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Újpest ma délután 
osztja ki a tavalyi 
bajnoki érmeket

—  Saját tudósítónktól —

Ma este fél 6 órakor az újpesti 
kulturházban Aschner Lipót, Új
pest elnöke vendégül látja Újpest 
összes játékosait és a vezetőséget. 
Ünnepi aktusra kerül a sor. Ki
osztják az 1930— 31. évi bajnok
ságért. járó 13 darab aranyérmet.

feeeucvái&s és a 
Bocska i ée$uafi> őfye- 
teu ieiée,kogy.
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fö ls z á k  te a  M agyac  
lóuya dsdmiU

— Saját tudósítónktól —
Az országos intézőbizottság 

előtt tegnap megjelent Klement 
Sándor, a Ferencváros igazgatója 
s írásbeli megegyezést adott át. 
Ebben az áll, hogy a Ferencvá
ros és a Bocskai március 15-én 
Debrecenben játsza le a Magyar 
Kupa elődöntő mérkőzését.

Mint megírtuk, a múlt héten 
úgy tervezték, hogy április 24-én 
játszák a kupameccset, utóbb 
azonban a Bocskai elvetette ezt 
a tervet, mert éppen egy héttel 
előbb a Ferencváros bajnoki 
mérkőzést vív Debrecenben. Két
szer 8 egymásután nem akarják 
vendégül látni a Ferencvárost. 
Ezért hozták vissza a mérkőzést 
március 15-re.

Ezt a tervet megtudta tegnap 
Mariássy Lajos dr. szövetségi 
kapitány, aki kijelentette, hogy

nem engedi majd a váloga
tottakat játszani a mérkőzé- 

1 sen.

Klement Sándor erre azzal ér
velt, hogy keddtől még öt nap 
van vasárnapig, tehát a váloga
tottak kipihenhetik magukat. 
Mariássy dr. erre azt válaszolta, 
hogy a válogatott mérkőzés előtti 
héten nem szabad játszani. Kle 
ment természetesen szintén kész 
volt rögtön a válasszal. Kifej 
tette, hogy

Egyiptomban is hasonlóan 
állt a helyzet.

Pénteken került sorra a váloga 
tott mérkőzés s vasárnap, tehát 
öt nappal előbb játszhattak a 
válogatottak Alexandriában. Sőt 
ezt megelőzőleg két nappal előbb, 
pénteken is játszottak, akárcsak 
most a keddi meccs előtt két 
nappal vasárnap.

Mariássy dr. erre csak í zt 
tudta mondani, hogy ebben ugyan 
Klementnek igaza van, de az 
ügyet majd az elnökség elé 
viszi.

Dániába bívták meg a Hungária 
négyesét és Szendey Bélát

—  Saját tudósítónktól —

Az elmúlt esztendők folyamán, 
amikor színeinket az Európa-baj- 
nokságon, valamint Berlin— Bécs 
—•Budapest városközi mérkőzésen 
a Hungária képviselte, a dánok 
voltak azok, akikkel a magyar eve
zősök szorosabb barátságot kötöt
tek. Ennek eredményéként az el
múlt nyár folyamán dán evezősök 
látogattak el mint magánszemélyek 
Budapestre.

A  barátkozás újabb eredménye 
az a meghívás, amelyet a Hungária 
kapott az elmúlt napokban és 
amelyben

a Hunária négyesét, vala
mint az Európa-bajnok i f j .  
Szendey Bélát meghívják az 
idei kopenhágai nemzetközi 

evezősversenyre,

amelyet június első felében rendez
nek meg. A dánok a meghívás elfo
gadását annyira bizonyosra veszik, 
hogy már azokat a kopenhágai lap- 
szemelvényeket is beküidötték, 
amelyben a dán közönségnek az 
idei kopenhágai verseny magyar 
vendégeit bemutatják. Közük a 
Hungária nyolcasának fotográfiá 
ját remek berlini győzelme után, 
valamint ifj. Szendey Bélának 
fényképét.

A Hungária Machán, Ivácsko- 
vics, Sághy, Götz összeállítású né
gyesének, valamint ifj. Szendey 
Bélának az idén így újabb alkalma 
lesz értékes győzelmeiknek számát 
szaporítani.

A svéd Vivi Ann Múltén 
m egverte a hatszoros 

világbajnok  
Sonja Heniet

—  Távirati jelentésünk —
Stockholm, március 7.

A műkorcsolyázó világ legna
gyobb szenzációját jelentik Fila- 
delfiából. Az ott rendezett műkor
csolyázó versenyen ugyanis a svéd 
Vivi Ann Hultén legyőzte a hatszo
ros világbajnoknő és kétszeres 
olimpiai bajnoknő norvég Sonja 
Heniet. A stockholmi jelentés már 
táviratilag továbbított amerikai 
lapszemelvényeket is közöl Hultén 
győzelméről. Az amerikai újságok a 
legnagyobb elragadtatás hangján 
írnak a kis Hultén győzelméről, 
amelyet teljesen megérdemeltnek 
tartanak. Sonja Henie idegesen, 
formája alatt futott.

Zavoczky és Déri 
a 18-as válogatott
keretben,

amely szerdán délután játszik próba
mérkőzést az Ullői-úton
Jakube és Kárpáti il. a meghívottak 
között — 2 kapus, 3 hátvéd, 5 fedezet, 
8 csatár — 3-szor 3 0  perces játékban 
többféle csoportosítást fog kipróbálni 
Mariássy dr., aki a legkomolyabb fel- 
készültséggel akar felvonulni Prágába 
-  Ellenfél a „ 3 3 "  FC

Beszélgetés Mariássy dr.-ral
a

Újpest—Hungária I - „ „ íím
Budai „11“—Somogy i “ O f UH

—  Saját tudósítónktól — 
Tegnap délután Újpest és a 

Budai „11”  között tárgyalások 
folytak. Arról beszéltek, hogy a 
szombat délutánra tervezett Budai 
,11”— Somogy bajnoki mérkőzést 

az Újpest— Hungária meccs elé 
hozzák. A két egyesület meg tu
dott egyezni s így vasárnap Új
pesten sorrendben a következő 
lesz a műsor. Fél 12: UTE— Fér. 
Vasutas. y2Z: Budai „11’ ’— So
mogy és végül X/2U órai kezdettel a 
derbi: Újpest— Hungária.

Mariássy Lajos dr., az MLSz 
szövetségi kapitánya tegnap este 
kijelölte azt a keretet, amely a 
március 20-án Prágában játszó 
magyar válogatott csapat jelölt 
jeit magában foglalja. A  keret a 
következő:

Kapus: Ujváry, Háda.
Hátvéd: Mándi, Kocsis, Dudás 
Fedezet: Borsányi, Sárosi, Lá

zár, Kalmár, Kárpáti II.
Csatár: Avar, Turay, Jakube,

Toldi, Híres, Titkos, Zavaczky, 
Déri.

Ennek a 18 játékosnak 
szerdán délután 3 órakor

meg kell jelennie az Üllői-úton, 
ahol fél 4 órai kezdettel 3x30 per 
ces próbamérkőzést játszanak vá 
lógatott összeállításban a 33FC 
amatőrjei ellen.

A keret nyilvánosságra hozatala 
után alkalmunk volt beszélgetni 
Mariássy dr. szövetségi kapitány 
nyal.

( —  Kapitány úr, a keretnek 
van néhány érdekessége. Nem  
óhajt talán egy kis magyarázatot 
fűzni hozzá?)

r—  Csak annyit akarok nyoma 
tékosan kijelenteni, hogy ez a ke
ret nem b ir kötelező érvénnyel, 
vagyis

a tér még nyitva áll a keret
be nem jutott játékosok előtt 

is.
Legfőbb ideje volt azonban, hogy 
egy s más irányban tájékozódást 
szerezzek és ezért kell ez a próba
játék. A  vasárnap derbit játszó 
Újpest és Hungária részéről 
ugyan elég szemrehányás ért a 
próbajáték miatt, de a válogatott 
csapat több helyén olyan homály 
uralkodik, hogy kötelességem az 
üggyel szemben, hogy hozzányúl
jak a legjobb eszközhöz, amely a 
kérdések tisztázásához segíthet. 
Azt is hangoztatták egyesek, hogy 
a prágai mérkőzés nem megy az 
Európa-kupáért, tehát nem kell 
olyan szigorúan venni az előkészü
leteket, de ezt az álláspontot nem 
tehetem magamévá.

—  Saját tudósítónktól —

Minden válogatott mérkőzés 
fontos, pláne fontos, ha az 
ellenfél olyan régi és olyan 
nagyerejű, mint a cseh

szlovák válogatott.
Ellene mindenképpen a legkomo
lyabban kell fekészülni. Nem há
lás feladat ez, mert az ember 
ellentétekbe keveredik az egyesü
letekkel. Az Újpest és a Hungá
ria nehezményezi a próbajátékot, 
a Ferencvárossal a jövő keddre, 
március 15-re tervezett kupamér
kőzés miatt lesz a jelek szerint 
összekülönbözésem, de szerintem 
nem az a fontos, játszanak-e 15-én 
vagy nem, hanem az a fontos, 
hogy a válogatott csapat a lehető 
legjobb legyen.

(—  És jó  lesz a lehető legjobb  
csapat ?)

—  Szeretném.
( —• Nehéz feladat ma jó  csapa 

tót összehozni, mert hiába van két 
jó  középfedezete és öt Jbalszélsője, 
ha más helyre egy komoly jelölt 
sincs. Jobbszélre, ha jól sejtjük, 
Zavaczky és Titkos a jelölt.)

—  Van még egy.
( —  Lázár?)
—  Igen. Ha ő beválna, akkor 

balfedezet Kalmár vagy Kárpáti
II. lehet. Általában

komoly gond, hogy a felja
vult Kalmár képességeit hol 
használhatjuk ki legjobban.

(—  Bár ez lenne a legnagyobb 
gondja.)

—  Aláírom. Kalmár rendbe
jöttének igazán örülök.

(—  Szélsőfedezet helyet is rá
bízna?)

—  Hogyne. Egyiptomban egy- 
izben fényesen játszott jobbfede
zetet. Sárosival nagyszerűen meg
értik egymást. Annak a Kalmár—  
Sárosi— Lázár sornak a játéka a 
régi Sparta fedezetsorára emlé
keztetett. De véleményem szerint 
a Borsányi— Sárosi— Kalmár sor 
sem kisebb erejű és akkor Lázár 
felszabadulna a csatársor számára.

(—  Zavaczky?)
—  őt mostanában nem láttam, 

de jó  híreket kaptam róla. Tavaly

láttam és tetszett nekem. Szerdán 
majd alaposabban szemügyre ve
hetem. Nemest, a Törekvés szélső
jét most nem hívtam meg, mert 
letörésben van. Viszont Déri hiva
talos, bár ő sem a legjobb most, 
dehát ő kivételes képességű játé
kos.

( —  Hogy képzeli a belső triót?)
—  Ott nagyon sokféle változat 

kerül majd kipróbálásra. Avaré 
látszik az egyetlen szilárd hely
nek. Centerben Jakube, Turay, 
esetleg Kalmár, balösszekötőben 
Toldi, Titkos, Turay, Déri aspi
ráns és őket különféle csoportosí
tásban akarom látni. Balszélen 
Híresre ma nem látszik senki sem 
veszélyesnek.

( —  A hátvédek?)
. —  Három hátvéd, három kom

bináció. Hogy Mándi vasárnap 
gyengébben játszott, azt nem tar
tom irányadónak és, mint látja, 
változatlan bizalommal vagyok 
iránta.

(—  Mit szól ahhoz, kapitány űr, 
hogy a Ferencváros Angyalt állí
totta kapujába és nem Hádát?)

—  Ez sem változtat azon, hogy 
Háda & jövő ígérete.

(—  Hallott róla, hogy az ígére
tes fiatal életmódja körül van 
valami baj?)

—  Majd beszélni fogok vele. 
Mindenesetre remélem, hogy bi
zalmam fel fogja serkenteni am
bícióit, meg fogja becsülni a bi
zalmát és a maga nagyot ígérő 
képességeit.

(■— Végleges csapat?)
—  Csak a vasárnapi forduló 

után. Ez még változásokat hozhat 
a jelenlegi elgondolásokon. A hir
telen formaj avulásokra természe
tesen figyelemmel lennék.

( —  Csak lássuk azokat a forma, 
javulásokat.)

MODIAMO



A vezér, esz edző, 
a szurkoló

Három párbeszéd  
Kalm ártól a várható  

változásokig
—  Saját tudósítónktól —

„Rossz gazdasági viszonyok ide, 
rossz gazdasági viszonyok oda, a derbi 
csak derbi marad!”

A Hungáriában állapította meg 
ezt valaki abból a nagy „dumából” 
következtetve, amelynek mi is fül- 
tanui voltunk s amelynek délután 5 
órától kezdve órákon keresztül egyet
len témája: a vasárnapi Újpest— 
Hungária mérkőzés volt.

De nehogy abban a tévhitben él
jünk, hogy csupán a szurkolók azok, 
akiket már most, tehát hat nappal a 
mérkőzés előtt izgat az a bizonyos 
valami, a „derbi” . Izgatja az kérem 
a vezetőt, edzőt, játékost és a szur
kolót egyaránt.

Nézzünk csak körül egy ldcsit. . .
A vezető nem bírja idegekkel.

Bár a Somogy feletti hatalmas 
győzelem megdagasztotta amúgy sem 
kicsiny keblét, mégis valami bizony
talanság csendül szavaiból. Gyűrűs 
szivarjából nagyokat szippantva felel 
a kérdésünkre:

— Nem volt azért meggyőző a 
kaposváriak elleni játék. Nem mon
dom, Kalmár nagyon jó volt, a bal
szárnya a, csatársornak is kielégí
tően mozgott, de a szélsőhalfok miatt 
aggódom. . .  Szabó a kapuban az el
következendő nagy kapus erényeit 
csillogtatja. . .  A két hátvéd könnyel 
mű volt. . .  De az Újpest ellen ugye 
más kell? S nekik ellenünk különösen 
jól megy mindig, olyan jól, hogy én 
azt nem birom idegekkel. De nem is 
megyek ki. Én rajtam nem fognak lei, 
meri az MTK-t fogom megnézni a 
Hang ária-utón. . .

Az edző megszokott kártyacsatá
ját vívja,

de szokatlanul nyugtalanul játszik 
ma. Szeme folytonosan a tőle nem 
messze más asztaloknál elhelyezkedő 
játékosait keresi. Sebest látja kifelé 
vonulni, felugrik, rohan utána:

—  Mi van, Guszti? Voltál Molnár 
doktornál? Semmi komoly baj? Na 
hál’ Istennek!

Majd Cseh-1 pirongatja:
—  Ejnye Matyi, de ványadt a ké

ped!
— De Ica bácsi bizony Isten sem

mi! Becsület szavamra . . .
—  Nincs valami komolyabb bizo

nyítékod?!
—  De mondom, Ica bácsi, hogy 

semmi sem történt. A kisasszonyt ki
sértem a kapuig és már negyed 
12-kor ágyban voltam.

— Ne halljak meg rólad semmit, 
mert baj lesz!

A szurkoló nagyon nyugodt
és már azt is tudja, milyen változás 
lesz az összeállításon, mert — mint 
ö mondja — lesz.

*— Tetszett látni vasárnap? Ugye 
milyen jó a csapat?! Kalmár a régi 
s ez elég az Újpest elleni győzelem
re. Hogy győzünk? Még ilyet kérdez
ni. Hát természetesen. Hogy foga
dom-e győzelmünket? Kabalából nem.

Most megemlítjük, hogy az egyik 
vezetőnek aggodalmai vannak a szél
ső halfok és a könnyelmű bekkek 
miatt.

—  Ugyan kérem. Nem lesz azok
kal baj, mert már most megsúgha
tom, hogy változás lesz az összeállí
tásban. Remélem, nem mondja el 
senkinek, hogy Rebró és Nagy szere
pet lcap az Újpest ellen,

—  ígérhetem. Kellemes szurkolást!

Déri újra az ágynak dőlt a vasár
napi meccs után, de Kőbányán remé
lik, hogy a vasfizikumú kis csatár fit 
lesz a BSE elleni meccsre vasárnap. 
Számítanak azonkívül Regős I. játé
kára is, feltéve, ha a szerdai edzésen 
kielégítő formát árul el.

Kedd, 1932 március 3-
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Félreértés
— Na, melyik az a híres 

Jalcube?
—  Itt nem messze, az a sár 

ros . . .
—  Jó. De a Jakiibe?

A  III. kér. TVE szeretné megismé
telni az FVSK elleni bravúrját és
ezért csütörtökön nagy edzést tart. A 
vívóknál már régen nem volt ilyen 
megelégedett a gárda, bár a kishitűek 
félnek, mert — mint mondják — 
eddig odahaza még egy meccset sem 
nyertek mog és az összes győzelme
ket idegenben szerezték. A BSzKRT 
ellen most otthon is meg akarják mu
tatni, hogy tudnak.

