. Pucci
ni: Tosoa, Levélária. (Enzo de Muro 
Ppmanto.) 14. Wagner: Részlet a 
»Loh®mgrin”-ből. (Dino Borgioli.)

G. Espinosa Grau: Nena Hechie- 
l"ai szerenád. (Alessandfo Granda.)

Makai: Mi Urunk, Te eléd bomi- 
!.uok. (Kői Nidre.) (Kalmár Pál.) — 

Schönféld Sándor vegyészmér
nök: „A talaj összetétele” . — 3.45 6 .: 
•Rádió Szabad Egyetem. 1. Magyar 
heprománcok és népdalok Bartók-— 
Kodály—Molnár Antal—Kern Aurél 

Molnár Imre gyűjtésében. Énekli 
Molnár Imre dr. és Eyssen Tiborne, 
Zongorán kísér Herz Ottó dr. 2. 
7 - Bakucz József dr. orvos: „Szok
tassuk a gyermeket tisztaságra” . _ 3. 
Matolay Géza dr.: Krópiká. — Majd: 
K Virányi szalónzenekaí hangverse- 

T. Glück: Iphigénia Aulisban,
hyitány. 2. Strauas: Acceleration,
ksringő, 3. D’Albert: Lírai szvit öt 
tételben: I. A lányka és á pillangó.

. Jókedvvel ébredve. III. Rigó és 
Pintyőke csevegése. IV. Menüett. V. 
Gavott. 4. Dohnányi: Ruralia Hun- 
|aiica-ból: Falusi kép. 5. Gounod: 
* aust, egyveleg. 6 . Lehár: Cárevics, 
éSyveleg, — 5.40 6 .: A „Fehér holló” 
társaság vidám estje a Zeneművé- 
®zeti Főiskola nagyterméből. — 
Li5 ó.: Zenei paródiák. A m. kir.
Gperaház tagjaiból alakult zenekar 
hangversenye. Karnagy; Kleinecke 
Rudolf, i. Nibclung-palica. 2. Szemt- 
” ánéji álom Budakeszin. 3. Egy, 
kettő, három, egy kettő. 4. a) In
termezzo; b) Peer Gyűt. 5. Ujjgya-

5. Bach: Ária a 76. sz. kantátából: 
„Die Himrne! erzáhlen die Blire 
Gottes” . Előadja Basilides Mária 
clavicembalo, oboa d’amore és viola 
da gamba kísérettel. 6 . a) Bach: 
Praeludium és Fuga Cis-dur a 
„Wohltomperiertes Klavier”-ból; b)

Nemzeti vonás

A fedett pálya nem nekünk váló, 
Mutatja ezt Barsi esete, 
ősidők óta a magyar nép 
A „nyílt”  harcot kedvelte.

Gotttlieb Muffat: (18. század, német 
iskola) Saraibande; c) Fr. Couperin 
le Grand: (18. század, francia isko
la) Szélmalmocskák (Les petits mou- 
lins a vént); d) Th. A. Arne: (18. 
század, angol iskola) Allegro. Clarvi- 
cembalom előadja Hammerschlag Já
nos. — Majd: Bura Károly és ci
gányzenekarénak muzsikája.

A z  id ő já r á s t ó l  f ü g g /
hogy megfortjók-e az FTC-pályán 
a ma délutánra tervezett gya- ,
koriáórakat

Valószínűleg immár harmad
szor lesz kénytelen az FTC mo
torosztálya elhalasztani az ezúttal 

délutánra kiírt dirt-track-ma
edzést. A  tegnapi hóesés és a 
beállott olvadás átnedvesítette a. 
pályát és hacsak éjjel nem szá
rítja fel a szél a talajt, aligha

Saját tudósítónktól —
hangzik fel motordörgés az Üllői
úti pálya porondján.

Mindenesetre csak délfelé dói 
el, hogy megtartják-e a trénin
get, a versenyzők tehát telefonon 
érdeklődjenek az FTC pályaigaz
gatóságánál.

Amiről a haliámíogónkvasárnaptól vasárnapig beszél

Olcsóbb lesz a benzin, 
vagy pedig marad a mai ar?

A Magyar Hangház hivatalos lap
ja legutóbbi számában kimutatást 
közöl Lakihegy 193L évi rádióműso
ráról. Ebben a kimutatásban rend
kívül érdekes adatok húzódnak meg. 
Számok, számoszlopok, szépen nyáj
ba gyűjtve, müsorrészcsoportosítások, 
Összegezések, összehasonlító, fejlő
dést bizonyító tendenciával. . .  
ezek a számok, számoszlopok 03 ösz- 
szegezésok önmagukért beszélnek. — 
önmaguk bírái, tetemrehivói és di
csérő i.

Nézzük csak ezt a mennyiségi ana
lízist közelebbről.

Az elmúlt évben legtöbb teret a 
studióhangversenyeknek biztosította 
a Hangbáz (844). Ezenkívül volt 28 
hangversenyközvetítés a Zeneakadé
miából, 23 a Vigadóból, 138 filhar- 
mónikus és ezimfónikus hangver
seny, 163 operaházi zenekari „rész
leg” muzsika, 813 szórakoztató zene
műsor, 153 katonazene, 112 háziötös, 
84 kamarazene, 128 énekkar, 257 ci
gányzene, 257 gramofónzeno, 44 jazz 
bánd és 60 magyar nótaközvetítés.

Ezenkívül közvetítésre jutott 51 
operaházi átvitel, 3 stúdió-opera, 5 
külföldi operaközvetítés, 8 gramofón- 
opera és 5 Hangházból közvetített 
operett.

Kétezernyolcszázhetvenhárom alka
lommal közvetített a rádió 1931-ben 
zenei műsort.