1 LEGJOBB 
FOlfíMÜT 
ILLATOS 

szara*

A BSE 4 :l- re  
legyőzte a BMTE-t 

a M iit bajnokságban
I. osztály

EMTK—MTK 2:9 (1:0). Erzsébeten, 
Bíró: Bleich. Változatos küzdelem
után a gólképesebb csapat győzött. 
Góllövő: Soós és Ducza (11-esből).
Az EMTK egy tizenegyest nem érté
kesített. Kiemelkedett Vicsár EMTK 
játéka.

Postás—BEAC 3:1 (1:1). Lóverseny- 
tér. Bíró: Safir. Góllövő: Luhányi
(2) és Sarlai, ill. Balogh. Biztos győ
zelem. Kitűnt Juhász, Gödör Postás, 
ill. Nagy.

Remény SC—VIII. kér. Akarat 1:1 
(9:9). Népsziget. Bíró: Noéh. Góllövő: 
Sztankovits, ill. Buna. Reália ered
mény. Penziás VIII. kér. kiemelke
dett a mezőnyből.

Hungária—PTC 1:1 (1:0). Soroksárj
át. Bíró: Nagy. Változatos játék az 
erőviszonyoknak megfelelő eredmény
nyel. Az FTC négy, míg a HSC há
rom tartalékkal játszott. Góllövő: 
Matz, ill. Poch.

Törekvés—Vasas 8:2 (3:1). Béke-u. 
Bíró: Polgáry. Góllövő: Nyilas (2),
Szentmártoni (2), Grün (2), Farkas 
és Jaksitz, ill. Dinkha és Stornya.

PSC—III. kér. TVE 3:1 (1:9).
Nagyszombat-utca. Bíró: Topscher. A 
gólképesebb csapat megérdemelte a 
győzelmet.

UTE—„65“ FC 2:1 (1:1). Megyeri-út. 
Félbeszakadt. Bíró: Margulics. Gól
lövő: Steln és Ságcr, ill. Kelusiák. A 
II. félidőben Sósaiért a bíró kiállí
totta, ezért a 65 FC levonult.

MA VÁG—VVSC 8:1 (2:1). Kőbányai- 
út. Bíró: Bakonyi. Fölényes győző- 
lem. Góllövő: Stift (5), Morovosik. 
Mayherr és Márcinek, ill. Nagy.

BSE—BMTE 4:1 (1:0). Millenáris. 
Bíró: Mandl. A BSE szép játékkal 
megérdemelten győzött a lelkes 
BMTE felett. Változatos első félidő 
után kidomborodott a BSE technikai 
és taktikai fölénye. A félidő gólját 
Steiner rúgta. A második félidőben 
Dán BSE, Füstös BMTE (11-esbői), 
Lengyel és Zumpft BSE sorrendben 
estek a gólok. Jók: Steiner, Lengyel, 
Végh, Marton és Szabó BSE, illetve 
Nemesek, Füstös és Fleck BMTE.

Szoudy—CsTK 2:1 (2:0). Wekerle- 
telep. A csapatok barátságos mécs
esét tartották, mert a CsTK-nak nem 
voltak az Igazolványai kéznél. Gól
lövő: Tóth és Molnár, ill. Kis.

Az OTE izgalm as köz
delem után a hajrában  
5'4-re legyőzte a Szent 

László FC-t a  MOVE- 
bajnokságban

I. osztály
OTE—Szt. László FC 5:4 (1:3).

Vörösvári-út. Bíró: Mohácsi. Végig 
izgalmas mérkőzés. A  Szt. László 
3:1, majd 4:2 arányban vezetett, de 
a lelkesen játszó OTE a hajrában a 
maga javára döntötte el a mérkőzést. 
Az QTE-ból Spitzmagelt a bíró ki
állította. Góllövő: Fritsch (2), Spitz- 
nagel (2, egyiket ll-e®ből) és 
Spitzer, illetve Éberl, Tramovec, 
Stemhuber és Ploskó dr. (11-esből).

RSC—VIII. kér. SE 1:1 (1:0).
Lágymányos. Bíró: Weininger. Szép, 
erős mérkőzés. A  kerületiek csak 
szerencsével vittek haza egy pontot. 
Góllövő: Kemer, illetve Novotny.

USzSE—ALE 1:1 (0:0). Albert
falva. Biró: Berényi. Erős iramú, 
szép küzdelem váltakozó támadások
kal. Góllövő: Bogár USzSE, illetve 
Bajcsik. Kiemelkedett: Martinovics 
I. és Bogár USzSE, illetve Tőzsér, 
Balázs és Konrád.

PTBSC—CsKAC 1:1 (1:0). Pasa- 
rétí-út. Biró: Schárle. Végig izgal
mas, szép küzdelem váltakozó táma
dásokkal. A vezetést Cetz sarokrú
gásából Kiszela fejes gólja jelenti. 
A csillaghegyiek nagyon belefeksze
nek a játékba. Egyenlíteniük mégis 
csak az utolsó percben sikerül: Lu
kács, a PTBSC kapusa kifut egy be
adásra, de nem éri el a labdát és 
a résen álló Dencsik belövi.

T. Előre—KPSE 2:8 (1:0). Kispest. 
Bíró: Szikszai. Az átszervezett kis
pesti csapat erős ellenfélnek bizo
nyult A technikásabb Előre biztosan 
győzött. Góllövő; Gárván II. és 
Vauyó.

II. osztály
BAC—III. kér. SC 0:0. Nagyszom

bat-utca. Bíró: Nagy S. Nagy küz
delem, a játéknak megfelelő ered
ménnyel. Mindkét oldalon a védelem 
tűnt ki.

BEAC—N. Remény 2:2 (2:0). Lágy
mányos. Bíró: Reiter. Góllövő:
Szántó és Demkó, ill. Szabó (2). Lé- 
lekuélküli, unalmas játék után ala
kult ki az eredmény. x

Filatorigát—KIT 4:2 (2:0). Csillag
hegy. Bíró: Sándor I. Góllövő: Tóth .
(3) és Lattmann, ill. Guy és Csordás. | 
A Filatorigát biztosan győzte le e l- ' 
lenfelét Kiemelkedett Viadala ésj

Tóth FSC, ill. Guy és Csordás.
PFK—Gránit 2:2 (1:0). Nefelejts- 

utca. Bíró: Horváth III. Izgalmas
küzdelem némi PFK-fölénnyol.

EFC—Vasakarat 3:1 (1:1). Valéria- 
telep. Bíró: Barabás. Az EFC meg
érdemelten győzte le tartalékos el
lenfelét.

III. osztály
V. kér. SzAK—BFC 2:1 (1:0). Bo

dor-utca. Bíró: Komik. Durvaságok
kal tarkított mérkőzés. Pillárt V. 
kor. SzAK a bíró kiállította. Góllövő 
Raffal és Kuszka, ill. Romik.

Ujp. Jóbarát—Sz. Törekvés 3:1 
(1:0). Bíró: Himmler.

Sashegyi FC—B. 13 FC 2:1 (1:0).
Lenke-út. Bíró: Schárle. Erős iramú 
játék. Góllövő: Viáa (2), ill. Berger.

BIAFC—Ili. kér. TK 4:0 (1:0).
Nagyszombat-utca. Biró: Weininger.
Kemény, nagyon heves küzdelem, öt 
játékost a bíró kiállított a III. kerü
letiektől.

I. kér. SC-ETSC 3:2 (1:9). Nagy 
szombat-utca. Bíró: Nagy D. Reális
eredmény.

Liga díjmérkőzés 
RSC—VIII. kér. SE 3:1 (1:0)

Ifjúsági díjmérkőzés
CsKAC—PTBSC 2:0 (2:0).
T. Előre- 7.RSC 1:0 (0:0).
BSzKRT }11LL—MTK vegyes l:i 

(2:1).

Ifjúsági bajnokság
I. osztály

BSzKRT—MTK 5:0 (3:0).
FTC—Postás 1:1 (1:0).
Törekvés—ZSE 1:0 (1:0). 
BRSC-BSE 3:1 (2:1).
UTE—BVSC 5:1 (0:1).
I. kér. SC—BTC 6:1 (1:1). 
Testvériség—III. kér. TVE 1:0. Egy 

félidő.
II. osztály

Kárpáti-csoport
MÁVAG—KTC 5:0 (2:0). 
KAOE-SzAC 2:2 (2:0).
BMTE—FVSK 2:1 (0:1).
WSE—FSE 3:1 (2:1).
Ganz—HAC. 3:3 (2:2).
33 FC—EMTK 3:1 (1:1).
Felien—Köb. AC 3:2 (2:0).

Stobbe-csoport
URAK— CsTK 3:0 (2:0).
Turul TE—TLK 1:0 (1:0).
Vasas—BTK 1:2 (2:2).
KFC—RUAC 3:1 (0:0).
OTE—PSC 2:2 (1:1). Barátságos. 
NyTE—RTK 1:0 (1:0).

III. osztály
Első csoport

Cs. MOVE—KSSE 1:0 (3:0). 
KTK—LTE 0:0.
WSC—SzFC 3:1 (2:1).
SzRTC—NJTC 2:0 (1:0).

Második csoport
Elektromos—TSC 3:0 (1:0). 
BSC—UMTE 3:2 (1:1).
MSC—P. Tör. 1:0 (1:0). Barátságos.

IV. osztály
Kalapos—ARSC 5:2 (2:0).
Uránia—RÁC 3:1 (2:0).
Jutagyár—P. Remény 1:0 (2:0).

Szövetségi díj
I. osztály

MAVAG—UTE 1:0. Egy félidő. 
BSE—BEAC 7:4 (6:3). Barátságos, 
33 FC—URAK 6:2 (2:1).
Postás—FTC 5:0 (2:0).
FVSK—III. kér. TVE meccset

utóbbi lemondta.
Elektromos—Törekvés Irt (2:0).

II. osztály
Stobbe-csoport

VI. kor. FC-Cs. MOVE 9:3 (2:0).
RUAC—KFC 2:1 (2:1).
ZSE—RTK 5:1 (3:1).
BTK-Vasas 5:0 (2:0).

Káo-pátircsoport
BMTE—Testvériség 1:0 (1:0).
IiÖb. AC-SzFC 9:1 (3:0).
EMTK—MKE meccset utóbbi le

mondta.
III. osztály 

Első csoport
SzAC-ZAC 5:0 (2.-0).
Féltén—KSSE 10:0 (1:0). 
ÉMOSz—WSE 3:2 (1:0).
WSC—KAOE 1:1 (2:1).
CsTK-BBFC 1:3 (3:2).

Második csoport
Törökőr-FSv. TKÖr 3:1 (3:0). 
Compaetor—NSC 1:0 (O.ő). 
NTC—MFTR 1:1 (1:1).

IV. osztály
FSC—LTE 1:1 (0:0).
Kalapos—KSC 0:2 (3:1).
MÁV Előre—ÜLI 9:0 (1:0). Barát- 

rágós.
MPSE-N, Húsos 2:1 (1:0).

Egyetlen pályázó 
találta el mind a tíz 
eredményt, ő lett a 
győztes e heti tip-
versenyunkön

Saját tudósítónktól

Tipversenyzőink úgy látszik tit
kos edzést folytattak a télen át, 
mert a tavaszi idény második for
dulóján is hiba nélkül futott be a 
győztes. Telitalálat csak egy akadt 
a győztes szelvényén, erősen elma
radt tehát a múlt héten felállított 
győzelmi rekordtól —  tíz találat és 
négy teli — , de ezen a héten egy
általán gyenge volt az aratás teli
találatok terén. Néhány szeszélye
sen alakult számszerű eredmény 
meg is magyarázza ezt. 8:1, 5:4, 
7:2, 4:3, megannyi olyan ered
mény, amit bizony nagyon nehéz 
telibe találni.

Érdekes, hogy hiba nélkül csak 
a győztes tipelt, az utána követke
zők már mind vétettek legalább 
egy hibát. A legtöbben a Budai 
„11” — Bocskai 3 :l-es eredményen 
véreztek el, nagyon kevesen szá
mítottak a budaiak győzelmére. 
Viszont csupán egy hibával nagyon 
sok pályázó szerepelt úgy, hogy a 
második és harmadik helyezette
ket ezek közül kellett kiválasztani. 
Hatan voltak kilenc találattal és 
egy telitalálattal: Papp János,
Kiss Lajos, Ancsin Mihály, Mod- 
rovits Imre, Varga Gyula, Veres 
János, Közülök a valóságos gól
arány pontosabb megközelítése vá
lasztotta ki az előbb nevezetteket, 
mint a második és a harmadik díj

nyertesét. Érdékes, hogy mind a 
hatan a Bocskai vereségén siklot
tak el. Papp János a Soroksár— 
Etc FC 3:2, Kiss Lajos az Újpest 
4:1 eredményt találta telibe.

A telitalálatok terén ezen a hé
ten Preininger Lajos vezet. Telibe 
találta az Újpest— III. kér. FC 
4:1, Attila— Ferencváros 0:3 és 
Soroksár— Etc FC 3:2-es ered
ményt. A helyezéstől azáltal esett 
el, hogy a Bocskai győzelme mel
lett a pécsi derbi döntetlen ered
ményét várta. Két-két telitalálattal 
szerepelt ezen a héten: Fuszek
Tibor, Masszi Lajos, ifj. Potyanek 
Ferenc, Szirmay Árpád, Szondy 
Béla. A legbravúrosabb telitalálat 
azért Zólyomi Sándoré volt, aki a 
BSE— BEAC mérkőzés’ 7 :2-s ered
ményét jósolta meg pontosan.

E heti tippversenyünk eredménye 
tehát a következő:

I. díj (20 pengős sportutalvány)
nyertese: Bán László Budapest,
VII., Wesselényi-u. 24.

II. díj (egy darab futball-labda) 
nyertese: Papp János Kispest, Vá
rosháza.

III. dij (a Nemzeti Sport egy
havi előfizetése) nyertese: Kiss
Lajos Gyula, Diósi-cég.

Uj tipversenyünk kiírása a hol
napi, szerdai számban jelenik meg.

erőtetés nélkül győzött. Góllö
vő: Sztrigán (3 ), Funyik, Török 
és Jáger. A Nemzeti-B) egyetlen 
gólját Bihámy lőtte. Jó : Vavró, 
Sziládi, Szádovszky, Sztrigán és 
Tombor PhVSC, Flóra, Belesik 
és Bihámy Nemzeti B ).

KAC—Szondy 4:1 (2:1). Kispest.
B író : Szabó. A KAC meglehetős jó 
formát mutatott és különösen csatár
sorának ment a játék. A Szondy 
tartalékos volt. Góllövő: Neuspilíer 
(4), illetve Zbory.

P. Attila—VÁC 7:1 (3:0). — P. At
tila II.—Cukrász II. 8:1 (5:0).

X. kér. ISE ll.—Szeiffert II. 1:0 
(1:0).

B. Hunyadi—Sz. Juventus 3:0
(2:0).

Lapterjesztők vegyes—NJTC vegyes 
3:1 (1:0).

Diadal—Elektromos vegyes 6:0 (3:0). 
Rdkosszentm. MOVE—Per. MQVE 

i:0 (2:0). Cinkotai Nagyítóé,
TLK II.—Nyomdász II. 1:0 (0:0).

Pozsonyi-út.
Vérhalom II.—RAFC II. 1:3 (2:2). 
Viktória FC—OSE 3:1 (0:1).
KEAC ifj.—Drasche MILl 3:2 

(1:1).
PATE II.-TITE II. 3:2 (0:0).
SFC II.—Szt. LFC II. 1:1 (0:0).
FSC vegyes—Sashegy, BBFC ve

gyes 1:0 (2:0).
B. Vasutas MOVE-Kőb. FC 3:2 

(0:0). Góllövő: Gózon, Holló, Pinczits, 
ill. Pill (2).

Kalapos vegyes—RFC vegyes 3:2 
(1:1). Góllövő: Barna (3), * Poláck
(2) és Rosonbaum, ill, Weisz.

KEAC ifj—Drasche MILL 3:2
(1:1).

NySE—Bp. FC 6:0 (1:0).
MOVE RFC-FKSC 1:0 (2:0). A 

technikásabb szentmihályi csapat 
könnyen győzött. Góllövő: Stuflrpf
(3) és Turr.

Hálókocsi —Pilisvörösvár 1:1 (2:1).
Köb. AC komb.—Rákosi Vasutas 

komb. 3:0 (1:0).
GSE—Í. kér. SC kombinált 6:1

(1:1).
Ganz, FSE vegyes—Belváros 1:0 

(1:0).
Bp. FC-KETC 2:1 (1:8). Góllövő: 

Zamecsnik és Kopadjcs, ill. Varró.