Eb:
drámát, tragédiát, vígjátékot, 

hangjátékot, kabarét, színmüvet, 
hangképet:

178 alkalommal.
De ez a 178 alkalom sem próza 

csupán. A hivatalos statisztikus, 
hogy ezt az erősen megfogyatkozott 
mÜ8orfajtdt „kivattázju”, egy kalap 
alá vette az énekesjátékot, meg a 
drámát.

Muzsika: 2873 all alom.
Drámai műfajok: 178 alkalom. 
Siralmas ez az üsszohasonlítáe. Si

ralmas a drámai műfajok száméra. 
Mi az oka enuekí 
Nem az, hogy a közönséget nem 

érdekli a színmű, a dráma, vagy a 
vígjáték. Állítjuk: a magyar rádió 
ünnepnapjai közé tartozik a fehér
holló ritkaságú jó vidám est, a jó 
rádiódarab, vagy egy modern dráma 
vagy vígjáték.

Az ok, az igazi ok, hogy 
_ muzsika a drámai műfajok 
rovására egyre terjeszkedik, az, 
hogy a Hangház zenei taná
csa csupa tekintélyes muzsikusból 
611, akik uralják a helyzetet. Akik 
tekintélyük révén intézkednek, ren
delkeznek és irányítanak.

A drámai műfajokért ki bont 
zászlót a Hangházbant Kicsodát — 
Hallott valaki valamit bizonyos pró
zai tanácsról? A Hangbáz drama
turgja még nem minden. S ha vol
nának is tervei, ötletei, álmai — 
Hát kikkel harcolja ki Igazát a 
tekintélyes zenei tanácosal szem
benit

A drámai műfajok tanácsa: nem
létező valami. Nincsen jeles író, aki 
a magyar rádióban intézményesen, 
mint tanácstag el tadná mondani a 
véleményét, ötleteit, javaslatait.

Odry Árpád klváó színész, jó 
rendező, sőt: jó rádiórendező, — de- 
nem író, nem kritikus, aki meghatá
rozhatja egy ország kívánságait * 
drámai műfajok terén.

1930-ban még 202 drámai előadást 
regisztrál a rádió kimutatása. 193* 
ben 178-ra csökken ez a szám.

Miért csökkent? Mi az oka ennek’  
Erre nincsen hivatalos válasz.

Ennyit a mennyiségi kritikáról.

Minőségi kritikánk:
A zenei részben 530 magyar és 

947 külföldi zeneszerző müve jutott 
bemutatásra. A  zeuel tanács gon
doskodott arról, hogy a legnagyobb 
zenei események a mikrofón elé 
kerülhessenek. Túlzó',t patriotizmus
ból nem nyomta jl Beethovent Zer 
kovitz kedvéért.

Ezzel szemben
a 178 drámai mifajba szorított mű 

közül minőségileg bizony a legkeve
sebb ütötte meg azt a mértéket, 
amit a mai közönség kíván. Ava- 
tag, ásatag francia rémdrámákat és 
vígjátékokat, megfakult magyar nép 
színmüveket és középszerű népszerű 
Bégükben régen elfeledett hazai 
szerzőket igyekezett feltámasztani a 
mikrofón — kétségbeejtő sikertelen
séggel. Tagadhatatlan: volt e 178 elő
adásból legalább 10 forró sikert 
hozó közvetítés. De ez végzetesen 
kevés.

Ha volna egy prózai tanács, mely 
tekintélyben, súlyban, tudásban meg 
tudna birkózni a kitűnő zenei ta
nács befolyásával, minden máskép
pen történne. De egy szál lelkes dra
maturg mégis kevés ehhez a nagy 
csatához . . .

Sürgősen változtatni kell ezen a 
kétségbeejtő aránytalanságon. A 
gondolat terjesztése, a magyar 
nyelv mívelése a rádió nagy felada
tai közé tartozik. Ezt nem szabad 
elhanyagolni. Semmi körülményei 
között. Üj utat kell keresni, régi fa
lakat és avas ideológiákat feldön
teni: de ez a reformtörekvés nem 
maradhat el. Csináljon drámacikln 
sokat a rádió, vigye mikrofonja elé 
a sokszor ígért Shakespeareket, Mo 
béreket, Ibsent, Strindberget, a mo 
dem magyarokat mind, adjon terel 
az ifjúsági színpadnak, melynek ke 
rétében meg lehetne szólaltatni a 
magyar drámatörténelem nagyjai
nak alkotásait, — de így nem ma 
radhat a helyzet tovább.

Hitünk, meggyőződésünk: tenni
kell, sürgősen, halaszthatatlanul.

•
Most egész Európában vad hajsza 

folyik az orvhallgatók kiirtására. Az 
angliai hajtóvadászat eredménye: 
90.000 új előfizető három hőnap le 
forgása alatt. Olaszország is büszke 
lehet tisztító hadjáratára: 34.000 ú
előfizetőt terelt karámjába.

A tisztogatás szele most Magyar 
országig is eljutott. A kereskedelem 
ügyi minisztérium 74.626—932. sz, ren 
delote elrendelte Budapest és kör 
nyéke területén lelhető rádiókésziilé 
kék összeírását. Az adatok összeírd 
sának határidejéül március 21-t je
löli meg. Ugyanakkor amnesztiát 1« 
hirdet mindenkinek, aki eddig aj 
Időpontig elmulasztotta bejelenteni 
rádiókészülékét és mint orvhallgató 
működött — de most aztáD jóíiúva 
szelídül.

Angliában ravasz trükkökkel ope 
ráltak. Keresőautókkal, cshmadrattá 
val, mumussal. Olaszország a spicli 
rendszert tartotta Célirányosnak. — 
Nálunk; rendelettel próbálkoznak az 
illetékesek.

Nem sok sikert jósolunk ennek az 
akciónak. •
- Egy amerikai professzor megálla 

pította, hogy az emberek nagy álta 
lánosságban 4 órát hallgatnak na 
ponta rádiót.

Ki bitté volna 20 esztendővel ez 
előtt, hogy az élet tetemes töredéke 

1 úgy fog elmúlni, hogy az ember 
hangszóró előtt ül és hallgat•

Saját tudósítónktól

Elterjedt annak a híre, hogy a 
benzin és motalkó frontján jelen
tős árleszállítás várható, annak 
következtében, hogy a benzinkar- 
tell feloszlik, A  hír általános fel
tűnést keltett, mert hiszen _ a 
haldokló automobilizmust, mint 
éltető injekció érné az üzem- 
anyagárak redukciója. Sajnos,

a hír nem bizonyult valónak
és a közeljövőben alig lehet szá
mítani lényeges árcsökkenésre, 
egfeljebb a világpiaci ár hullám

zása fogja  befolyásolni a benzin 
és motalkó magyarországi árát.

A  nagyjelentőségű kérdésben a 
leghitelesebb forráshoz, a Köz
ponti Ásványolajipart r.-t.-hez 
fordultunk, ahol Földes igazgató 
a következőket közölte;

- Sajnos, a mai helyzetben 
szó sem lehet a kőolajtermékek, 
a benzin és motalkó árának r e 
dukálásáról. A legutóbb életbe
léptetett kincstári részesedés 
emelése lényegesen megdrágította 
a benzin és motalkó árát és mi 
azzal, hogy az adóterheknek csalt 
a felét hárítottuk a közönségre, 
elvégeztük azt a redukciót, mely
re a kalkulációnk veszélyeztetése 
nélkül vállalkozhattunk. A kar
télien belüli bomlási folyamat 
híre merőben téves, de a benzin 
árára ez befolyással amúgy sem  
bírna, mert a benzint és motalkót 
nem a kartell drágítja. Ha az 
üzemanyagok árából levonásba 
hozzuk a vám, adó és egyéb ter
heket, úgy kiderül, hogy a ben
zin magyarországi ára a világ- 
paritáson alul van, tehát csodákat 
várni nem lehet.

További felvilágosításért a 
Vacuum Oil Co. r.-t.-hez, a lég 
nagyobb magyarországi kőolaj
vállalathoz fordultunk, ahol a kö
vetkezőkben vázolták a helyzetet;

-  Amikor a kincstári részese
dést és a szesz árát meglepetés 
szerűen felemelték, mi az adótér- 
heket kénytelenek voltunk áthárí
tani a közönségre. Láttuk azoru- 
ban, hogy az új árat —  mély 
megfelel a világparitásnak ■—  a 
közönség képtelen elviselni, lé
nyegesen redukáltuk az árakat 
így például

annak ellenére, hogy a mo
talkó kincstári részesedése 
literenként hét és fél fillér
rel emelkedett, mi csak négy 
fillérrel emeltük az árakat

es a kincstári részesedés emelése 
előtt a kutaknál 45 fillérért be
szerezhető motalkó árát csupán 
k9 fillére emeltük fel, tehát há
rom és fél fillért vállaltunk a 
legújabb állami teherböl. Ilyen  
körülmények között a benzin és 
motalkó árában lényeges változás 
csak abban az esetben várható, 
ha a világpiaci árban áll be zu
hanás. Ez kizárva nincsen, m ért 
a világpiac felvevőképessége 
csökkent, ami a benzinárak csök
kenését is eredményezheti. Min
den ellenkező híreszteléssel szem
ben meg kell állapítanunk, hogy 
a benzin magyarországi ára alat
ta van a világparitásos árnak, 
ha literenkénti ára mégis magas, 
azt az autóközönség a horribilis

adóknak és kincstári részesedé
seknek köszönheti, amihez még a 
motalkónál a nemrég duplájára 
emelt kötelező szész ára is járul.

Tehát alig valószínű, hogy a 
benzin és motalkó árában lénye
ges változás álljon be. Természe
tesen nincsen kizárva néhány 
filléres árhullámázás, de amíg a 
pénzügyminisztérium nem enged 
álláspontjából és nem csökkenti a 
terheket, nem remélhetjük, hogy 
a motorizmus vére, az üzemanyag 
olcsóbbodjék.

Rövidesen itt az új 500-as 
Fuch, az N 500 modell

—■ Saját tudósítónktól —
A gráci Puch-gyár új modellel 

az úgynevezett N 500-asok rövidesen 
nálunk is láthatók lesznek. Az új 
500-as, hasonlóan a tavalyihoz, négy-" 
hengeres kétütemű konstrukció, me
lyen azonban jelentős változások 
vannak. Elsősorban föl kell említeni 
az új, szabadalmazott villát, mely 
tökéletesebb rugózást, tehát üzem- 
biztosabb és kényelmesebb haladást 
eredményez rossz úton is.: A motor 
főleg belső átalakításokon ment ke
resztül, melyek eredményeképpen a 
teljesítmény három egész féklóerő
vel fokozódott, ami nagyobb sebes
ségben és húzóerőben nyilvánul. — 
Érdekes újítás a gép kézzel állíthatói 
kupplungja és a beépített sebesség
mérő.

Deli Lajos, az ismert versenyző 
500-ais twoport Radco oldalkocsis gé
pét, melynek rendszáma Bp. 82—211, 
tegnap ismeretlen tettes ellopta. A 
gép eredeti fekete-sárga tartánnyal 
volt szerelve, oldalkocsija ajtós, fe
kete karosszériával volt ellátva. Deli 
ezúton is kér mindenkit, aki a lo
pott gépet látta, vagy hollétéről tud, 
közölje tapasztalatait szerkesztősé
günkkel.

SZÍNHÁZ
Mai műsor

OPEKAHAZ: János vitéz (S), Álarcosbál
(E 14, fél 8).