Barátságos mérkőzések
Hungária B )—  BSzKRT B) 4:2 

(1 :1 ) . Hungária-út. B író: Szán
tó. Hungária: Pánczél —  Nagy, 
Rácz —  Rebró, Kompóti, Varga 
—  Benkő, Ferenczy, Szabó, 
Rökk, Körösi. —  BSzKRT B ) : 
Glotz —  Kmetty, Salga —  Sző- 
nyi, Horváth, Bruneclcer —  Kol
lár (Kazmár), Pintér, Weisz 
(B író), Nyilas, Velicskó II. — 
Könnyed edzőmérkőzés, jelenté
keny potyaközönséggel. A villa
moscsapat komolyabban veszi a 
játékot, minek következtében tel
jesen egyenrangú ellenfél. Az 
első félidő majdnem teljes 
egészében mezőnyjátékkal telik 
el. A  BSzKRT valamivel többet 
támad, de a kapu előtt hol csa
tárainak tehfetetlenségén, hol 
Nagy jó  formáján törik meg 
igyekezete. A  Hungária baj- 
szárnya vezeti a támadások 
nagyrészét. Rökk tevékenykedik 
leginkább, övé a vezetőgól érde
me is. Egyéni játék után éri el 
tízméteres, védhetetlen lövésből. 
A  félidő végén egyenlít a 
BSzKRT, de nem az ő érdeme. 
Egy kornerra Pánczél kifut s lá
báról pattan a labda saját háló
jába. A II. félidőben megembe
reli magát a Hungária. Fölénybe 
kerül, Rökk ismét jeleskedik, ő  
rúgja  a második, sőt a harmadik 
gólt is. Utána Nyilas használja 
ki Pánczél kifutását gólszerzés
re és kevéssel a befejezés előtt 
Kompóti fejese állítja be a vég
eredményt. A  győztes együttes
ből Nagy, Rebró és Rökk nyúj
tott elfogadhatót. Pánczél bi
zonytalan kapus, Kompóti nem 
adott mindent bele, a többiek — 
V argát is beleértve —  szürkén 
mozogtak. A BSzKRT-ból a két 
bekk és a jobbszárny tetszett. A 
bíró sem vette komolyan a mér- 
kőzést

PhVSC— Nemzeti vegyes 6:1 
(3 :1 ) .  Lóverseny-tér. B író: 
Herz. PhVSC: Bayer —  Varró, 
Sziládi — Szádovszky, Komáro
mi, Fábriezky —  Mackhult, 
Sztrigán, Török (Jáger)\ Funyik, 
Tom bor I. —  Nemzeti vegyes: 
Pauer — Gansl, Flóra — Hossó, 
Bura, Belesik —  Jeckl, Szenes, 
Jáger II. (PhVSC), Bihámy, 
Horváth. A Nemzeti B) több 
kölcsönjátékossal tudott csak 
kiállni s ez menti súlyos veresé
gét. A jóképességú cégcsapat 
.végig fölényben játszott és meg-

A Somogy csapatát, de egész K 
posvár futballtársadalmát szörny 
leverte a Hungáriától elszenved* 
hatalmas arányú vereség. Nem vá
& mérkőzéstől senki sem meglep 
test, de abban biztos volt mindenl 
hogy a kaposvári fiúk ellen nem ti 
majd könnyen nyerni a kék-feh' 
gárda. S jött a 8:l-es. vereség! 
csapat vezetősége a csatársor gyónj 
játékának tudja be az eredményt 
ezért minden követ megmozgat, hof 
a csatársort kissé felfrissítse.
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Kedd, 1932 március 8,

akarnak Becsbe utazni
Bécs aggódik

*— Tele fon jelentésünk

Bécs, március 7 
Az olaszok értesítették az oszt

rák szövetséget, hogy a március 
20-iki  ̂ olasz— osztrák mérkőzésre 
repülőgépen fogják elküldeni csa
patukat. Állami repülőgépekről van 
szó, amelyek megnyugtató módon 
kezeskednek az olasz válogatott 
csapat biztonságáról. Az olaszok a 
gyors repülőút révén meg akarják 
kímélni csapatukat az utazás fára
dalmaitól.

Ezek szerint az olasz válogatott
csaPa-t volna az első, amelyik re
pülőgépen utazik. Becsben nem túl-
Dagy örömmel hallották a hírt, 
* ert az olasz— osztrák mérkőzés 
várható kasszasikerét féltik valami 
hrágis csak előadódható baleset
től. De az olaszok szándékán változ
tatni természetesen nincs módjuk
o n .

VSZtJ f

H. O.

Miskolc nem áiS Be,
Miskolc élni akar és élni fog 

A tavaszi nézőrekord fűződik a vasárnapi mérkő* 
zéshez — Ni! mond a bizakodó város 

bízó polgármestere

k e l t e i íszlíL

—  Saját tudósítónktól —

Ismét nem rúgott gólt
^Takács II., de ezúttal az utána 

következő Cseh II. is kihagyott s 
J8y a tízgólos előny megmaradt. 
Avar azonban már feljebb jött s

A vonat éppen olyan szomorúan 
verte elbúsúlt, téli dallamát, mint 
minden nap. Pedig nem volt rá 
oka vasárnap, ahogy Miskolc felé 
rohant. Nem futott üresen, mint 
más napokon. Minden kocsiban 
akadt egy-két fülke, amelyben 
egymásra talált utasok társalgása 
folyt. Az egyikben sílécek sora je 
lezte a mátrai, bükki kirándulókat. 
A  másikban cserkészruhák zölde
lése árulta el, hogy a cserkészvezér-

Takács II. így halad tovább, ^  u^zik. Egynéhányban pedig an'l.l “  ’ I H OVOTmUOT’OO m i.oboloi nwIrAnrnnn
akkor Avar hamarosan utolér
heti. A  góllövőlista egyébként a 
következő:

Takács II. Ferencváros. 
Avar Újpest, Cseh II.

Polgár

~s gólos: 
gólos: 

hhnigária.
ti gólos: P. Szabó Újpest.
 ̂tt gólos: Mátéffy Bocskai,

“ Mai „ i i “.
tó gólos: Jakabé (Somogynál 7, Új- 

Pestnél 3), Titkos Hungária.
9 gólos: Toldi, Turay Ferencváros, 
® gólos: Serényi Kispest. 
t gólos: Szedlacsik Ferencváros.
9 gólos: Barátky, Hires Hungária, 

vorÖs Újpest.
gólos: Dömötör III. kér. FC, 

fossák Vasas, Budas Attila, Stan- 
^ik Budai „11“, Zilahi IH. kér.

í  gólos: Belkó Sabaria, Bihámy
•nemzeti, Egry Vasas, Iglódy Saba- 
?la> Kormos Kispest, Lengyel III, 
feer., Markos Bocskai, Sárosi Ferenc
város, Vadas Nemzeti.

3 gólos: Borbély (III. kér. 3, Saba- 
fia I), Brunecker Vasas, Ozétényi

Ferencváros miskolci mérkőzésé
ről folyt a szó. Ezekben futball 
bírák, Fradi-rajongók, a futball 
szerelmesei utaztak.

Az étkezőben a pincérek kissé 
elcsodálkoztak, hogy komoly dolguk 
akadt s az egymást kergető állomá
sok előtt a komoly méltóságban álló 
vasutasok arcán látszott az öröm, 
hogy nem üres fülkék ásítanak le 
rájuk. A  Kalauz szorgalmasan 
járta a kocsikat s egyszer csak ud
variasan szólt be mindenhová:

Miskolcra érkezünk! Miskolc 
következik!

*
És Miskolcra befutott a gyors

vonat . . .
Amint a mozdony fáradt szusz- 

szanással megállt, cserkészzenekar 
zendített rá. Vidáman, üdén, hety
kén pattogott a dallam:

Fiúk, fel a fejjel, a harsona 
zeng!

A  kocsik népe a zenekar elé öm-

A Bükikről elolvad a hó, a Há-1 
móri tó jegén nagy repedéseket vá
gott a jégpáncélt repesztő nap
sugár. S a városban mintha ki-1 
aludtak -volna az emberek a téli ál
mot. Cserkészünnepély, MUSz-1 
közgyűlés, Ferencváros-mérkőzés 
zsúfolódott erre a napra, hogy hir
desse az élet diadalát a tespedés 
felett.

A cserkészek díszszázadánál Sáf-1 
rán Ferencnek, a sport életében'jól 
ismert hatalmas alakja fogadja a 
vendégeket, akiknek élén Telekii 
Pál gróf lép el a pompás csapat 
előtt. Körötte Papp államtitkár, 
Molnár Frigyes dr. s a cserkészet 
más vezérei. A  zene szünetet tart, a 
főcserkész jelentést hallgat meg sj 
újra rákezd a zenekar.

Milyen jól esik, mennyi kedvet, ] 
örömet/ lop a szívünkbe a nagy
szerű ütemű muzsika! , . .

minden közeli városból autók és 
autóbuszok ontották az érdeklődő
ket, a polgármester úrnak többé 
nem kellett a futball jelentőségét 
említeni. Hiszen a nagy mérkőzé
sek előtt a szomszéd városok való
sággal kérvényezték a kezdés idő

kérdése, a vigalmi adó sorjában 
szóba kerül s Hodobay Sándor dr. 
így szól:

—  Most, 21-én lesz a polgár - 
mesterek tanácskozása. Kollégáim 
figyelmét fel akarom ekkor hívni 
ezekre a kérdésekre, sőt a városok 
kongresszusa elé megfelelő javas
lattal megyek ebben a kérdésben.

Már senki sem csodálkozik eze
ken a kijelentéseken, már egészen 
természetesnek veszi mindenki, 
hogy ez így van s nyugodtan 
várja, hogy a miskolci polgármes
ter javaslatai komoly támogatást 
szereznek a futballnak. Itt nem a 
panasz hangja szól, itt nem a ba
jok sírása tölti ki az időt, hanem 
a tettek teremtődnek. . .

A tettek, amelyek nyomán á 
népkerti pályán olyan csapat áll 
majd ki a miskolci színek kép
viseletében, amely felér ahhoz a 
színvonalhoz, amit a hivatalos vá
rosi vezetőség képvisel, amit ez a 
sportért rajongó város megérdemel. 
Mert Miskolc még a mostani, mos
toha viszonyok között is élénken 
érdeklődik a sport iránt, amint 
hosszú évtizedek óta mindig egyik 
erős vára volt a magyar sport
életnek, a testkultúrának.

Erről beszél a népkerti sport- 
csarnok éppen úgy, mint a nagy
szerű, három évtized óta fejlődő 
jégpálya, teniszpályák sora. Erről 
beszél a népkerti, meg az avasi 
gyermékjátszóterek minden röge 
éppen úgy, mint a vasutasok nagy-

Nemseti, Fenyvesi III. kér., Kalmár lőtt. A  vonat fülledt melegébe pety-
Hungária, Kiss Vasas, Seper Saba 
J a> Stanzl Vasas, Tárnok Budai 11, 
lunyoghy Somogy.

2 gólos: 12 játékos. 
t gólos: 27 játékos. 
öngólos: 5 játékos, 
összesen 295 gólt 

jelnti, hogy 76
atlag 3.8 gól esett. ___________o
®>eccsenkint még négy gólt sem 
f«gtak.

hüdt arcok felvidultak s a szemek, 
amelyek három órán át a magyar

Jó óra is alig telik el, már 
a polgármester tanácskozójában 
ülünk.

Mailinger Béla és Klement Sán
dor a Ferencváros üdvözletét, de 
egyúttal az egész futball köszöne
tét akarja átadni Hodobay Sándor 
dr.-nak, a Miskolc egész társa
dalma által valóban szeretett pol
gármesternek. A  polgármester a 
cserkészgyűlésen van s amíg meg
érkezik, az elmúlt évek eseményei
ről, a miskolci futball nagy napjai
ról folyik a szó.

Kardos Géza, a városi javadalmi 
hivatal igazgatója, a régi idők

rúgtak. Ez I 
mérkőzésen 

Tehát átlag

-4 Hungária az első csapat, \ 
ttrnely az 19S1— 82-es idényben az I 

liga bajnoki mérkőzései során 
nVolc gólt tudott rúgni. Eddig a 
Rekord hét gól volt. Ennyit a 
* eVencváros három mérkőzésen ts 
rügott az ősszel. Most a Hungária 
a maga nyolc góljával lepipálta a | 
zóld~f ehér eket.

Szomorú tény, 
^arorn

hogy csak a ] 
# — vezető csapat gólaránya ] 

“ktív az első ligában.

pontjának olyan megállapítását 
hogy a vonatokkal bejöhessenek  
illetve meccs után hazamehessenek 
A z után a híres Fradi-m érközés 
után az utcai árusok, perecesek, 
rokkantak, pékek, vendéglősök kül
döttsége járult a polgárm ester elé, 
hogy hálálkodjon a nagy forgalom  
után. M ert azon a napon minden  
elfogyott Miskolcon.

A  beszélgetés világos képet ad 
arról, miért fontos a vidék és fő 
város futbálljának egybekapcso
lása, merre vezethet a futball fe j
lődésének az útja.

A* Elektromos ,,B) Közép" Is meg- 
ce*dte működését. Vasárnap egy kis 
Söpört jelent meg a pályán, az élen 

vezérszurkoló vitte a díszes se- 
vvrnzászlót, rajta nagy hetükkel: 

‘‘Elektromos szurkolók“. Egy kis hiba 
( *°nban volt, a szurkolás körül. Rot- 
Rr bíró ugyanis elég hamar elkö- 

első nagy hibáját és a szurko
lj k ettől kezdve már nem a csapatot, 

a bírót „buzd ítottákA  veze- 
® Tájuk is szóltak?

A csapatot
rájuk is szóltak: 

j Ke a bírót szidjákI
ékesítsék!
cs t̂ meg is fogadta a jó taná-

ot, aminek gyorsan eredménye is 
atkozott. öt perc alatt két gól 

rkelte a Törekvés hálóját 
tanulság: a Közép B) 
lnd%g a csapat buzdításé

i. * Hyperol szét 
118 száj- és t'ASznáio'

feladata
legyen!

ideá-
-ő.

föld élettelenségét nézegették, fel
csillantak.

Mert Budapesttől Misfcolcig si
vár, téli pusztaságban rohant a vo
nat s a fülkék csendes beszélgeté
sében ugyanez a sivárság rakta 
szavakba unalmas panaszát. He
gyen-völgyön végig magyar csend 
s a lelkekben magyar szomorúság. 
Koromsötét kilátástalanság, mint 
az erdők éjszakája, feneketlen han- 
gulattalanság, mint az elborult téli 
éjszaka. . .

S a zenére felcsillant a szem, 
megmozdult a szív. Mert valami 
azt hajrázta benne:

—  Elet, élet, élet!

Miskolcon tavaszodik.

Aztán megérkezik Hodobay 
Sándor dr., akit nagy örömmel 
fogad mindenki.

Mailinger Béla néhány komoly 
mondattal üdvözli, szeretetét és 
segítségét kéri a futball számára. 

A  polgármeter beszél:
—  Meg kell látni mindenütt azt 

a nagy erőt, jelentőséget, amit a 
futball hordoz magában. Végte
lenül csodálom, amikor azt tapasz
talom, hogy —  sokszor még ille- 

nagyszerű kerékpárosa viszi a szót: I tékes helyeit is —  ferdén ítélik  
—  A mi polgármesterünk rögtön I me9 ennek a sportágnak értékét 

meglátta a futballban, azt az erőt I vaSV nem méltatják annyi, olyan 
és értéket, amit talán nem mindé-1 komoly figyelemre, amilyet meg 
nütt vettek észre. Kolár Nándor I érdemel. Az Attilát nem engedjük 
sportszeretete irányította rá a fi-\ elveszni, elsorvadni. A magam és
gyeimet a futballra s valósággal 
városi alakulattá vált az Attila, 
Csak valahogy a szakvezetés nem 
alakult' ki szerencsésen. Ez a kér
dés vajúdott hosszú éveken át s ez 
okoz bizonyos ingadozást.

Gyuricskó, a MAFC volt kitűnő

munkatársaim szeretete, munka
készsége, támogatása biztosítja  
ezt. S ez a munkakészség a ma
gyar futballnak is rendelkezésére 
áU!

Megéljenezzük , a jóleső Szává
kat, mert érezzük belőlük a szív 
melegségét, a lélek készségét. És

S Í S S S f ’ •aki T f r At- =  b e s ^ s  Lduitila mtezoje is volt, tovább ma- a futball helyzetéről, 
gyarazza a dolgot: | A  főváros, de általában a

Mikor az első Ferencváros-
váro-

, .sok álláspontját vitatjuk, Mailin-
A ttüa  m érkőzésre különvonat jö tt  1 ger  Béla Budapest és az FTC 
Budapestről s  Kassától E gerig  I harcát beszéli el. A  pályaterületek

szerű erőfeszítése vagy a diós
győriek, meg a többi környék
beliek fényes sportélete.

Éppen ezek a körülmények te
szik azonban. érthetetlenné, hogy 
az Attila szereplése nem volt ed
dig olyan nyugodt vonalú, olyan 
komoly, amilyen az adott lehetősé
gek között lehetett volna. Hiába 
volt a város minden szerető gon
dozása, a polgármester és a vá
rosi előkelőségek támogatása, 
egyesek áldozatkészsége, a mis
kolci csapat eddig nem mutatko
zott annak, amivé lennie kellett 
volna.

Úgy látszik, most helyeződik a 
miskolci futball élete olyan ala
pokra, amelyekre már régen szük
ség van. Mintha új tavasz frisse- 
sége élne Miskolcon. Olyan ener
giákkal, amelyek kihasználják azt, 
hogy a minorita gimnáziumban 
nincs ellensége a sportnak és a 
futballnak, hanem megengedik,

UTE-pálya Megyeri-út
Vasárnap, március 13-án,

délután fél 4 órakor

Előtte íél 2 órakor

Budai 11-Somogy
I. ligabeli profi bajnoki 

mérkőzés



meghallgatják Reiner Sándor elő
adását, mikor az a vendégszerep 
lésre érkező Ferencvárosról beszél 
a diákságnak. Nem vetnek gáncsot 
az elé, hogy a diákok ott tanulják 
a labdarúgást a népkerti pályán, 
ahol az Attila-játékosok oktatják, 
vezetik őket s viszik bele a futball 
rejtelmeibe ezeket a fürgelábú 
okosszemű fiúkat.