NEMZETI SZÍNHÁZ. Az ember tragé
diája (3), UJ rokon (fél 8). 

KAMARASZÍNHÁZ: Hableány-penzió
(fél 4), A  fösvény (háromnegyed 8). 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Vőlegényem a gaz- 
ember <3, fél 8).

VÍGSZÍNHÁZ: Fizessen nagysád (fél 4).
Angliai Erzsébet (8).

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A  torodtól
menyasszony (fél 4), Valaki (8). 

MÜVÉSZSZINHAZ: Tűzmadár (fél 4, 8). 
KIRÁLYSZÍNHÁZ: Havral rózsája (3),

Éjféli tangó (8). 
ANDRÁ “IRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: Ex-hereegnő

(4, 9).
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Werhezirb

(4, 9).BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Az idegen.
vezeti (6, 9>.

ROYAL ORFEUM: Kassner (3. «, 9). 
KOMÉDIA ORFEUM: A Kalabrlász-

parti (fél 5, fél 9).
STEINBARDT SZÍNPAD: (fél 5, háronv 

negyed 9).

KlOkadmlulsztróuie Csehszlovák lábam 
L i p a Ujságirnda Bratislava,

Hossrú-u 13.
■■ ■

Felelős szerkesztő és kiadót 
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztő:
Hoppé László

Nyomatott a Stédinm SajtAvállalat R t 
iörforgégépeln -  Felelő* ttzemvezetól 

Gjrór? Aladár
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Szép sikere volt ategnap bemutatott három 

önálló részből álló magyar filmjátéknak
— Saját tudósítónktól —

Az új magyar hangos filmnek teg
nap volt _ a bemutatója. Az előző si
kerek után a közönség már nem fo- 
godta annyira idegenkedve a filmet, 
mint néhány előbbit.

*
jA  j,Csókolj meg édes” három rész

ből áll. Három egymástól teljesen 
független részből. Mind a három 
résznek más más a szerzője, mind a 
bárom résznek mások mások a sze
replői.

Az első rész magyaros.
Vidéki kis korcsma... Tulajdo

nos . . .  cselédlány. . .  cselédlányba 
szerelmes legény és cigánybanda 
(Heltai a jó prímás) . . .  No és hogy 
*1 ne felejtsük: a jegyző ... A dado
g j  jegyző: Gőzön Gyula. Egészen kü
lönlegesén jó. A címe ennek a rész
nek-: „ Tik-tak. . Rózsahegyinek, a 
vidéki korcsmárosnak öt percig foga
dásból az órával együtt kell mondani: 
tik-tak. Ez a legjobb tip ebben a rész
ben, mert közben ki akarják zökken
teni. A többiek közül Pager Antal, ha 
kissé nem is magyaros a megjelenése, 
& hangja annál jobb, a cigányok jól 
húzzák, Rózsahegyi nem öreg még . . ,  
A  csárdást még ropja.

A második rése vígjáték.
Kabaré darab. „A regiment szégye

nt?'. Lehet rajta nevetni. Pesti eset 
a bakával, szakácsnővel és kontra, a 
bakától reszkető cselédtartó pesti pol
gárral. No és a bonyodalomba beugró 
kávéházi alakkal, Salamon Bélával. 
Salamon olyan, amilyennek a kabaré- 
színpadon ismertük. Sárossy a károm
kodásoknál ugyancsak megereszti a 
hangját. Szórakoztató, kacagtató 
kabaré darab. . ,

A harmadik rész operett.
„Csókolj meg édes” . Két, a lakásért

* La Grange asszony és Erkel Fe
renc. La Grange asszony a múlt szá
zad ötvenes éveinek híres francia mű
vésznője volt, aki elsőnek énekelte 
külföldön Erkel Ferenc Hunyadi 
László című operájának női főszere
pét. A magyar nemzeti dalmű meg
alapítója az iránta érzett tiszteletből 
iktatta be 1850-ben a Hunyadi 
Lászlóba a La Grange-áriát, amely a 
zenetörténeleimben azóta összeforrt a 
nagy művésznő nevével. A híres áriát 
Németh Mária énekli a Tungsram 
Művek március 10-d zeneakadémiai 
Theatre Paré-ján, amelyen a magyar 
zeneirodalom -kimagasló alkotásai 
szerepelnek a legelső magyar művé- 

fízotni nem tudó diák esete a főbérlő 1 szék előadásában. A  Tunigsram Művek

fűszeresnével és annak lányával. 
Kedves kis dolog... Ebben szerepel 
Rökk Marika. Színpadon is táncol, 
Itt nagy tapsot aratott. A szerelmes 
diákot Ráday alakítja. Mellette Gyér. 
gya-i játszik. Ö különösképpen tet
szett. Több mozdulatából, néhány 
elsőrangú arcfintorából nemcsak a jó 
színész, hanem, a kitűnő moziszínész 
csillant lei. Ugyancsak a végrehajtó 
szerepében kacagtató Mály Gerő,

*
Az első részt Harsányi, a másodi

kat Vadnay, a harmadikat Ernőd 
írta. A zeneszámokat Sándor dr. 
szerzetté.

«
Az összbenyomás a filmről ked

vező. Lehet, hogy voltak olyanok, akik 
többet vártak, akik az előző sikerek 
nyomán valami egészen különleges
nagy filmre éheztek__Lehet, hogy
voltak... Most tovább várnak s bi
zonyára nem hiába, addig is azonban, 
mint észrevettük, egyelőre ez a kis 
csókás darab is kielégített. Sőt taps
ra is ragadtatott. . .

mmm Vasárnap, 1932 március 6.

Mérték
—  Ügy hallom, ezentúl a női I 

magasugrók nagy része is ingyen | 
mehet be Újpesten.