S az Attila mostani vezetősége 
megérti az idők szavát. Nem zár
ja ki a diáksereget a pálya korlá
tain kívül. Olcsó diákjegyet adott 
ki a nagy mérkőzés előtt, ahogy a 
munkanélküliek is egészen kedvez, 
ményes áron mehettek be a pá
lyára. S mikor a kapuk előtt szo
morúan ácsorogtak a gyerekek, 
akiknek az olcsó jegyre sem fu 
totta, sorjában eresztették be jegy 
nélkül azokat, akikről lerítt 
pénztelenség, a szörnyű ma nincs- 
telensége. A nézőtér nem is ma
radt üresen vasárnap, hanem 
Miskolc érte el a tavaszi forduló 
eddigi nézőrekordját az ötezren 
felüli nézőjével.

Ez a nagy nézősereg gyönyör
ködött a Ferencváros játékában, 
de talált örömet az Attila küzdel
mében, játékosainak teljesítmé
nyében is. Bizonyos, hogy szívesen 
gondol vissza erre a napra s más
kor is örömmel megy ki a nép
kerti pályára, ahol gyönyörűséget, 
örömet, mosolygó életet talál.

Ezt az életet pedig nemcsak 
megőrizni, de fejleszteni is kell a 
futball jövője érdekében.

1 —  A leállás öngyilkosság
mondotta Hodobay dr. —  amire 
gondolni sem szabad. A futballnak 
életre, nem halálra van szüksége. 
Ha itt-ott elsorvasztja egyik vagy 
másik alakulatot a kérlelhetetlen 
nyomor, azért még nem szabad az 
egész futball halálát akarni. Sőt, 
át kell a mai nyomorúságon mén 
teni azt az értéket, amit a futball 
képvisel, meg kell tartani erőit a 
jobb időkre s amennyiben lehet, 
növelni kell azokat.

—  Az egész országban. Minden 
olyan városban, amelyben olyan 
vagy hasonló alapja van a futball
nak, mint a polgármester úr vá
rosában —  mondottuk.

—  A centralizáló rendszer, a 
vidék és Budapest elválasztása 
iszonyú nagy hiba lenne. Nem sza
bad megkísérelni —  hangzott a 
válasz. —  Teljes erőnkkel tiltakoz
nánk ellene. Szabad érvényesülést 
kell adni minden erőnek, minden 
értékes alakulatnak, minden ener
giának. Csak ezzel tudjuk a jövőt 
biztosítani.

#
Hogy mi a módja annak?
A munka, a cselekvés, a tett, 

helyes működés. Úgy érezzük, a 
megszokott panaszok helyett ilyes
miből ad példát rövidesen Miskolc, 
az Avas alján élő város.

Mert Miskolc táján tavaszodik, 
Miskolc él. Olyan jó  volt ezt láfni, 
érezni a most elmúlt, iáozgalmas, 
sok örömet, gyönyörűséget hozó
vasárnapon

Pluhár István.

Fényképki rakatunkba a Podmanicz-
ky-utca és Teréz-körút sarkán a va
sárnapi bajnoki fordulóról 3 drb. 
fényképet állítottunk ki. 1. A Hun
gária—Somogy mérkőzésről a Hun
gária 2. gólja. 2. Kornerjelenet a 
Somogy kapuja előtt. 3. A  Budai H 
—Bocskai mérkőzésről, a Budai 11 
új kapusának, Horn-nak stílusos vé
dőmunkája. Képeinkből Fogoly II. 
Újpest, Árpád-utcai és Kohut és 
László József-körúti kirakataiban is 
tettünk közszemlére.

A Sabaria vasárnap erős edző mér 
kőzést játszott. Első félidőben a tar
talékjaival kiegészített Turul, a má
sodikban pedig az SzSE csapata volt 
az ellenfele. Az első félidőben 3:1, a 
másodikban 4:0 volt az eredmény a 
profik javára. Mindkét ellenfélnek 
egy-egy gólt rúgott Kovács II., Se
per és Borbély, az SzSE-nek azonkí
vül Kovács ü l .  is rúgott egyet. Azt 
a gólt, amit a Sabaria kapott, Kele
men juttatta a hálóba. Ez a mérkő
zés is azt igazolta, hogy a Sabariá- 
nál csak a csatársor és Vámos van 
formában.

A német labdarúgó szövetség el
nökségének lipcsei ülésén határoza
tot hoztak, hogy addig nem játsza
nak az angol válogatott ellen, amíg 
Anglia angol földön revánsot nem 
ád a két év előtti berlini döntetle
nért. Az 1934. évi világbajnokságon 
Való részvételről is tárgyaltak, de 
egyelőre ,az a helyzet, hogy a néme
tek távolmaradnak ettől a küzdelem
től.

Kedd, 1932 március 8.

H o G V  lS H >w f c S « *
OjuúT vasárnap asm thütímM- tímoneUml,

Az időjárásra nagyon dühös 
volt mindenki. A  Hungária-út 
tribünjén imigyen fakadt ki el
lene egy elkeseredett szurkoló

—  A legnagyobb perfidia az 
időjárástól. Akkor, amikor gaz
dasági válság van, amikor min 
den embernek lóg az orra, ami
kor igazán mindenkinek a nya
kán ül a baj, akkor még tetejébe 
ilyen undok eső is igyekszik 
eszébe juttatni az embernek, 
hogy lyukas a cipőtalpa. Még a 
nap sem süt. Pedig ez az egyet
len szórakozás mostanában, ami 
nem kerül pénzbe. Csúnya, un
dok időjárás. Szégyelném ma
gam a helyében.

Későb hó kezdett esni. A  szur
koló ekkor így folytatta:

— Hát ez direkt froclizza az 
embert! Különben eszembe sem 
jutott volna, hogy zálogba tet
tem a símet!

Mindenesetre voltak optimis 
ták is.

— Nem olyan nagy dolog ez
az eső!

-  Miért? A  maga cipője sem
mit sem szól hozzá?

-  Nem. Az én cipőm nem tö
rődik az esővel. Az egyik lyukon 
be, a másikon k i . , .

Végeredményben pedig meg 
kell állapítani, hogy még az idő
járás is relatív dolog. A  budaiak
nak például határozottan kisü
tött a n a p . . ,

Esik eső . . .
A kapusok vetődései igen hu

morosak voltak a szétfreccsenő 
sárban. De legalább nem ütötték 
meg magukat. Jobbkedvű szur
koló erre is talál humoros meg
jegyzést:

—  Az eső a kapusok öröme!
—  Miért?
—  Használ a vetésnek!

Modern gyermek
Egyik futballvezér m eséli:
—  A  kisfiamnak valaki azt 

kívánta, hogy „nagyot n ő jj !”  
Mire a gyerek dühösen ennyit 
mondott:

- H ogyisne! Hogy fizetni 
kelljen a m eccsen!

Újpesti Közép-humor
A z  újpestiek „Közepe”  már 

élénken szerepelt az Újpest— III. 
kér. meccsen. Elég élénk volt az 
új szurkológárda. Egy „bemondá
suk”  pedig nagy derültséget kel
tett. Ezt kiáltották be ütemesen a 
kerületnek:

• Kő-por! Kő-por! Kő-por!

—  Miért fú jt a bíró?
—  Meleg vo lt . . .

Az agilis fiatalság
A Somogybán új kapus debü

tált. Váli-Valenta, aki valaha a 
Turul TE-ben rúgta a labdát s 
most fölcserélte az Angyalföldet 
a rosseb hazájával. Az új kapus 
roppant agilis volt. Ha egy mé 
térré közeledett csak hozzá a lab
da, már vetette magát rá. Olyan 
labdákra dobta magát önfeláldo- 
zóan, amire egy flegma pesti ka
pus le se hajol.

Úgy látszik, ezt a dicsőségét 
megirigyelte egy kis srác a kapu 
mögött. Egy Hires-lövés messze a 
kapu fölött sivított el, mire a 
kisfiú feléje vetette magát, mit 
sem törődve a csekély húsz méter 
távolsággal. Percekig nevették 
rajta.

—  Van még a fiatalságban idea
lizmus! —  állapították meg.

De ez Válira is szólt. . .

Mind nyolc . . .
A  somogyiak helyenként szomo

rúan, helyenként akasztófahumor
ral fogadták a „nagy” eredményt. 
Faragó, a Somogy budapesti kép
viselője fanyar mosollyal mondta 
meccs után az öltözőben:

—  No, most fölmegyek az iro
dába a másik nyolcért. . .

Nyolcszáz pengő jár ugyanis az 
utazó csapatnak.

Brüll Alfréd, a Hungária elnöke 
megjegyezte rá:

—  Félek, hogy ezt a másik 
nyolcat nehezebb lesz megkapni. . .

Dicsérik a budaiakat
Igazán jól játszott a Budaii 

„11” . 3:0-nál már nagyon meg|
volt elégedve velük a szurkoló
gárda.

—  Hogy bírja a csapatunk!
—  Nem csoda! A  „Riviérán” 

voltak. . .
Különben találtak a jó  kondí

cióra más magyarázatot is:
— Most csak egy meccset já t

szanak hetenként. És nem nyoj 
cat, mint a túrák idején szok
tak . . ,

kor minden kapusnak volt egy új 
térdvédöje. Most meg háromnak 
van egy rossz . . .

Leépítik a gyógyszereket
A Hungáriában is vannak le

építések. így  többek között a 
gyógyszeres láda tartalmát is le
építették. Ez nem tetszett néhány 
Hungária-játékosnak:

—  A  gyógyszeres ládához iga
zán nem kellett volna nyúlni!

-— Miért? Talán leépítették az 
aszpirint?

—  Azt nem! De a konyakot 
igen . - .

Cseh II. a nép száján
Cseh II. szép labdát kapott a 

szélről. Röptében akarta lőni, fel
nyúlt érte a lábával. Igen szép 
lett volna, de elhibázta.

—  Ez még magas neki! —  
hangzott a megjegyzés.

ünnepélyes fogadtatás
A  Ferencváros szombaton este 

érkezett meg Miskolcra. A  pálya
udvaron az Attila vezetői várták a 
csapatot, de jócskán összeverődtek 
az érdeklődők is. A  zöld-fehérek

Kisbíró . . .
Klein bíró egyik tévesnek vélt 

ítéleténél felhördült egy újpesti:
—  És ezt mi beengedtük a pá

lyára !
Egy higgadtabb megjegyzi:
—  Bejöhetett volna jegy nél

kül is! .
-  ???
-  Százhúsz centin aluli. . .

Békülés
Stílszerűen mondva nem volt 

kibékülve a közönség P. Szabó já 
tékával.

—  Én nem értem ezt a Plésza- 
bót! Gyenge!

—  Ja, nem csoda! Meg van ille- 
tődve!

—  Mitől?
—  Meccs előtt kibékült Werner- 

rel.
—  Na. Pont most kellett neki 

kibékülni ? ! !

Jaj, de buta
Egyesek azzal gyanúsították 

Salgő bírót, hogy kedvesebb neki 
a Hungária, m int a Somogy. Egy 
alkalommal éppen a Somogy tá-

Vigasz
Mikor már 3 :l-re  állt a meccs, 

így vigasztalták a Bocskai-szur 
kólókat:

—  Nem kell feladni a reményt. 
Vegyenek példát' a Hungáriáról. 
Annak az ellenfele is 3 :l-re  veze
tett már a múlt héten és mégis 
győzött ellene,

Ez az ellenfél történetesen, mint 
tudjuk, a Bocskai vo lt . . .

Politikai szimpátia
Mándira panaszkodott egy hun- 

gárista:
—  Úgy látszik a Mandula is 

Reichard híve!
—  Hogyhogy?
—  Leáll!

Szomorú viszonyok
Egyesületi vezető panaszkodik:
—  Rémesen csappan az érdek

lődés! Alig fogyott valami jegy!
—  No, ne legyen olyan pesszi

mista !
—  Uram! Már a potyajegy sem 

fogy!

Változnak az idők
Szabó, a Hungária új fiatal ka

pusa meccs előtt szorgalmasan 
varrogatta a térdvédőjét. Az idil
likus jelenet nyomán többen el
merengtek. Már nem is tudjuk, 
kik voltak az öltözőben s így most 
már nem tudjuk megmondani, 
kik merengtek el. De tény, hogy e! 
volt merengve . . .

Az egyjk elmerengő a vörös
madott és Salgő lefújta a tárna- j Taki volt, aki így merengett: 
dást. — Nem így volt ez régen! Ak-

Sporíénwl, plakettet ét Morzsányinál Bííepes-
If. let., 
fsW-fil 5.

vezetői Kardos Géza, Zemplény, 
R einer Sándor társaságában vil
lamosra szálltak, a csapat pedig 
gyalog sétált be a szállóba.

Alig ment át a villamos a Sajó 
hídján, a villamosban nagy han
gon szólalt meg valaki:

—  Micsoda hallatlan dolog, 
hogy a Ferencváros vezetőségét 
villamoson viszik be. Disznóság 
hogy a csapat meg gyalogol! Ez 
a vendégfogadás.

A z  egyesületi vezetők idegesen 
kapták fel a fejüket. A  fradisták 
azt hitték, hogy valami szurkoló
juk méltatlankodik, a miskolciak 
meg nem tudták mire vélni a dol
got, önkéntelenül elpirultak. Azt 
azonban mindenki látta, hogy em 
bérünk többet ivott a hegy levé
ből, mint amennyit elbír. A ka
lauz kapott legelőbb szóhoz s rá- 
rivallt:

—  Tessék -csendben maradni
vagy leszállani! f

—  N em  szállók, van jegyem . 
Váltok még tizet is, ha akar! D e 
ez d isznóság!‘Majd adunk nektek, 
m iskolciak! öt-null lesz az ered
m ény, tönkreverünk.

Az egyik fővárosi ember tisz
tázni akarta a dolgot, hogy félre
értés ne történjék, vitába szállt a 
borgőzös utassal: 1

H iszen maga nem pesti, ha 
nem  miskolci, m iért van így az 
A ttila  ellenf

Persze, hogy miskolci va
gyok, de íg y  nem lehet vendége
ket fogadni. A  fradistákat gyalo 
goitatják, micsoda dolog ez!

A  dolog így humorossá vált, de 
az utas egyre kellemetlenebb volt. 
A  kalauz tehát véget vetett a mél
tatlankodásnak, rendőrrel szedette 
le emberünket á kocsiról. A  villa
mos tovább döcögött, de még 
utánahangzott:

—  É n tudom, mi a tisztesség ! 
A  villamos utasai nagy kaca

gással jutalmazták az ittas ra
jongó tisztességtudatát!

Futballista tiszteletadás
Az Attila kapuja előtt éppen 

sarokrúgás körüli harc dűlt, ami
kor Hodobay polgármester a tri
bünre érkezett. A labdát hátra
fejelték Lázár elé s a half kapás
ból iszonyú, félmagas lövést kül- 

Á  nézőtér felmoraj-

ölébe ragadt a labda, ami impo
nált. Zúgott a taps, amit meg is 
érdemelt ez a szép pillanat, valaki 
meg így szólt:

—  Tudja ez a Lázár, hogy mi 
ülik!

—  Miért nevezed ezt illendőség
nek ?

— No hallod, a polgármeste
rünk érkezését illendőségből fo
gadta ilyen üdvlövéssel.

—  És Szemző?
—  Hát igen. Az meg csupa tisz

teletből kivédte a nagy lövést.

Előítélet
Mikor a Ferencváros csapata 

kifutott a miskolci pályára, az 
egyik néző elégedetten jegyezte 
meg:

—  Ez igen! Mind a tizenegy 
nagyszerű alak és mind olyan, 
mintha skatulyából húzták volna 
ki!

—  És mondd —  szólt a szom
szédja —  milyen formát jelez ez 
a skatulyából kihúzottság?

Az előbbi csettintett a nyelvé
vel és felcsattanó hangon szólt:

—  A külalak híven takarja á 
belső tartalmat!

dött kapura, 
lőtt.

—  Tyüh, 
hangzott.

De Szemző jól állt a helyén s

micsoda lövés!

K Ű n U F 0 U »
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Belgium
A 23. bajnoki forduló eredményei: 

Racing Malines—US Gillodse 3:2- 
Darinig Brüssel—Racing Gand 4:4. 
Beerschot—Liersche 1:2. Standard— 
FC Malmois 5:4. CS Brugeois—Tu
bán tia 4:0.

Svájc
Bajnoki mérkőzések: FC Zürich- 

Urania Genf 5:2. Old Boys Basel— 
Carouge 2 :2.

Franciaország
Kupamérkőzések: Havre AC—R®° 

cinig Paris 0:0. Racing Roubaix— 
FC Rouen 3:1. AS Cannes—Oly®" 
pique Lilié 2:0. OGC Nice— 
Lilié 3:1.

Sochaux kupamérkőzés: Stade P®* 
ris—Excelsior Roubaix 1:0. .