__ 22 2
—  ők  is egy húszon aluliak. Mai szárnyuk

a nagyszabású hangversenyt meghí
vott vendégek számára rendezik, de a 
budapesti, párisi, bécsi, gráci, klagen
furti, innsbrucki, madridi,, barcelonai, 
huiseni, belgrádi, laibáchi és zágrábi 
rádióadóállomások bekapcsolása útján 
egész Európa rádióhallgatói számára 
hozáférhetővé teszik.

Ásta Nilsen panaszkodik. Mert még 
mindig nem kap filmszerződést.

Komolyan jelentik, el kell hinni. 
Nagy Kató és Willy Fritsch operett
je, a „Romrny” ezen a héten hatvan 
párisi moziban futott.

Cári Boese ismét katonafilmet ren
dez. De most filmoperettet. Eddig | 
megelégedett a vígjátékokkal.

TU RISTA  S Á C

második oldalán ismét megtalálható a rejtvénytriatlon csapat- 
bajnokságához szükséges szelvény. Már most megállapíthatjuk, 
hogy a.
200 NÉGYSZÖGÖLES, ÉRTÉKES TELEK A LEGSZÉLESEBB 
RÉTEGEKET MOZDÍTOTTA MEG. A SZÉP TELEK ÉRD LEG
JOBB HELYÉN FEKSZIK, NYARALÁS CÉLJAIRA KIVÁLÓAN 
ALKALMAS. EZT A TELKET A BUDAPESTI INGATLAN 
BANK RT. (RÁKÓCZI-ÚT 10) TELJESEN DÍJMENTESEN 
BOCSAJTJA A GYŐZTES CSAPAT RENDELKEZÉSÉRE.

A Magyarországi Kárpát Egyesü
let március hó 1 0 -én este 8 órai 
kezdettel az „Tlj Élet" dalkör helyi
ségeiben, Nyugati p. u. 2. számú I tartjuk.

A rovatvezető üzenetei
Többek kérésére megismételjük 

a csapatbajnokság feltételeit:
1. A bajnokságban résztvehet 

minden egyesület, alakulat, vagy 
társaság, tetszésszerinti létszám
mal, mely létszám a verseny fo
lyamán is állandóan változtat
ható.

2 . A csapat nevet választ, me
lyen szerzett pontjait nyilván-

kapu, műsoros táncestélyt rendez.
Felolvasás. A Sopronmegyei' Kör 

ü. v. alelnöke vitéz dr. Pétery 
Aladár március hó 10-én 6.30 órai 
kezdettel vetítettképes előadást tart 
Sopron és környéke (különös tekin
tettel az idei nyaralásra) címmel a 
főv. pedagógiai szeminárium III. 
em. dísztermében (VIII., Mária Te
rézia-tér 8.). Belépődíj nincsen, ru
határ 20 fillér. Vendégeket szívesen 
lát a rendezőség.

A Magyar Turista Egyesület elő
adássorozatában Skolil Ottó és Bu 
esek Henrik „Ennstali sziklamászó 
túrák" .címen tart vetítettképes elő
adást március 17-én 6.30 órakor a 
főv. pedagógiai szeminárium HL 
em. dísztermében,

3. Az egyszer leírt megfejtés

hez mindenkor annyi szelvény 
mellékelendő, ahány tagja van a 
csapatnak.

4. A csapat tagjai által szer
zett pontokat összeadjuk! Más
képpen,: annyival szorozzuk meg 
a megfejtésnek megfelelő pont
számot, ahány szelvény van mel
lékelve.

5. A  csapatok a kétheti díjki
osztásokban is résztvesznek. Itt 
azonban nem a pontszám nagy
sága, hanem csak a megfejtés 
helyessége dönt.

REPÜLÉS

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI ÓV.. Iráayt-u. 21. T. 83 

—39.): Előadás: 5, fél 8, 8.15, 10. Vas.: 
fél 4, 5. 6. fél 8, fél 9, 10. -  2 sláger: 
Nebánstvirág. (Anny Ondra.) — D iri 
glble. (Jach Holt.)

BODOGRAF (V ili., József-kőrút 63. T.: 
38—«—76.)r Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Leányok »  nevelőintézetben (Hertha 
Thieie). — Hajnali mérkőzés (Ramon 
Kovarro).

BUDAI APOLLO OI., SzéDa-tér. T.: 51 
—5-00.): Előadás: fél 5, 7, tél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Nebánstvirig (Anny Ondra 
főszerepben). — (Lányok az intézetben 
(csak női szereplők).

OAPÍTOL (Baross-tér 32. Tel.: 3. 34-3— 
S7i): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 
4, 8. 8, 10 órakor. Luey és a férfiak 
(Liáné Ha’ d, Osear Karlweiss). — 
Bnrleszk. — Paramount-panoráma és 
hangos híradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. T .: 32 - 
1—75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Va 
sáraap 3-tól folytatólag. Nebántsvirág 

■ (Anny Ondra). — Amerikai tragédia 
(TUeodor Dreiser világhírű regénye 
beszélő filmen).

CORSO (Váci-ntea 9. T .: Ant. 87-4-02.): 
Sjlőádás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. — 
tilla n  Harvey, Félix Bressart és 
Karry Liedtke főszereplésével: A nő- 
gyfilölő (vígjáték). — A  mikroszkóp 

'llilnt detektív (kultúrfilm). — A  rém- 
hajó (triikkfilm).

BÉCSI (VI., Teréz-körűt 28. Tel.: 259- 
52, 218-43, 148-05.): „K . n. k. Feld-
marsehall." (A tábornok úr insplciál!) 
Boda-Roda vígjátéka, főszerepben: V
Borián, Roda-Roda, Fee Malten. Harry 
frank : (Dannblus-film.) — Világcso
dák. -  Vllághiradók. Előadások: hét
köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2. 4, 
f ,  8, 10 órakor.

*L1T (V., Lipót-kőrút 16. Tel.: 161-51.): 
Előadás: 4; 6, 8, 10. Hajnali mérkőzés.

. ffl^mon Novarro.) — Flip, mint Trader 
Horn. — Hangos híradók.

H S Z E K  (VIII., Józsaf-körút 70. Tel.: 
4*r-0-r40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: fél 

■ 8. negyed 5, 6, háromn. 8, háromn. 10.
CD. e. matiné.) — Garnlzon ördöge 

• (fúrj. 12 felv., Victor Mc Laglen, Ed- 
zannd Löwe). — Miki, a fürdő tündére, 

í —  Magyar revü. (Békefíy konferál.) 
— Híradók.

BŐRŰM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos- 
utca 18. T.: 895-43, 897-07.F Előadás: 
5, negyed 8. fél 10. Szomb és vsb.

• 6, 8, 10. Kőpenicki kapitány. 
.Zuekmayer világhírű vígjátéka. Een-

Kőpenickl kapitány. (Kari 
, . iyer világhírű vígjátéka. Ben- 

deáte: Richard Oswald. Főszereplő: 
Hans, Adalbert) — Magyar rózsaeso- 

' to r . — Híradó.
1MPERIAL (VII., Demblnszky-ntoa és 
, Aréna-ét sarok. T.: 32—8—90.): Előad.: 

5. háromn. 8, 10. Vas.: fél 3, 5, fél 8, 
10. Házassági r .-t  (Charlotte Susa, 
Géorg Alexander). — Leányok a ne
velőintézetben (Hertha Thieie). 

5TÖZSEFVAROSI (VITT.. Kálvária-tér 6.
346—14;): Előadások hétköznapon 

S,, vasárnap 2 órától folyt. York, a vas- 
generális (Werner Kranss). — Hajnali 
mérkőzés (Ramon Novarro).

KAM ARA (VII., Dohány-ntca 43—44. T.s 
44—0—27.): Előadások: 6, 8, 10, vasár
áé ünnepnsn: 4-kor is. „K . n. k. Féld- 
msraehsll" (A tábornok úr insplciál!) 
Boda-Roda vígjátéka, főszerepben: V. 
Barién, Boda-Boda.) -  Világcsodák. -  
Vllághiradók.

LUDOVIKA (IX.. Gilői-út 101.): Élő-
Adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün- 

* nép: 3-től. (fielyár: 30—80 fillérig.) — 
Tlib MeCoy főszerepben: Lángbörtön, 

év Kelly a tilosban (vígj.).

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

OMNIA (VIII., Kölcsey-utea 2. Tel.: J, 
30—1—25.): Előadás: 4, háromn. 7, há- 
romn. 10. Vas.: 2, fél 5, 7, fél 10. A 
tenger démona (Kertész Mihály leg
újabb filmje. Wilhelm Dieterle). — 
Pergőtűzben (Doaglas 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 Bassermann, 
Hans Stün-e, Adalbert Schletow, Antó
nia v. Eyok). — Magyar és külföldi 
híradók.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kőr
út 8. (T.: 365—23.) Előadás minden nap 
4, 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly 
Haas, Halmai, Gusztáv Fröhlieh). — 
Magyar Híradó.

PÁTRIA (Népszínház-utca 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8. három
negyed 10, vas.: 3-tól folyt. Garnizon 
ördöge (vígj. 12 felv., Victor Mo Lag
len, Edmund Löwe). — Miki, a fürdő 
tündére. — M agyar revü. (Békeffy 
konferál.) — Híradók.

(Nagymező-n. 32— 
24. T.: 220—98, 292 
—50): 2-6 -lg  folyt, 
azután 6. 8. 10.

„  ,„ i í ,„ - .- . ,^ .- .  Vas. és ünnep: 1—4l i r e i i - n i . m » » i . i i « f0,ytn azntán 6. 8,
10. Téves kapcsolás (Magda Sehneider, 
Johannes Riemann). — A kutyafejű 
légió (kutyaburleszk). — Magyar és 
külföldi híradók. — Vas. d. .e fél 11: 
Miki és Fllppy-matiné.

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

ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet-kőrót 
45. T.: 429—46, 419—02.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Rökk Maiika személyes felléptével: 
Csókolj meg, édes! (Magyar beszélő- 
film. Rökk Marika, Ráday, Rózsahe
gyi, Páger, stb.) — Híradó.

TATRA (IX.. Üllői-út 63.): Előad.: fél 5, 
7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt. 
(Helyér: 30—80 fillérig.) Inspiráción 
(Greta Garbó nagy filmje). — 13-as
légionárius (Kék-esillag trilógia). * 87

A motornélkiili repülőgép 
mint új közlekedési eszköz

— Saját tudósítónktól —
A vitorlázó szakkörökben az a vé

lemény alakult ki az utolsó évek ta
pasztalatainak folyományaképpen, 

a r>:i:„ , . , ,  i hogy a ma használatos motornél-
■ , ' Vl!^ - L Egr ^ mai vU'  küli g®Pek már olyan tökéletesek,rai. 1. Dobagokore. T.: 6.20 orakor | hncrv fei-iődóc a tór.n

a Berhni-teren. V.: Weisz S. 2. Pilis
tetőre. T.: 6 órakor a Nyugatinál. V. 
Feldmann S. 3. Kevélyekre. T.: 8 ! 
órakor a Berlini-téren. V.: Lówy S.