Strassburg; Elszász—Baden
(2:2).

Németország
Berlin: Austria (Bécs)—Minerva

4:2 (3:2). 15.000 néző. Tennds B<r 
russia—Union Potsdami 9:0. Adlet*' 
hof—BSV 2:2.

Délnémetország: Bajnoki mérkőző" 
sek: FV Saarbrückem—Eintracbt 
Frankfurt 0:0. FSV Mainz—Sv
Waldhof 3:1. FSV Frankfurt—Wor' 
matia Worms 2:1. SV 1860 München 
—Karlsruher SV 1:3. — Serlegmer' 
kőzések: Roth Weiss Frankfurt-^"
Germaniia Bieber 2:0. Aleman®8 
Worms—FG Kastel 1:1. VfR Mán® 
heim—Phönix Ludvigsihafem 1 
Würzburger Kickers—Schwab®1
Augsburg 1:5. VfB Karlsruhe—Fr®‘ 
burger FC 1:2. SC 'Freiburg—K1' 
ckers Stuttgart 0:2.

Délkeletnémetország: FV Breslau
—SV Beuthen 1:2. Viktória Forst— 
SV Breslau 2:2. .

Nyugatnémetország: Rhenania K®® 
—Waldhausen 4:1. Rheyter SV— 
Alemannia Aachen 2:0. Union Há®| 
born—PreusseK Kreefeld 2:2. 
Düsseldorf—SC Düsseldorf 2:2. G f' 
senkirchen—Schaike 04 1:0. Schalk0 
96—Castrop 4:1. Westfalia Ármin® 
Bielefeld 3:1. Barussia Fulda— 
Göttingen 4:1. _

Középnémetország: Wacker Leip®» 
—Chemnitzer BC 3:1. Guts-Mubs— 
Spvg Dresden 3:1. Ring Dresden-" 
Riesaer SV 2:0.

Balti kerület; VfB Königsberg-" 
Danziger Sport Club 3:1.

Északnémetország: Bremer SV—
Hamburger SV 2:4. Holstein Kiél"' 
Phönix Lübeck 4:1. Georg—Eiosibuv” 
tel 1:1.

Sok volt a panasz a vasánifP1 
amatőr mérkőzések játékvezetésere- 
Úgy látszik, mégis csak jobb volt . 
régi bíróküldő rendszer. Kár volt 
megbolygatni éppen most, a kartón' 
nek az MLSz-szel való megkötés 
előtt.
. A multheti Terefere-rovatban m0*' 
jelent egyik közléssel kapcsolat®® 
annak közlésére kértek fel bennun' 
két, hogy a PLASz-ban eenkisem ® . 
vissza azzal, hogy egyleti (külfo®* 
telefon) beszélgetést az alszövetse* 
számlájára íratta volna. Ezt a helj®®' 
igazítást készséggel adjuk koz 
annál is inkább, mert hiszen tréfa 
közlésünkkel senkit séma akart®1 
megbántani. .

A III. kér. FC-ben csak a <®8tá£  
sor feljavítása okoz gondot, a csap 
többi részével meg voltak elégen'!. 
Újpesten a vezetők. Szaffkára, az 
edzőre vár a feladaJ hogy a csata 
sor egységét és étt' v jét fokioz®"
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Kitörtek a Vasas

szurkolók
(Á Vasas csatárok helyett)

Nem megyünk jövőre 
Soroksárra
(D e miért nem ?)

— Saját tudósítónktól —
Kispestről hazafelé menőben pont 

olyan kocsiba pottyantuhk bele, 
amely Vasas-szurkolókkal telt meg, 
Kint egykedvűen szemezett az eső, 
bent paprikás volt a hangulat, 
Helyenként rakéták pukkantak.

— A vesztett pontok alapján négy 
ponttal vagyunk hátrányban. 
Kiesünk. . .

•— Ugyan mit sir?! Ez még osak a 
második meccs volt. Kilenc még hát
ra van.
...— No és- Melyik csapat ellen nyer
jünk? A Hungária ellen?!

— A Ferencváros ellen! Tavaly is 
nyertünk.

— De nem ezzel a csapattal. Tudja 
ki miatt vesztettünk? A Schreiber 
Matyi m ia tt... A Jelűnek m iatt... 
A vezetőség m ia tt... Kiteszik a 
Bruneckert balszélre . . .  Az embernek 
megáll az esze! öreg Király Tibiket 
játszatnak. Csatalovakat. . .  Vén já
tékosokat . . .  Szerződtettünk egy 
fiatal balszélsőt a II. ligából, de nem 
teszik be. Miért? .. .  Az egyiket tol
ják ide, a másikat meg oda. . .  For
gatják az össezeállltást. . ,  Megtar
tották az öreg Burgert, elengedték a 
fiatal Sóst. . .

— Szóval megyünk a II. ligába? 
Megyünk majd ki Soroksárra . . .  No 
oda mégegyszer nem megyek a csar 
pat után.

— Nem is kell.
— Miért ne kellene?•
— Mert közben Soroksár meg fel

jön az I. ligába. . .
(Kispest messze van a Nagykör

úttal, de a Vasas-szurkolók birták a 
távot hanggal. Elkeseredett hang
gal . . . )

Harminchét bizottsági ülés 
közül csak kettőn jelent 
meg valamennyi tag 
az MlSz-feen

Az MLSz új elnökségének programja 
Beszélgetés Nádas Ödönnel/ 
az űj ügyvezető aleinökkel

—  Saját tudósítónktól —
Szombaton este tanácsülés volt 

az MLSz-ben . . .  ezt a mondatot az 
elmúlt harminc esztendő alatt jó 
pár ezerszer leírták már. De rit
kán érezte az, aki leírja e szava
kat, hogy ez a tanácsülés egészen 
más volt, mint a többi. Szombaton 
este egyszer újra érezni lehetett, 
hogy ez a tanácsülés nem hasonlí
tott az utolsó esztendők közhelye
ket tipró malmához, érdekösszeüt
közések haroszínteréhez. És nem is 
azért, mert új elnökség mutatko
zott be, hiszen a régi is telve volt 
jóakarattal, ügybuzgalommal és az 
elmúlt évtized során már annyi el
nökség adott helyet az utána követ
kezőknek, hanem inkább azért, 
mert

az hang

Vidéki eredm ények
Gyöngyös: GyKSE—Hatvani Cu

korgyáir 4:0 (3:0). Barátságos. Bí
ró: Polliik. Góllövő: Gakondi (2),
Schönfeld és Varga.

Dorog: Autótaxi PC—-DAC 5:1
(1:1). Barátságos. Bíró: Seemann, 
Az első félidőben a DAC egyenrangú 
ellenfél küzdött s az autótaxisok csak 
azután nyerték meg a mérkőzésit, 
mikor a DAC kapusa, Bartl megsé
rült. Góllövő: Rémay II. (2), Rémay
III., Juhász, Nagy, illetve Szloboda. 
Németh, az Autótaxi PC kapusa két 
11-est kivédett. Jó volt: Sendula,
Rémay II., III., Kováosy, (Németh, 
illetve Bárdos, Lichtner, Szloboda és 
Ozeh,

Sátoraljaújhely: S. MÁV— SAC
4:3 (2:0). Barátságos. Bíró: Gegyu. 
Góllövő: Bodnár II. (2), Dutkevic®, 
Balavári, illetve Gombos, Brezovszky 
I- és Kálmán.

Miskolc: DVTK—MMTE 4:0
(3:0). Bíró: Szlavkovszky. 2x35 per
ces edzőmérkőzés. A  DVTK máris jó 
formában van. Góllövő: Koiseh (2), 
Polényi és Padányi. 1—1 játékost 
kiállított a bíró.

Kőszeg: KSE—Pápai Testvériség
6:1 (3:1). Bajnoki. Bíró: Fülöp. A 
mérkőzést a kiküldött Fülöp bíró ké
sése miatt szükségíbíróval kezdték 
meg, de hamarosan befutott Fülöp s 
átvette a sípot. A mérkőzés a KSE 
erős fölénye jegyében zajlott le. A 
kőszegi gólog közül hármat Maitz 
lőtt, egjret-egyet pedig Janzsó, Wim- 
mer és Pósfai.

Breitigam, a Terézváros volt 
tára vi'&saaamaítőrösítését kéri.

Március 15-én játszák az FTC— 
Cin-k-otai TK Corinthián-dijmérkőzést, 
mégpedig az utóbbi pályáján.

A TLK pünkösd két napján Kas
sán vendégszerepei. A jóképességű 
angyalföldi csapatnak hosszas tár
gyalások után sikerült Kassán mér
kőzést lekötni. Az elsőnapi ellenfele 

Kassai TÉ I ........■

elnöki székből új 
csendült ki.

Nádas Ödönről eddig annyit tu
dott a futball társadalma, hogy 
pick auf”  ember. Gimnazista ko

rában szerette meg a futballt, tech
nikus korában már ott volt a „ha- 
rihármasok”  közt és azóta végig
csinálta a futballistának, az egy
leti vezetőnek egész iskoláját az 
elemitől az egyetemig, de mindig 
komoly, tudatos és fáradhatatlan 
munkában. Futballt csinált jó  két 
évtizeden át, sőt amikor a MÁV- 
hoz került mérnök gyanánt, vi
rágzó sportegylet fája  nőtt ki keze 
alatt a ferencvárosi humuszból,

A  BLAiSz-ban járta ki a szövet
ségi vezetők iskoláját és hozzáér
tése, hozzáférhetetlensége rövid 
időn belül mögötte sorakoztatta fel 
azokat az egyleteket, amelyek szá
mára Nádas Ödön egyénisége, 
neve programot jelentett.

A sportpolitika forgandó- 
sága hirtelen az MLSz élére 

állította Nádas Ödönt,
a válságban küzködő labdarúgó- 
sport tapogatózó kezét odatették 
egy csonka elnökség vezető kezébe 
és ennek az elnökségnek élére ke
rült Nádas Ödön, mint ügyvezető.

Nádas csak rövid pár hete ül az 
MLSz elnöki szobájában, de ez a 
rövid idő már jeleket hozott, jele
ket, amikből a labdarúgás új kor
szakára következtethetünk. A  leg
erősebb jelet szorfibaton este kap
tuk, az MLSz tanácsülésén. A  fut- 
ballsport beavatottjai .már régen 
tudták, hogy Nádasban komoly 
kvalitások, vezetői kvalitások van
nak, szombaton este azonban ezek 
is csettentettek egyet:

„Nádas befutott”. . .
Amilyen okosan, tapintatosan és 

ugyanakkor erélyesen vezette ezt a 
fontos tanácsülést, ahogyan hozzá
szólt minden vitás ponthoz, csak 
úgy áradott szavaiból az abszolút 
szakember tökéletes szabály, és 
életismerete. Nádas legnagyobb 
tisztelői is féltek,.hogy az ő szinte 
darabosságig, sőt modoron felüli 
ségig őszinte nyíltsága nem fog 
beleilleni az elnöki szék sírna diplo 
matastílusába. Látszik, hogy más 
időket élünk . . .

Nádasnak éppen ez a nyílt
sága, ez az őszintesége ha

tott.a Kassai MSE, míg a másodiknapi
partnerét később tudja meg. A  KMSE | . ... , , . . , ,
húsvétra tervezett budapeeit vendég-1 Amatőrök és profik, fővárosiak es 
játékát a TLK a hideg időjárás miatt vidékiek egyaránt érezték, >'^orv
elhalasztja és minden valószínűség 
szerint augusztusban fogja viszonozni 
a kassaiak vendéglátását.

Gedeon, a PSC jelos középtfedezetó 
súlyo« vakbélgyulladással kórházban 
fekszik. Breimer, a csapat centercaa- 
tára felépült betegségéből és vasár
nap újra játszik.

A Főv. TKör feljelenti a Törökőrt, 
mivel a rákosfalvai pályán inzultál- 
tak ^intézőjét és játékosait.

Sárközi, az SzFC centere felépült 
bokasérüléséből és az EMTK ellen 
Újra ő irányítja a szentlő,rimeiek tá
madó soyát.

Kovács és Pollákovits, a Cs. MOVE
két csatára a vasárnapi meccsen 
megsérült.

A CsTK feljelenti a BBFC-t, mert 
n^rmte a lenkeiúti pálya öltözői tel- 
J , §n használhatatlanok.

hogy
erre az emberre nyugodtan rábíz
hatják még az elkövetkező súlyos 
időkben is & labdarúgás irányítá
sát De Nádas Ödönnek legértéke
sebb tulajdonsága mégis az, hogy 
lehet rá érvekkel hatni. Aki az 
utolsó évtized sportpolitikai küz
delmeit figyelte, az értékelheti leg
jobban ezt a tulajdonságot sport- 
vezéri méltóságokban, ahol bizony 
nagyon sok olyan ember ült és ül 
még mindig, akik már előre kicir- 
kalmazott programmal ülnek le a 
tárgyaló asztalhoz és nem lehet 
hatni rájuk a józan ész fegyverei
vel.

Nádas Ödön tehát nagy sikerrel 
mutatkozott be az MLSz szombat
esti tanácsülésén és így a futball

világa kétszeres érdeklődéssel fi 
gyei fel további munkájára: sike
rül-e neki munkatársaival együtt 
kivezetni a futballt a mai zsák
utcából?

Persze az-első kérdés, amit az 
újságíró az új ügyvezető alelnök 
mellének szegez:

mi lesz a nagy reformmal?
—  Nem volnék becsületes ember, 

ha most nagyszabású propozíciókat 
rajzolnék ki rózsás színekkel. De 
rövidesen eljön ennek is az ideje.
Egyelőre azon dolgozunk, hogy 
tisztába jöjjünk a hatóságokkal, 
mit várhatunk tőlük. Ezen a héten 
felmegyek még egyszer a pénzügy
be, az OTT pedig most vizsgálja 
az MLSz, az alszövetségek és a 
profiegyletek költségvetését. Mi
helyt azután tudjuk, hogy mit vár
hatunk felülről, tudni fogjuk, 
hogy mit kell csinálnunk a szövet
ségen belül, hogy a változott viszo 
nyoknak megfelelően életképessé 
tudjuk tenni a futballsportot.

Ez becsületes beszéd. Tehát még 
várnunk kell néhány nap ig . . .

Most a szombati tanácsülésre te
reljük a szót. A  megüresedett bi
zottsági helyekre történt választá
sok során néhányan

puccsot emlegettek
a tanácsban. Erre is válaszol Ná
das alelnök :

A régi elnökség távozásával 
megüresedtek a bizottsági elnöki 
és helyettes elnöki tisztségek.
Ezekre —• mint ismeretes —  régi 
bevált sportembereket jelöltünk ki, 
majdnem, valamennyit abból a bi
zottságból, amiben már legutóbb is 
dolgozott. Legnagyobb részben így 
üresedtek meg ezek a helyek, ami
ket a szombati tanácsülésen be kel
lett tölteni. Puccsról már csak 
azért sem lehet beszélni, mert hi
szen hosszas tárgyalásokat foly
tattunk valamennyi alszövetséggel 

megválasztandók személyéről.
Hogy ezeknek a tárgyalásoknak so
rán voltak nézeteltérések, ez ter
mészetes. Ez mindig is így volt.
Kijelentem azonban, hogy egyetlen 
komoly ilyen eltérés sem adódott.
Az elnökség szeme előtt természe
tesen az lebegett, hogy olyan embe
reket ültessünk a bizottságokba,.
akik szorgalmasan el fognak járni, | félek, hogy a ragyogó csatársor 
mert amíg nem sikerül megcsinálni nem rúg Újpestnek is annyit, 
az u] egyszerűsített perrendet, I mint a Somogynak. 
addig csak úgy dolgozhat nyugod-\ Lila Leó: Maga fé l’  Maga
tan az elnökség a nagy problémá- nem fél. Maga egész. Maga 
kon, ha biztos abban, hogy a min- egész gyüge, ha ilyeneket beszél. 
dennapi adminisztráció pontosan A Hungária ellenünk egy gólt 
lebonyolodik a bizottságokban. J el-lsem  szokott rúgni, nemhogy 
lemzésul álljon itt csak egyetlen I nyolcat.
adat; az őszi tisztújítás óta a két\ Kék Hugó: Nem emlékszem
intézőbizottság, a fellebbviteli és az erre a szokásukra és vasárnap 
lp u sá g i bizottság összesen 37 már Lila úr sem fog emlékezni 
ütést tartott. Ezek közül mind- Különben is úgy gondolom, hogy 
össze k e t t ő  volt olyan, amelyen Zöld úr nem ragaszkodik 
minden tag m eg je len t... Hangsú-1 nyolchoz. Ha megverjük Ujpes- 
lyozorn, hogy országos szempontból I tét, akkor, nemde, kedves Zöld 
meilekes hogy egy ószövetségnek] úr, nem fontos önnek, hogy csak 

y™  érdemes tagja kéjül ennek I hat gólt rúgunk, vagy csak 
vagy amannak a bizottságnak tag- négyet?
sági székébe. Emiatt békétlenséget] Zöld Ferenc: Valóban, a* ne- 
szitani nagyon haládatlan dolog | kém egész nyolc.