A Gyopár Turista Egyesületnél ma | 
menedékháziigyeletes: Strauber Gy. 
Az egylet mai túrái: Sítúra a Bör
zsönybe, autóbuszon. V.: Rózsa Jenő, 
— Vác, Nagyszál, Katalin-puszta, 
Magyarkút, Nógrádverőce. V.: Stei-]

hogy lényeges fejlődés e téren már 
nem várható. Valószínű, hogy való
ban így is lesz; a vitorlázógép mint 
„sporteszköz” nem fog alapvető mó
don megváltozni. Azonban a talál
mányok története azt mutatja, hogy 
minden technikai újdonság valóban 
csak akkor kezd rohamosan fejlődni, 
ha elérkezett úgynevezett „ipari 
korszakába”..

n«r“ Lajos.  ̂T .:" u f i  órákor' a Ny^ga- I “ a * motornélkűli gép csupán 
frlnán. _  mÍ J u; csak sporteszköz. És bar nemes éstiná'l. - -  Párnáz, Kárpát mh„ Mesélő, 7 f  , ..
Gyopárház, Pomáz. T.: 8.20 órakorá a z . ^ oze’ ?  ,m,alPálffy-téren. V.: Klein Miksa. -  p fkorlati vdagban általános erdek-
Folyó hó 10-én Gyalán Győző, a M. 1°des?'e a!'gha + tarthat, szanlot' 
Kárpát Egyesület főtitkára a Gyopár ”  T "  mutatk?znak az e1.?^
egyesület helyiségében „A kis Fátrán
keresztül” címen tart előadást.

K é p z ő m ű v é s z e t

telét, a motornélküli repülés prak
tikus használhatóságát s ezzel 
együtt a vitorlázás általános elter
jedését és népszerűsödését jelzik. 
Mindez pedig annak lesz következmé
nye, hogy a vitorlázást sikerült füg
getleníteni a hegyektől.

E rovat olvasói jól tudják, hogy 
Tanulmány fejek. Dosztojevszkij I vitorlázás csak „emelkedő légára m- 

mély iéleklátásának erejével hatnak lásban”  lehetséges. Eddig főleg az 
Perezel Margit bravúros tanulmány- úgynevezett „dynamikus” eredetű 
fejei. Külföldi kollekcióik, a f f ! 10 szej,eket használták fel vitor-
RoiWiermere-ösztöndíi honorálták A Iázasra- Ezek U8V keletkeznek, hogy Kothei mei e-osztontíij honorálták. A  a tovahaladó levegőtömegeket az út-
Városmajori Muvésztelep tanara.  ̂ jukat álló hegyoldal emelkedésre

Fényhatások. A  csendéletfestés kényszeríti. Az ilyen áramlás segít-
szabad fényhatásainál a barbizoni ségével történő vitorlázás természe-
tradíciókat erőteljesen viszi tovább tesen kötve volt a hegyekhez és csak
Romek Árpád külföldi múzeumok- azoknak közelében volt lehetséges.
bán is (Barcelona, Glasgow, Lón- L , később a rekordokra áhítozó pi-
don) jól képviselt művészete. I lotak rájöttek arra, hogy görgoviha-

Dekorativ táj festés. A  nemzet
közi reprezentatív tárlatokon fel- 1

rókát is fel lehet használni vitorlá
zásra. Ezek a melegebb levegő alá a 
talaj mentén bezúduló sűrű és hideg

tüin-t B. Kosztolányi' Margit mar-1 levegőtömegek, amelyek előrehaladá- 
káns kompoziciójú és tonizáló fes- suk közben megemelik az előttük 
tészete. levő ritkább levegőt. Az ilyen vihar-

jBalás Attila. A magyar barokk frontok felhasználásával _ újabban 
jelentékeny megoldásait nyújtotta I többszáz kilométeres távolságokat si
etős átérzéseket lendületesen ki-1 kerü. t “e.rePütti. Persze ez a módja
vetítő művészete. Korszerű tájfestő 
és figuralista.

Kollarits Ferenc. A színsíkok 
erős stilizációival tesz élénk hatást, 
Markáns érzéskifejező.

Temperafestés. Az évad esemé
nye volt Patkó Károlyinak az Ernát 
Muzeum összes termeit betöltő 
kiállítása. Külföldi múzeumokban

a vitorlázásnak nagyon veszélyes, 
mert ha a vigyázatlan pilóta gépével 
az emelkedő áramlás mögött levő 
eső légáramlásba kerül, amelyben 
már rendszerint vígan zuhog a zá
por, sőt nem ritkán a jég is, — ak
kor szerencsésnek mondhatja magát, 
ha baj nélkül le tud szállni.

Amint látjuk, az eddig felsorolt 
módszerek csak sportszempontból ér
dekesek, a gyakorlati

# (Teréz-körűt 60. T.: 19—7 -
87, 68.): Előadás: 5, negyed 
8, fél 10, vasár- és ünnep
nap: 4, 6, 8. 10 órakor

A nögyülölő (Lillán Harvey). — A 
detektív (Félix Bressart, Harry Lidi
ké).—  Mikroszkóp (UFA-kultűrfllm). — 
A rém hajó (trükkfilm).

CORVIN (VIII., József-kőrút és «Ilőí-út 
sarok. Tel.: 38—9—88, 39—5—84.): Elő
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasárnap fél
4-kor is. Luey és a férfiak 
Haid, Osear Karlweiss). — 
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 
filmoperettje: Ronny. (Nagy Kató,
W illy Fritsch, Ottó Wallburg.) — K í
sérő műsor.

rnap fél 
(Liáné 

Kísérő-

. , , . , I Ul;ncaca, «- 6.lí,:u,iltiu hhsználható-
s képviselt művészété a tempera- S£g szempontjából számba nem jöhet- 

festes fal dekoráló jelentősegére nek. Gyakorlatilag egyedül a „ther- 
világit rá. I nikus” eredetű emelőszelek használ-