Ő K  H Á R M A N
nagyon siettek ezút
tal, de Kék Hugó 
mindenkit vert. Mire 
Lila Leó befutott, 
Kék Hugó már ott 
terpeszkedett a karos
székben és szigorúan 
szólt rá későn jövő

barátjára.
Kék Hugó: Most kell jönni

kis egyhuszon aluli?
Lila Leó (csodálkozik): Én

egyhuszon alul ? . . .  Azért olyan 
jól még nem állunk, hogy már 
4:l-es győzelemért is restelked 
nem kellene.

Kék Hugó; Jó, jó, de hol van 
a 4:1 a 8:1-hez képest?

Lila Leó: Olvasom, hogy ha
Jaksi ott van a Somogybán, ak
kor sokkal kisebb legények

Kék Hugó: Olvassa? Miért
nem azt olvassa, hogy milyen kis 
fiúk maguk, ha Jaksi ellenünk 
játszott volna és nem a három
kerület ellen. A Somogy-védelem 
nem lett volna jobb Jaksival és 
mit érne a maguk csatársora 
nélküle?...

Lila Leó: A Sáros-fiúval sem 
volna olyan rossz az a csatár
sor . . .

Kék Hugó: Mint a halfsor? 
Lehet. Azért, mert a centerhalfi 
állás nem felel meg Sárosnak, 
attól még lehet jó center.

Lila Leó: Ne aggódjon maga
a Sáros miatt. Jó lesz az, csak 
még kell neki egy hét.

Zöld Ferenc (megérkezik) 
Nem egy hét kell neki, hanem 
más.

Lila Leó (kérdöleg néz): Mi? 
Zöld Ferenc: Egy „i” betű

Azzal mindjárt egész jó volna.
Lila Leó: Ez régi vicc. És 

gyenge is. Majdnem olyan gyen 
ge, mint az a miskolci 3:0.

Zöld Ferenc: Higyje el, kérem, 
hogy nincs is olyan nagy különb 
ség a 3:0 és 4:1 között. Ha 
Sáros és Sárosi között sem 
volna több különbség, akkor 
maga sokkal nyugodtabb lenne 

Kék Hugó (közbeszól) 
még Kalmár és Sáros 
mekkora a különbség?

Zöld Ferenc (felfortyan): Csak 
nem akarja ezzel azt mondani 
hogy Kalmár jobb, mint Sárosi 
Gyurka ?

Kék Hugó: Na és miért ne
mondjam? Majd szégyelni fo
gom. Pláne, mikor igaz is.

Zlöd Ferenc: Érdekes, hogy
egy Kalmár-féle felhőfejes meny' 
nyíre megszédíthet egyeseket, 
Bevallom, hogy ritkán szoktam 
aggódni a kék-fehér színekért, 
de vasárnap szívből fogok értük 
szurkolni. Félek azonban, hogy 
ez sem segít. Félek, hogy vasár
nap Újpesten Kalmár nem lesz 
olyan egyhuszon felüli, mint 
Pető edző úrral szemben volt

: Hát
között

lenne éppen most, a mai válságos I 
időkben.

Tényleg nagy rövidlátásra val-. 
Írnia, ha most egyes alszövetségek

Lila Leó (gúnyosan): Négy
az csak fél nyolc, nem egész 
nyolc.

Zöld Ferenc: Szegény Lila,
ujra..,a politika duzzogásába már az agyára ment a szurkolás.

e?ba? kor’ amikor olyan | Félek, hogy valami baj van (a
emberek kerültek az MLSz élére, 
akik végre komolyan cselekedni 
akarnak.

Vagy talán éppen ez volna a 
baj. . .

F T C -p ó ly q Ullői-űt
Vasárnap, március 13-án, 

délután fél 4 órakor

Kispest— Ferencváros
Előtte fél 2 órakor

Nemzeti— Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzések

Lila fejére mutat) az emeleten 
Kék Hugó (segít): Én is fé

lek, hogy vasárnapi győzelmünk
nek Lila úrnál súlyos idegrend
szerbeli következményei lesznek.

Lila Leó (képéből kikelve): 
Maga is fél. Ö is fél. Mind a 
kettő fél. Má'r megint fél. Pedig 
esküszöm, hogy egyik sem fél, 
hanem mind a kettő egész. Egész 
megzavarodott. Ha Hungária- 
győzelemről mer beszélni.

V .A  Baeíásban Kalas, Bogdán és
■Kasa felig betegen állt ki a mérkő
zésire.

ürüli Alfréd: „Rettenetes játék 
ez a futball! Ha a jövő hétre 

gondol az ember, már a 8:1-nek 
sem híd igazén örülni"

Bevált a Hungária új cen
tere (a Somogy ellen) 

(Meccsutáni beszélgetés)
— Saját tudósítónktól —

A 8:1 után időbe tellett, amíg 
kiszámították a Hungária-öltöző- 
ben, hogy Titkos 4, Barátky 3, 
Kalmár pedig egy gólt lőtt, illetve 
fejelt. A  hangulat a 8 gól hatása 
alatt egészen, megjavult. Pedig 
szünet előtt, amikor JBarátfty egyik 
hibát a másik után követte el szo
katlan helyén, a centerben, az ezer 
(nem sok ezer) fejű  cézár feddőleg 
emlegette a Barátkyt centerbe 
állító edző nevét:

—  Senkey! Senkey!
A  8 gól után illendőnek tar

tottuk az elismerést Semkeyvel 
szemben:

—  Nem is olyan rossz tip az a 
Barátky.

Senkey kap az alkalmon:
—  Kérem, nem igaz az, hogy a 

centerben muszáj irányítójátékos
nak állani. És hogy összekötőből 
nem lehet irányítani. Konrád is 
összekötőből irányított. Pataki is 
játszott Dán mellett összekötőt s 
Dán Pataki mellett egész sűrűn 
rúgta a gólokat annak idején, A  
mai játék még csak első próba 
volt, rendesen ellátta az irányí
tást s Barátky a középen sok mun
kát levett a mögötte játszó Kal
már válláról. Majd ha összeková- 
csolódik a társaság, fog  még job
ban is menni. Mert még van javí
tani való a csapaton.

Brüll elnök is bekapcsolódott a 
beszélgetésbe:

—  Bizony, bizony! Hiába, rette
netes játék ez a futball. Agyon  
kellene ütni, aki kitalálta. Nem hoz 
az embernek teljesértékű örömöt. 
Elér a csapat egy kolosszális ered
m ényt: 8:1 és —  nem vagyunk 
vele megelégedve.

Kis szünet után magyarázók? 
hozzátette:

—  Persze, az a baj, hogy az em
ber a jövőheti Ujpest-meccsre gon
dol, amikor a hibákat látja. És nem 
tud örülni még a 8:1-nek sem iga
zán. Hát nem rettenetes játék ez a 
fu tball?. . ,

Tegnap este értekezlet lett volna a 
profiszövtségben különböző ügyek
ben. Tárgyalni akartak a bolgár- 
török túráról, különböző anyagi ne
hézségekről. Várták Reichard Ottót 
az értekezletre, de hiába. . .  Nem 
volt együtt egyébként sem mind a 
12 egyesület s így az értekezletre 
valószínűleg ma kerül a sor. Bei- 
chard Ottó egyébként telefonon ki
jelentette a szövetségi embereknek, 
hogy egyhamar nem látják őt a szö
vetségben, miután legutóbb a tanács
ülésen a „leállási javaslatnál" az 
előzetes megbeszélések ellenére is 
egyedül hagyták.

Az országos amatőrbajnokság dön
tőinek sorsolásával is foglalkozott 
tegnap este az MLSz I. számú inté
zőbizottsága. Két aiszövetségnek már 
befutott a tervezete. Most még a 
KÖLASz-ét várják s aztán megejtik 
a sorsolást. A  jelek szerint a döntők 
ezidém is csak júliusban kerülhetnek 
sorra.

III. kér. FC—Turul FC edzőmér- 
kőzés lesz holnap délután a nagy- 
szombatutcao pályán.

A Sabaria gárdája ma végre együtt 
lesz, mert bevonul Szombathelyre 
Somogyi és Iglódy is. A délutáni kon
díció-edzésen már mindketten réazt- 
vesznek.

Az Attila szerdán a MÁK elled 
; átszik edzőmérkőzést.

Hol lesznek a vasárnapi II. liga
beli mérkőzések* Turul—Vae FC, 
Millenáris, fél 4. Maglód—Etc FC, 
Erzsébet-utca, fél 4. Szeged—Sorok
sár, Soroksár, fél 4  A Megyer—Rá
kospalota mérkőzést a Nagyszombat- 
utcában fél 13, míg a Terézváros— 
Pécs-Baranya meccset Pesterzsébeten 
fél 2 órai kezdéssel akarják játszani.

Meg akarják hosszabbítani a baj
noki idényt a török—bolgár út miatt. 
Az április 17-i mérkőzéseket a túra 
miatt ngyanis el kell tolni. Azaz 
nem mind, hanem csak négyet. 
Nincs azonban terminus, ahová el le
hetne őket tolni. Éppen ezért az az 
eszme vetődött fel, hogy júniusban, 
az utolsó bajnoki mérkőzések után 
kerüljenek sorra ezek a találkozók. 
Ugyancsak a török—bolgár út miatt 
valószínűleg más napra kerül az 
egyszer már elhalasztott s jelenleg 
április 24-re tűzött Sabaria—Budai 
,,U“  mérkőzés,
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Március 15-éiől liesdlv® Heti három  
vízipóló edzéssel, minden Héten egy- 
egy komoly kéffeaptts mérkőzéssé 
készül a vízipóló keret a pünkösd 

körmérkőzésekre:
-T ®m á ju s  w e^eit 

állítják az olimpiai 
csapatot

Komjádi Béla elmondjja a válogatott keret 
háromhónapos előkészítő program ját

— Saját tudósítónktól —
A válogatott vízipólócsapat a műit 

szombaton bepillantást engedett 
abba, mi a mindennapi munkája az 
olimpiai készületek során. Aki ezen 
a „seregszemlén”  különleges látvá 
nyosságot várt, az csalódott, nem 
volt célja sem vezetőnek, sem játé
kosnak, hogy mást, többet mutasson, 
mint ami a mindennap munkáját 
jelenti számára.

A „nyilvános edzés” csak a kez
dete volt a mindjobban elmélyülő, 
mindjobban erősödő edzőprogram
nak. Komjádi Béla ezt a sorrendet 
már hónapokra összeállította, min
den részletre kiterjedő, szívós és 
körültekintő tervet, épített ki. Terv
szerű előkészület hiánya miatt tehát 
egyáltalán nem lehet panaszkodni.

Komjádi Béla a vízipólózók készüle
teiről a következőkben számol be 
lapunk hasábjain:

— Március 15-étől kezdve erősödik 
a tempó. Mint tavaly, az idén is he- 
tenkint háromszor tartunk edzést, a 
tavalyi rendszer szerinti napokon, 
kedden, csütörtökön és szombaton. 
Miután azonban pünkösdkor, május 
15. és 16-án már komoly válogatott 
mérkőzés van műsoron, addig pedig 
egyetlen klubmérközést sem játsza
nak csapataink,

erős edzőmérkőzéseket iktat
tam az edzősorrendbe,

mégpedig minden szombatra. Már
cius 19-étől kezdve minden szomba
ton lesz egy-egy mérkőzés, amelyen 
vagy egymással, vagy pedig vala
melyik klubcsapattal állanak ki a 
válogatottak.

— A tervbevett edzömérkőzések a 
következők:

Március 19, szombat: A )—B) csa
pát mérkőzése.

Március 26: nagyszombat, szünet. 
Április 2: Válogatott csapat—

MAC.
Április 9: Csikók—III. kér. TVE. 

Válogatott—Kombinált.
Április 16: Válogatott—MTK

(Csikó csapat Becsben!)
Április 23: Válogatott—UTE. 
Április 30: A )—B).
Május 5: A )—B).
Ezután a mérkőzés után állí
tom össze a csapatot pün
kösdi mérkőzésekre, amelyen 
mind az A), mind a B) csa

pat háromszor szerepel.
A pünkösdi mérkőzéseken, az osztrá
kok és a csehszlovákok, valamint az 
egymás ellen mutatott formák alap
ján állítjuk össze Budapest csapatát, 
amely már /

az olimpiai csapat is
lesz egyben.

— Ami már a játékosok foglalkoz
tatását illeti, az elvem az, hogy

április 9-ig bezárólag lehe
tőleg sok játékost próbálok 

ki,
ekkor kezdem a keretet szűkíteni, 
míg május 1-étől kezdve már ki le
het jelölni a végleges olimpiai ke
retet.

— Talán érdekli a nyilvánosságot 
az is, hogy

az egyes edzőmérkőzésekre 
már most előre összeállítom 

a csapatokat.
— Az elgondolásom ez: március 

19-én játszik az A ) csapatban: 
Bródy — Ivády, Homonnai — Ha
lasy —  Bozsi, Vértessy, Keserű II. 
B) csapat: Barta — Sárkány, Hazai 
— Surányi — Rajki II., Németh, 
Keserű I. (Tartalék négy csikó: 
Kusinszky, Tolnay, Kékessy, Zó
lyomi) .

Április 2: Bródy — Homonnai, 
Sárkány — Halasy — Bozsi, Né
meth, Keserű I. (Rajki).

Április 9: Kusinszky — Tolnay,
-  Halasy — Rajki II., Bozsi,

Kékessy. Ez lesz a csikócsapat fon
tos edzőmérközése a III. kér. ellen 
bécsi szereplésére való tekintettel 
Ugyanez nap játszik az A) csapat 
egy kombinált ellen. A) csapat 
Barta — Ivády, Laki — Németh 
Keserű I., Homonnai, Vértessy. 
Kombinált: Mezey — Molnár FTC 
Barna UTE—  Keserű II. — Brandy, 
Zólyomi, Vágó.

— Mint említettem, ezután tör
ténik meg a keret szűkítése és

az MTK, meg az UTE ellen
már a legerősebb csapatok 

állanak ki.
Eddig az időpontig el kell tűnni an
nak a kondíciódifferenciának, ami a 
fiatalok javára az öregekkel szem
ben fennállott és onnét származott 
hogy a fiatalok az egész telet végig- 
úszták.

— A sorrend teljes kiépítettségé
vel kapcsolatban meg kell jegyez
nem, hogy

túlzásba vitt edzés nem lesz,
mert a tavaszi edzősorrendnek a cél 
ja nem a májusi körmérkőzés, nem 
is a Budapest—Berlin vízipólómér
kőzés, hanem június vége, amikorra 
kell, hogy a magyar csapat legjobb 
formájának kezdetét elérje és azt az 
évad végéig tart/sa.

— Az egész édzőprogramot egyéb
ként pénteken délután fél hatkor az 
Európa-bajnok keret 11 játékosával 
behatóan meg kívánom beszélni. A 
holnapi, keddi edzésre terveztem ezt, 
de sajnos, nem tudok lemenni, mert 
az alapítványi igazgatóság ülését 
erre az időpontra tették s most utol
jára és kivételesen még az ülést vá
lasztottam. De kénytelen vagyok be
jelenteni, hogy a jövőben minden
kor az edzés javára fogok dönteni.

Aztán nagy papirosokat vesz ki a 
zsebéből Komjádi és egyre szúró
sabb tekintettel nézi a papirost, 
egyre idegesebben simogatja a kopo
nyáját: a papíros tele van időpon
tokkal meg ülésekkel. Reggeltől estig, 
a nap minden negyedórájára van 
munkája. Úszással kel és úszással 
fekszik.

Megalakult a Vízipóló Bírák 
Testületi és megválasztották 

bizottságaikat is
— Saját tudósítónktól —

A Vízipóló Bírák Testületé tegnap 
este teljes ülést tartott, amelyen az 
1932. évi igazgatóságot választották 
meg. A bizottságnak a MUSz elnök
sége részéről delegált elnöke: Kéler 
Tibor dr. leth alelnöke: Jónás Ist
ván, előadó: Ember Gábor, jegyző: 
Vermes, tagok: Speisegger, Keserű 
I. (hivatalból), választott tagok: 
Beleznai, Hajós József, Kann, Ko<m- 
jádi, Méray, Nádas, Schlenker, 
Stampfer, Tichy, Ember K., Halász 
I., Simkó. Póttagok; Balikó, Rudas, 
Darvas.

Méray János jelentését az 1931 
évről tudomásul vették. A teljes ülés 
után a megválasztott igazagtóság 
tilt össze és kijelölte a bírák bizott
ságait. Fegyelmi bizottság: elnök: 
Kéler dr., helyettese: Csányi József 
dr., tagok: Beleznai, Fadgyas, Jó
nás, Kisfalvi. Vizsgáztató bizottság: 
elnök: Speisegger, tagok: Beleznai, 
Jónás, Kann, Simkó, Tichy dr. Bíró: 
küldő bizottság: Speisegger, Ember, 
Méray. y

Patuzzi vezeti a Berlin—Budapest 
váro-sokközti vízípólómérkőzést.

Staudinger, az osztrák mfiugró 
Európa-bajnok nem jöhet a MUSz 
jubiláns versenyére. Helyette Kari 
Scháfert, a mellúszóbajmokot sikerült 
Bánó Jenőnek lekötnie.