Fatagó Endre. Színfényfestő hatok fel. Ezek a nap sugarai által 
törekvéseiről az amerikai sajté is a I felhevített földfelületről felszálló 
legnagyobb elismerés hangján emlé- légáramlatok, amelyek néha tetemes 
kezett meg. A Budai Szépművészeti fügKolfg?s sebességgel rendelkeznek,

Kompozíciók. Lotz tradícióit erős van. Ha a vitorlázó gép valami mó- 
vonalkulturával fejleszti tovább I dón, például motoros gép segítségé- 
Vaskovits Erzsébet. Markánsak vei fel tud jutni az emelkedő áram- 
tanulmányfejei. latba, akkor akár napnyugtáig ke-

Primitívizmus. Az új életlátás ringhet a starthely fölött, vagy tet- 
kifejezésén-ek legjelentékenyebb szőleges irányban haladhat addig, 
eredményeit jelzi Cziffery József ameddjg el nem éri az emelkedő
bravúros festészeti és grafikai ’ Ez n. . . . . .  lázasnak tehát személy-, sót teher-
szinteziseivel Témái es stilusossz- szállításra is felhasználható. Gya-
hang jellemzik., _ _ ! V j, ’ ,̂ |llagL kedvező eredménnyel per-

Káldor Lásyló I sz ,sS> .akkor, ha nagykiterjedésú 
cél’ .etek fölött és hosszabb idő tar
talmára jön létre ilyen emelő szél.

Az alföldeken nyáron, déli tájak 
homokos, napsütötte tengerpartjain 
gyakran, az egyenlítőhöz közel eső 
sivatagokon pedig csaknem állandóan 
felfelé fúj a szél. Ez előbbi helyeken 
tehát évszakok tartamára, az utób
biakon pedig állandóan felhasznál-1 
ható a motornélküli gép személy- és 
teherszállítás céljaira. A Borghese—7 
Negrette gyár felismerve a kínálkozó 
lehetőséget, elsőnek próbálkozik a vi
torlázásnak közlekedési célokra való 
felhasználásával. A gyár konstruk
tőrjei kétüléses, személy- és csomag- 
szállításra alkalmas vízi vitorlázó gé
peket készítettek, amelyek már aZ 
első kísérletek alkalmával kiváló re* 
pülőtulajdonságokról tettek tanúsá
got. A  gépek indítása motorcsónak- 
vontatással történik, ami a sík terep
ről való felszállásnak veszélytelen és 
kényelmes módja. A  gépek Triesztéi 
Velence között fognak közlekedni a 
tengerpart felmelegedett homokja fö
lött felemelkedő légáramlat felhasz
nálásával,

Az ilyen partmenti vonalaknál 
nagy segítségére lesz a vitorlázóknak 
az úgynevezett „tengeri szél” is. Is'  
meretes, hogy derült nyári napokon 
a szárazföld jobban felmelegszik a 
tengernél s ezért a szárazföld fölött 
lévő melegebb, tehát ritkább levegő 
felemelkedik és a hidegebb tengett 
levegő tódul a helyére. (Éjjel ez a f« ' 
lyamat persze fordítva játszódik le-} 
Az így keletkező „tengeri szél” azon
ban kénytelen a tenger szintjéről fel; 
kúszni a szárazföldre, tehát emelkedő 
komponenssel rendelkezik, amit a vi
torlázók kihasználhatnak.

Láthatjuk tehát, hogy rövidesen új 
korszaka fog beköszöntem a vitorlá
zásnak; elérkezünk a vitorlázógép 
ipari korszakába. És ez különösen a 
déli országokra nézve fontos, ahol _a 
vitorlázógép nemcsak mint időszaki* 
hanem mint állandó közlekedési es®- 
köz is felhasználható. P

Az  egyenlítő vidékén az örök nap
sütés világában szinte korlátlan le* 
hetőségek várnak a vitorlázásra. A*' 
rika északi partjai mentén száz és 
száz kilométert lehet repülni a forró 
talaj fölött emelkedő légáramlásban 
— motor, tehát üzemanyag nélkül* 
Az indulás autó segítségével történ
hetik és ha  a pilóta ügyel arra, hog^ 
járt autóutak közelében maradjon* 
bebarangolhatja akár egész Ésaak- 
Afrikát jóformán — ingyen.

„Mindenki tanulhat repülni!” Mire* 
a MOVERO vezetősége a mai súlyos 
gazdasági viszonyok dacára a repülni 
vágyó ifjúságnak alkalmat aka? 
nyújtani, hogy a motornélküli sikló 
és vitorlázó repülésben kiképző5' 
nyerhessen, nagyon mérsékelt tandíj 
mellett új tanfolyamokat fog tartani* 
Tandíj egy évre 60 pengő, azok ré
szére, akik valamilyen biztosító inte' 
zetnél biztosítva vannak. Akinek nin
csen biztosítása, az csak az „A”  vizs
gáig repülhet biztosítás nélkül s az
után köteles biztosítást kötni. A biz
tosítási díjtétel a MOVERO növendé
kei részére , 100 pengő 1 évre. Tanfo
lyamok: kezdők részére IV/l-től eg# 
évre és VII/1-től egy évre különösen 
tanítók és tanárok részére, haladok 
részére IV/l-től X /l-ig  (oktatói tan
folyam) és V n/l-től XII/31-ig (ok
tatói tanfolyam). Jelentkezni lehet a 
MOVE repülőosztály vezetőségénél 
Budapest, Podmaniczky-utca 4®. 
em. 11. Telefon: Automata 228—34- 
A budaörsi repülőtéren egyelőre csa® 
vasár- és ünnepnapokon vannak repű* 
lőgyakorlatok, amikor kiránd ulókat ® s
vendégeket szívesen látunk. Megkö
zelíthető a törökbálinti HÉV-vei, vagy 
gyalog a farkasréti villamosvégáll0* 
másról a Kakukhegyen keresztül. 7