Lenkey Magda 
vasárnap 

Rómában indyl
— Saját tudósítónktól —

Lenkey Magda lapunk hasábjain 
adott magáról életjelt — Rómából. 
Jelentkezett és elmondta, hogy Rómá
ban szigorú edzésbe kezd. Tegnap a 
MUSz-hoz megérkezett a levele, 
amelyben Rómában vasárnapra rajt- 
engedélyt kér. A római úszóegyesü
let, a „Rontana di Nuoto”  vasárnap 
propagandaversenyt rendez és erre 
Lenkey Magdát is meghívták.

A MTJSz megadta a rajtengedélyt, 
mert a szövetségi emberek maguk is 
kíváncsiak arra, hogy mit tud ma 
Lenkey Magda.

— piagyar—
kőzés lesz P iiÉö sÉB r

—  Saját tudósítónktól —

Korán, talán még a maihoz ha
sonló téli időjárás mellett lesz 
része az úszósport közönségének 
nagyszabású eseményekben. A  pün
kösdi jubiláns versenyt mindjob
ban kiépíti a MUSz és az eddigi 
vízipólóműsor mind kerekebben ki
egészül. A MUSz most azt a gondo
latot vetette fel, hogy a vendégül 
érkező osztrák és csehszlovák válo
gatottak bevonásával

négyes körmérkőzést alkos
son.

A körmérkőzésben a magyar A) és 
B) csapat jelentené itthoni ellenfe
leket. Az első ünnepnapon az eddigi 
tervek szerint is Magyarország—  
Ausztria mérkőzés mellett a ma
gyar B) és a csehszlovák válogatott 
mérkőzés kerülne sorra. Hétfőn 
lenne Magyarország— Csehszlová
kia és a magyar B) és osztrák csa
pat mérkőzése. Mármost

kedden este a Nemzeti Sport
uszodában a MUSz a két 
külföldi csapatot akarja egy

mással szembeállítani,
befejezésül pedig a magyar A ) és 
B) csapatot. Ezzel a harmadik ver
senynappal kerek négyes körmér
kőzéssé válnék a műsor s azt a 
nagy célt szolgálná, hogy a ma
gyar válogatott megszokja a soro
zatosan egymásra következő ke
mény mérkőzéseket.

A MUSz északi kerületének köz
gyűlése Vidacs József elnökléste mel
lett vasárnap zajlott le Miskolcon.. Az 
előadói és pénztárosi jelentés elfoga
dása után az ezévi program kérdésé
vel foglalkoztak hosszabban, majd el
határozták, hogy felírnak az OTT-hez 
a kötelező úszás-oktatás kiterjesztése 
érdekében. Kolár Nándor a MUSz 
nevében üdvözölte a közgyűlést, 
örömmel vette tudomásul a -közgyű
lés, hogy a miskolci strandfürdő igaz 
gatósága két értékes vándordíját 
ajánlott fel a kerületnek és 100 pen
gőt adományozott az előrelátható de
ficit csökkentésére. A választások 
során Vidats Jánost, a Miskolci Le
vente Egyesület elnökét tiszteletbeli 
elnökké választották. Az új tisztikar 
egyébként így alakul: Elnök: Fabi- 
nyi József dr. Társelnök: Csepreghy 
László dr. Alelnök: Büchler Zsig- 
mond. Előadó: Vidats Antal. Pénz
táros: Dénes Zoltán. Ellenőr: Jónás 
Béla dr. Jegyző: Kerekes Gálbor. A 
közgyűlés táviratilag üdvözölte Kara- 
fiáth Jenőt, Lázár Andort és Homon- 
ruay Tivadart.

Két 2x20 perces edzőmérkőzést tar
tanak ma a válogatott jelöltek. Az 
öregek egyik csapata: Bródy —
Ivády, Sárkány — Halasy — Keserű 
IL, Vértessy, Kékessy (Vágó). — Az 
ellenfél: Barta (Kusinczky) — Ho- 
moranai — Szabó (Barna) — Surányi
— Keserű I., Németh, Bozsi. — A
csikók csapata az FTC ellen a követ
kező összeállításban, játszik: Gyulay
(Mezey) — Laki, Tolnay — Hazai
— Székely (Lányi), Rajki II., Zó
lyomi.

Altonában a kétnapos úszóverseny 
első napján az érdekes küzdelmek 
ellenére is gyengébb eredmények 
voltak. A  százméteres hátúszásban 
Küppers volt német bajnok 1:11.5 
mp-es idővel győzött Eggert előtt, 
A 200 méteres gyorsúszásban a ber
lini Hauberer győzött 2:29.6 mp-es 
idővel a lipcsei Eekstein előtt. A 
hamburgi Hellenen a 3x200 méteres 
gyorsúszó és a 3x100 méteres hát
úszóstafétában a második helyen 
végzett. A Hellas Magdeburg vízi- 
pólómérkőzésben 9:4 (5:2) arányban 
verte az Ottensen 09 csapatát.

Csak a péfémérkőzés 
m arad meg az idei 

m agyar--osztrák  ifjú
sági úszóm érkőzésből

Április közepén m egy  
a csikócsapof Bécsibe, 

a hölgyek a „Fesfw od ie"  
idején, júniusban

Vasárnap éjjel érkezett vissza 
Béesből Bánó Jenő, akit az úszószö
vetség megbízott, hogy a függőben 
lévő magyar—osztrák úszókapcsola
tok elintézésére tárgyalásokat foly
tasson.

Bánó Jenő tárgyalásairól a követ
kezőkben számol be:

— A csikócsapat tervbevett bécsi 
szereplése elintézettnek tekinthető. A 
bécsiek eleintén szabadkoztak, mert 
ott is nyomorúságosak a viszonyok, 
aztán azonban sikerült őket meg
győznöm arról, hogy ez a. vállalko
zás számukra csak — üzlettel vég
ződhetik, mire megnyugodtak és be
lementek az április 16 és 17-iki ver
senynapokban. Ezen a két napon te
hát a vízipólóválogatottak közül 
azok, akik 1909 után születtek, B-ács- 
ben mérkőznék az osztrák „Xach- 
wuch.s“ -szal.

— Sikerült megállapodásra jutnom 
a hölgyek szereplését illetőleg is. A 
magyar—osztrák hölgyúszómérkőzésre 
két versenynap volt kiszemelve. Az 
egyik júniusban, a másik december
ben. Most már a júniusi időpont 
mellett döntöttek az osztrákok, de ez 
a versenynap még két feltételtől 
függ. Az egyik az, hogy a stadion 
igazgatója, akivel az osztrák szövet
ségnek politikai különbségei vannak, 
átengedje erre az időpontra a sta
diont, a másik pedig maga az oszt
rák szövetség tanácsülése, amely

csütörtökön tárgyalja a megkötött 
egyezményeket.

— A harmadik dolog, ami miatt 
tárgyalásokat folytattam, a magyar 
—osztrák úszómérkőzés ügye volt, 
amelyet a MUSz júliusban Győrben 
akar megrendezni. Miután az osztrá
kok a nehéz gazdasági viszonyok 
miatt úszóikat ebben az évben nem 
tudják elküldeni, csak a vízipóló- 
esapatok állanak ki egymással szem
be s a mérkőzés győztese — már
mint a magyar csapat — nyeri vég
leg a Bánó-serleget.

— Mind a három kérdés csütörtö
kön még az osztrák szövetség taná
csa elé kerül, de a megállapodások 
elfogadása bizonyosra vehető.

A MUSz déli kerülete vasárnap
délután tartotta Szegeden ezévi ren
des közgyűlését, amelyen nagy szám
ban jelentek meg az egyesületi ki
küldöttek. Fehér I. István kerületi 
elnök a MUSz képviseletében meleg 
szavakkal emlékezett meg a kerület
nek a múlt évben kifejtett eredmé
nyes munkásságáról s rámutatott 
arra, hogy ezt nagymértékben előse
gítette Vujkovics Lajos dr. kerületi 
előadó fáradhatatlan tevékenysége. 
Az elnök ezután átadta Vujkovics 
dr.-nalc a MUSz által. adományozott 
gróf Klebelsherg Kunó-plakettet. A 
kerületi előadó jelentése, a számadá
sok előterjesztése és a felmentvény 
megadása után a közgyűlés egyhan
gúlag az alábbi tisztikart válasz
totta meg: Elnök: Fehér I. István,
társelnök: bástyái Holczer Tivadar,
alelnökök: Szentkirályi Zsigmond dr. 
és vitéz Szabó Géza dr. Előadó: Vuj
kovics Lajos dr. Titkár: Baln-
gyánszky Béla. Ellenőr: Herendi
Pál. Ezenkívül még nyolctagú vá
lasztmányt választottak.

NŐK SPORTJA
A MASz nem gördít akadályt 
a női atlétika fejlődése elé — 
mondja Stankovits Szilárd - ,  
de egyelőre három női baj
nokságot untig elégnek tart

— Saját tudósítónktól —
Az atlétikában már megindult a 

munka. A  klubokban szorgalmasan 
folyik az edzés, néhány verseny is 
lezajlott már, túratervek röpköd
nek a levegőben —  szóval kezdődik 
az idény. Egyelőre mindez csak a 
férfiak atlétikájára vonatkozik, a 
nőknél még mindig nagy a csönd. 
Bár mintha ott is mozogna, már va
lami . . .  A MASz egyik ülésén fel
vetődött a terv, hogy az idén újra 
kiírjak az országos női atlétikai 
bajnokságot. Mint annak idején 
megírtuk, az intézőbizottságban ezt 
a tervet egy szavazat ellenében el 
is fogadták. A végszót a MASz ta
nácsa fogja  ebben a kérdésben ki
mondani.

Felkértük Sztankovits Szilárdot, 
a MASz elnökét, hogy nyilatkozzék 
a MASz álláspont járói a női atlé 
tika és a bajnokság kiírása kérdé
sében.

—  A MASz —  mondja Stan
kovits —  sohasem volt ellene a 
női atlétikának. Sőt, mindig fel
karolta azt, most is segítségére 
akar lenni és a jövőben is egyen
getni fogja  az útját. Viszont a 
női atlétikának be kell bizonyíta
nia, hogy önmagában is van elég 
erő, elég vitalitás a tovább fejlő, 
désre. Ennek bizony ezideig még 
nem sok jelét adta.

(—  Viszont az érdekeltek sze
rint ez azért van, mert nem vet
ték a női atlétikát az illetékes 
körök elég komolyan —  vetjük 
közbe.)

—  Nem hiszem, hogy ez lenne 
az oka a magyar női atlétika lassú 
fejlődésének —  feleli Stankovits 
—  inkább az érdeklődésnek a 
hiánya.

(—  Ezen a bajon versenyek 
rendezésével lehetne 'segíteni és 
népszerűbbé tenni a nők körében 
az atlétikát —  mondjuk.)

—  Mindenesetre. A MASz soha 
nem is gördített akadályokat ez 
elé.

(És a bajnokság kérdésében mi 
a véleménye a MASz-nak? —• 
kérdezzük.)

—  Egyelőre még csak az inté
zőbizottság javasolta a női baj
nokság kiírását, a döntést a ta
nács hozza meg. Azonban előre
láthatólag a bajnokság elé sem 
fogunk akadályokat gördíteni. Az 
egyetlen korlátozás, amit kényte

lenek vagyunk tenni, az, hogy 
nem az összes, hanem csupán há
rom számban írjuk ki a bajnok
ságot.

(—  . . .  ez a három verseny
szám? —  kérdezzük.)

—  Egy futó, egy dobó és egy 
ugrószám lesz, —  feleli Stanko
vits. —  Nem lenne értelme több 
számban kiírni a bajnokságot, 
mert előfordulhatna, hogy a ma
gyar női atlétika mai arányai 
mellett egyes számokban nem in
dulna megfelelő számú versenyző. 
Márpedig a szövetség nem koc
káztathatja, hogy valamit, amit 
már kiírt, esetleg vissza kelljen 
vonnia.

Beszélgetés közben felvetődik 
az a kérdés, hogy az atlétika 
mennyiben gyakorol a női szerve
zetre előnyös és mikor káros ha
tásokat. Stankovits erről többek 
közt a következőket m ondja:

—  Azt az intenzív atlétizálást, 
amit a férfiak űznek, ha ver
senyre készülnek, nem tartom 
megfelelőnek a női szervezetre 
nézve. Amikor a nő a túlzott at- 
létizálás következtében elveszti 
nőiességét (márpedig a nap-nap- 
utáni kemény munka és minden
áron való rekordra törés ezt 
hozza maga után) ebben az eset; 
ben nem tartom helyesnek a női 
atlétikát. Ha azonban oly módon 
atlélizálnak a nők, hogy ez nem 
megy a nőiességük rovására, 
akkor az atlétika, mint sport na
gyon megfelel a női konstrukció
nak.

Visszatérünk a bajnokság kér
désére. Itt még megjegyzi Stan
kovits, hogy ha a bajnokság há
rom számában m egfelelő eredmé
nyeket tudnának atlétanőink fel
mutatni, úgy nagyobb arányúvá 
lehet majd a későbbi bajnokságo
kat kiterjeszteni.

Végül csak annyit szeretnénk 
megjegyezni, hogy érzésünk sze
rint igen sok függ atlétanőink 
idei szereplésétől. Ha be tudják 
bizonyítani, hogy igenis tudnak 
komoíy munkát végezni ,és szá
mottevő eredményeket elérni, ak
kor valószínűleg az illetékesek is 
engednének jelenlegi, —  mi taga
dás —  még kissé tartózkodó él* 
láspontjukból.
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Itt az ultra-ballón 
gumi,
mely hivatva van a rossz 

rémét megsemmisíteni
utak

— Saját tudósítónktól —
Érdekes kísérleteket végzett a 

Goodyear-gyár az úgynevezett 
ultra-ballóngumival, mely hova
tovább a mindennapi használat- 
°an is megjelenik. Az ultra
kallón nem más, mint

különösen nagyra hizlalt 
ballóngumi.

Természetesen az ultra-ballón 
átmérője nem nagyobb a rendes 
ballónguminál, viszont a kerék 
lényegesen kisebb, hogy a lénye
gesen vastagabb „húsú’ ' köpeny
nek helyet adjon.

A Goodyear-gyár első kísérleti 
ultra-ballonjait egy régi Ford- 
kocsira szerelte fel. A kerekek át
mérője alig 35 cm, tehát alig 
Magasabbak, mint a normális 
belső expandáló fékek dobjai, ez- 
Zel szemben a gumik feltűnően 
vastagok. A  nagy méretek miatt 
a szükséges légnyomás sokkal 
kisebb,. alig 0.75 atmoszféra.

A kísérletek alkalmával kide
r í t ,  hogy a fantasztikusan vas
tag és kövér gumik ellenére is a 
kormányzás nem vált nehezebbé 
ős a fordulókban sem észleltek 
"lányt a stabilitásban.

A legrosszabb utakon, mes
terséges ugratókon és vágá
sokon Is zökkenés nélkül 
gurult át a kocsi nagy tem

póban is,
az egyedüli veszedelem csak 
annyi volt, hogy esetleges gumi
defekt esetén tartani kellett at
tól, hogy a kocsi annyira „leül 
hogy a differenciál és az alváz 
is veszélyben forgott volna. Ez 
a hiba azonban könnyen

kiküszöbölhető szánkaszer- 
kezettel,

mely kellő magasban tartja a 
kocsit akkor is, ha valamelyik 
ultra-ballón valamely okból ki
folyólag elveszíti légnyomását.

Az ultra-ballón egyetlen hát
ránya a lényegesen drágább ár, 
hiszen jóval több gumi- és vá
szonanyag kell a gyártásához. 
Ezzel szemben áll a sokkal na
gyobb kényelem és az is pénzt 
ér, hogy az ultra-ballónok nem 
csak az alvázat, hanem a karos 
szériát is megkímélik az erősebb 
rázkódásoktól.

mában s legjobb esetben április 
közepén jöhetnek. Mazzini azon
ban az újabb terminust nem fel
tétel nélkül ígéri, hanem nagyon 
is nehéz feltételhez köti: az olasz 
vívók akkor is csak abban az 
esetben jönnek, ha utána a ma
gyar csapat Olaszországba megy 
revánsmérkőzésre 

Ez az utóbbi feltétel körülbelül 
annyit jelent, hogy az olaszok 
magyarországi szereplése is el

marad, mert a, magyar szövet
ségnek tudvalévőén nincs pénze 
arra, hogy hat nyolc vívót Olasz
országba küldjön a revánsmérkő
zésre. A magyarok annakidején 
tárgyalást kezdtek az olaszokkal 
és a monacóiakkal, hogy rendez
zék úgy a Terstyánszky-emlék- 
versenyt és a Harden-kupamérkő- 
zést, hogy a magyarok a két ver
senyen egy utaztukban résztve- 
hessenek. Ez a tárgyalás is ká

tyúba jutott, mert állítólag az 
olaszok nem akarnak Montecar- 
lóba menni a Harden-kupára és 
állítólag a Terstyánszky-versenyt 
sem akarják az idén megrendez
ni. Más módja a magyaroknak 
nem nyílik Olaszországba uta
zásra. Minthogy ezt a megoldást 
Mazzini, úgy látszik, nem akar
ja elfogadni, az idei szezőnban 
aligha találkozik a magyar csa
pat az olasszal.

Nyolc nemzet ígérte biz
tosra, hogy résztvesz az 
olimpiai vívójátékokon,

öt nemzet kilátásba helyezte és négy 
nemzet bejelentette, hogy nem megy 
Los Angelesbe
Női tőrcsapathafnokság is lesz ezentúl
az Európa-bajnokságokon

Meghalt Alfieri Maseratí, 
a világhírű versenyautó
konstruktőr

— Saját tudósítónktól —
Szomorú hírt hoz a távíró. Ma- 1930-ban született

®e?'ú£i, a világhírű olasz verseny- 
autógyáros és konstruktőr hirtelen 
Meghalt, Maseratit tegnapelőtt 
Operálták meg a bolognai klinikán, 
üe az orvostudomány már nem se
gíthetett, az operáció után néhány 
° rával meghalt;.

M aseratit
hívták:

az autósvilágban úgy

az olasz Bugatti.
teljesen saját erejéből és tőkéjé
ből hozta létre a Maserati-gyárat, 
Mely az elmúlt években egész sor 
fMgyszerű speciális versenykocsit 
teremtett meg és állított csata- 
s°rba. 1929-ben tűntek fel először 
a Maserati-versenykocsik, amikor 
a falunk is ismert Borzacchini 
begyliteres versenymodelljén 153 
{tM-re javította meg a 10 km-es 
Kategóriarekordot.

a híres
2300 kcm-es nyolchengeres, 
mely Varzl vezetésével szen
zációs győzelmet aratott a 

San Sebastion Nagy díj bán.
Tavaly már erős csapatot állított 

sorba Alfieri Maserati. Ernésto 
öccse volt a tím kapitánya, aki mel 
lett Fagioli, René Dreyfus vitte a 
vezérszerepet és sikereket ért el a 
római királydíjban (győztes E 
Maserati), a tuniszi nagydíjban 
(első E. Maserati) és a monzai 
nagydíjban (első Fagioli).

Maserati halála nagy vesztesége 
az autóversenysportnak és a jelen 
pillanatban még nem tudni, hogy a 
gyár folytatja-e vájjon tevékeny 
ségét. Remélhető, hogy a konstruk
tőr öccse, Em esto folytatja a mun
kát, de nélkülöznie kell a megbol
dogult zseniális konstruktőri tehet
ségét.

1 ÍIC  a BSzKRI pályán rendez 
a szezán folyamán dirt-track 

versenyeket
— Saját tudósítónktól —

A Terézvárost Torna Club mo- 
wrgportosztálya a nápokban 
Perfektuálta megállapodását a 
«SzKRT-pálya igazgatóságával, 
b'bnek értelmében a küszöbön álló 
Zezónban legalább

tíz dirt-track versenyt
Rendez. A tervek szerint június és 
Július hónapokban esti versenyeket 
l08nak lebonyolítani a

villanyvilágítással felszerelt 
pályán,

aMi a versenyek látogatottságát 
®Melni fogja.
. örömmel kell fogadnunk a TTC 

Pesét, mely alkalmas arra, hogy a 
otorsportot továbbvezesse a fejlő- 

_■*?, útján. A mai gazdasági hely
e iben  különös súlyt kell fektetni a 

irt-trark versenyekre és így a 
Portnak nagy hasznára válik, ha 

nemcsak az FTC, hanem a TTC is 
főzésé °Z ̂  kispályaversenyek ren-

V Í V Á S  i
Valószínűleg elm arad  

a Santelli vívóest,

az olaszok nem jönnek 
Budapestre

csak azzal a feltétellel, 
ha a m agyarok is eh 

utaznak O laszországba
— Saját tudósítónktól —

A Santelli akadémia előzetes 
tárgyalásai a tegnapi napon 
megakadtak. A maestro minden 
előkészületet megtett már a 
vívóest rendezésére és a magyar 
vívók szorgalmasan dolgoztak” a 
meccsekre, mikor váratlanul le
vél érkezett Mazzinitól, az olasz 
szövetség elnökétől. Mazzini be
jelenti, hogy az elsőízben ígért 
terminust az olaszok nem tudják 
betartani, mert március második 
felére a Rómában együtt trení
rozó vívók még nem lesznek for-

A FIE (a Nemzetközi vívószö
vetség) legutóbbi kongresszusán az 
alszövétségek majdnem teljes szám
ban résztvettek. Ismeretes, hogy 
magyar szövetség is képviseltette 
magát, noha eleinte úgy látszott; 
hogy ez nem lesz lehetséges, 
kongresszusra legnagyobb számban 
természetesen az olaszok érkeztek 
Ezúttal is három tanácstagot: Máz 
zinit, Canovát, Baslettát küldték ki, 
technikai tanácsadóul megjelent 
velük Nedo Nádi is.

A kongresszus az elnökválasztá
son kívül rendkívül fontos kérdé
sekben is határozott, melyek nagy 
része a magyar vívást is közelről 
érdekli. Elsősorban az 1933. évi 
Európa-bajnokságot Hollandiának 
adták s francia javaslatra kimon
dották, hogy

a jövőben az Európa-bajnok- 
ságok egyéni versenyszá
maiban nyolc vívó helyett 

csak hat vehet részt.

Ez ellen a javaslat ellen az olaszok 
és mi folytattunk harcot, sajnos 
azonban siker nélkül. Ránk nézve 
ez a határozat igen hátrányos, mert 
mi nagyszámú, majdnem egyforma 
erős vívót tudunk kiállítani s ke
vés számú induló esetén a magyar 
vívás nemzetközi ereje nem dom
borodhat ki teljes valóságában.

Az olimpiai ügyek tárgyalásánál

nyolc biztos résztvevő nem
zet jelentkezett az olimpiára.

Németország, Ausztria, Dánia, 
Egyesült Államok, Franciaország, 
Svédország, Olaszország, Svájc biz
tos résztvevő.

ö t  nemzet jelentette be, hogy 
szeretne résztvenni,

de még bizonyosat nem tud. Bel
gium, Spanyolország, Magyaror
szág, Lengyelország és Hollandia a 
valószínű résztvevők. Viszont Nor
végia, Csehszlovákia, Románia és 
Jugoszlávia biztosan

nem megy Los Angelesbe.

Ezután a kongresszus megválasz
totta azt a háromtagú rendezősé
get, amely a vívást Los Angelesben 
teljhatalmúan rendezi.

A  bizottság: Anselmi (Olasz
ország), Feraud (U SA), 

Massard (Franciaország).
Olaszország és Franciaország be
jelentette, hogy vállalkozik Anselmi 
és Massard kiküldésére, ha a FIE 
beválasztja őket a bizottságba. Ezt 

javaslatot természetesen elfogad
ták. Ezenkívül Anspach elnököt 
küldi ki a FIE  az affiliált szövet
ségek költségén. A FIE számítása 
szerint egy vívó költsége 3300 
6vájci frankba kerül.

Érdekes újítást csinált a FIE 
azzal, hogy

— baját tudósítónktól —

felvette az Európa-bajnok- 
ságok sorrendjébe a női tőr

vívócsapatbajnokságot is.

I A dán javaslatot majdnem egyhan
gúan elfogadták. Viszont katonai 
Európa-bajnokságot senki sem 

| akart rendezni.

M nagy idény
megkezdődött:

i z g a l m a k ,  g y i l k o s  k ü z d e l 
m e k  é s  n i v r é s  m e c c s e k  
j e l e n t e t t é k  a  t ő r c s a p a t * 
b a j n o k s á g o t

— Saját tudósítónktól —
„A ..tőrcsapatbajnoki versennyel be

köszöntött az igazi vívószezón. Az 
olyan -viadalok sorát nyitotta meg a 
csapatbajnokság, amilyenekben elke
seredett küzdelem, a végsőkig feszí
tett izgalom teszi telítetté a verseny 
levegőjét.

Már a ̂  verseny első pillanatában 
lehetett érezni, hogy itt nagy dolog 
készül. A két rivális, a HTVC és ; 
MAC körülbelül egyenlő erőt képvi 
sel és hogy mindkettő mindent bele
ad a mérkőzésbe, azt mindenki tudta. 
Tehát izgalmas lesz! A  többi mérkő
zésnek nem volt ilyen csemegeíze, d® 
azért a légkör egyre feszültebb lett 
és mikor a két csapatkapitány a zsűri 
összeállításáról kezdett tárgyalni: 
látnivaló volt, hogy itt már nem kö
zönséges „barátságos” küzdelem fog 
folyna. A zsűritagok iis tudták, mert 
jóllehet megígér ték működésüket: 
sorra szöktek a döntő elől.

A  döntőmérkőzés aztán beváltotta 
a hozáfüzött reményeket. Elsősorban 
nagyon szép sport volt. Komoly élet- 
re-halálra menő küzdelem, ahol a 
legnyugodtabb vívók is ingerültek let
tek, ahol mindenki beleadott mindent, 
ami kitelt tőle. S fokozta az izgal
makat, hogy fej-fej mellett haladt a 
két csapat. 4:4, 5:5, 6:6, 7:7 állások 
mellett a közönség is belekerült £ 
verseny bűvkörébe, amikor az izga
lom átragad és amikor a szemlélést 
sem lehet abbahagyni. ‘ 7:7-nél már 
tudta  ̂mindenki, hogy a MAC tusará
nya jobb, neki tehát egy mérkőzés 
elég a győzelemhez, a HTVC-nek 
azonban mindkét hátralevő asszót 
meg kell nyerni, ha bajnok akar ma
radni. S a tiszti vívók igazi lelkese
déssel nagy harc után megérdemelten 
megnyerték ezt a két mérkőzést.

Csapatukban Kalniczky és Hatz 
Ottó volt a gerinc. Mindkét vívó any- 
nyit nyújtott, amennyi csak kitelt 
tőle. Hatz kitűnő ötletes vívással és 
nyugalommal, Kalniczky idegesen, de 
szivvel küzdve nyerte asszóit. Zirczy 
és Meiszlinger is beváltotta a hozá- 
fűzött várakozást. Zirczy nagysze
rűen küzdve és kiszámíthatatlan mo
dorban győzött két ízben, míg a fia
tal Meiszlinger szép technikás tőrví
vással aratott két győzelmet.

A MAC csapatában Hens volt a 
legjobb ember. Három győzelmet 
szerzett csapatának. Vívása neín volt 
mutatós, de annál eredményesebb. 
Pompás tem p 6 akci ókkal és vészéi vés 

flestámadásokkal adott tusokat. 1

Nagy Ernő kemény küzdelemben vert 
két vívót aJíTVC csapatából. Nagy 
nincs formája tetőfokán, de küzdeni* 
tudása most is olyan, mint. amilyen* 
nel legjobb eredményeit szerezte. Pil
lér nem vívott jól. Francia tőrrel és 
francia modorban még niccs kifej
lődve a stílusa és valahogyan nem is 
küzdött úgy, mint tőle megszoktuk. 
Hatz József sem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket, de nála érthető: 
tréninglehetősége sokkal kisebb, mint 
hajdan.

A harmadik helyre került BEAC 
csapata nagyon jól vívott Kétségte
len, hogy az egyetemistáknál nevel
ték a legjobb fiatal tőrvívókat a két 
vezető tőrvivóegyesület után. Ezek
nek a fiatal vívóknak nagyon helye
sen a tőrvíváshoz is van kedvük. 
Pompás szívvel küzdöttek, szép tech
nikával vívtak.

A negyedik helyezett BSE csapatát 
is dicséret illeti. Egyike a legfiata
labb egyesületeknek és máris naivon 
szép eredményt tud felmutatni. A 
HTVC elleni mérkőzésükben komoly 
ellenfél tudtak lenni a bajnokcsapat 
számára. A RÁC csapatában Eckl és 
Éliássy vívott jó!. Ecld végig jól — 
Éliássy azonban néha kihagyott.

Ez a bajnoki verseny már megér
demelt volna közönségsikert is. Saj
nos azonban csak azokat láttuk a ver
senyen, akiket kivétel nélkül minden 
versenyen ott látunk: a vívás legszű
kebb törzsközönségét.

CH2ÜE*
Nemrég készült el Japánban as

első nagyteljesítményű vitorlázó re
pülőgép. A gépet, amely az ismert 
német típusoktól eltér, Yoshio Ya- 
maki tervezte és építette Tokióban.

Az ismert Fiat-gyár újtipnsd kts- 
repttlőgépeket hozott forgalomba,
amelyek főleg sportcélokra alkalma
sak. Ezek különösen alacsony áruk- \ 
kai tűnnek ki. Jelzésük „Fiat 8“, 
Kétüléses, szabadonhordó, alsószár
nyú gépek, amelyek fából és fémből 
készülnek. A sárkányokba 45 HP és 
90 HP-es motorokat helyeztek el. E 
tipns valószínűleg a kővetkező nem
zetközi körrepiilőversenyea is részt
vesz.



Amikor jó ötleten alapszik a film
— Saját tudósítónktól —

Vált- egy ötlet. Valaki fogad, hog-y 
24 óráig nem hazudik. A remek tip 
köré ittak egy mesét, a fogadó sze
repébe betették Oscar Karlweisst, 
megtettek a mese hősének, a tönk 
szélén álló, de versenyre készülő és 
fúzióra vágyó autógyár cégvezetőjé
nek. _ Karhveiss fogadás után meg
mondja az igazakat: . . .  a nagy el
nöknek azt, hogy a, gyár a tönk szé
lén, az igazgatónak azt, hogy barátnőt 
tart, ugyanezt az igazgató feleségé
nek, a nagy elnöknek pedig ráadásul 
felfedi titkos szerelmét, a táncosnőt,

a táncosnő is megkapja a magáét, 
amikor kokottnak titulálják. Támad 
is felfordulás. A helyzetet csak úgy 
lehet megmenteni, hogy a 24 óra le
teltével Karhveiss kijelenti: fogad
tam,, hogy 24 óráig hazudni fogok!

A filmet amerikaiak csinálták 
Párisban, Oscar Karhveiss pompás, 
Halmay Tibor kis szerepében is ked
ves, Schlettowot nem jó helyre tet
ték, Jenny Jugo helyett is találhat
tak volna jobbat. Ezek ellenére is jól 
sikerült ez a kis zenés kép.

Haris Albers és  Eggert Márta izgalm as
víg játéka

•— Saját tudósítónktól —
Mulatság egy hajó fedélzetén. . .  a 

kabinfolyosókon surranó alakok, 
fojtott suttogások. . .  A vízen lent 
egy rendőrségi motorcsónak cirkál. . .
Sikoltás, csobbanás . . .  A motorcsónak 
rohan . . .  egy női test a vízben . . .  a 
fiatal rendőr már ugrik a hullámok 
közé. . .  kimenti a már-már el
merülő fiatal leányt. . .  (Nézd csak, 
milyen csinos!...)  Hátul egy férfi 
kapaszkodik felfelé, egy ökölcsapás, 
a rendőr ismét a vízben, a csónakot 
az idegen viszi partra a, leánnyal. , .

És kezdődik az üldözés.
Az üldöző: a fiatal rendőr. Hans 

Albers.
(Nemrégen fiatal német színész

nők, saját vállakózásukban, készítet
tek egy filmet. Abban volt egy jele
net, ahol az intézeti növendéklány 
nézegeti összegyűjtött fényképeit, 
melyek mind az Ideált ábrázolják, 
akinek ,,sok szekszepilje van” . Ez az 
ideál Hans Albers volt.)

Nem csoda, hogy a német rendező 
Hans Albers képeit rajzszögezte fel 
a növendéklány szekrényének belső

Filmszínházak műsora

falára. Ha férfire lehet mondán^ 
hogy szekszepilje van, Albersre nyu
godtan mondhatjuk mi is. Magas, 
vállas, izmos, erős, vidám, alkalmas 
arra, hogy támadjon és arra, hogy 
megvédje, akit szeret.

Mint ebben a filmben i-s megteszi. 
Akit szeret: Eggert Márta. Fiatal 
énekesnő, aki gazemberek kezébe ke
rül.' Akit támad: Emst Stahl-
Nachbauer, Lecnhard Stecher és 
Gerda Maw'us, egy bűnszövetkezet 
vezérei. Akivel tréfálkozik: Senta
Söneland, remek karikatúra, egy 
női detektív.

Izgalmas, érdekes és mulatságos 
film. Hans Albers-film.

Anna May Wong új filmje, a
Roar of the Dragon" az E. K. 0.- 

nál készül és a férfifőszereplője Ri- 
chard D ix  lesz. •

A Pathé-Natan film vállalat ren
dezte anyagi ügyeit és az új gyár
tási szezonban 14 filmet akar készí
teni.

BELVÁROSI (IV., Irányi-n. 31. T. 83-3 
—29.): Előadás: 5, fél 8, 8.13, 10. Vas.: 
fél 4. 5, 6, fél 8, fél 9, 10. — 2 sláger: 
Leányok az intézetben. (Wensloa 
Cristhe regénye.) — Házasság rt. (ze
nés vígj. 10 felv.),

BODOGRAF (V ili.. József-körút 63. T. 
38—i—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Nebántsvirág. (Hervé-operett: Anny
Ondra.) — Apacsszerelem (dráma). 
Bimbó, mint detektív.

BUDAI APOLLO (I l„  SzéDa-tér. T.: 51 
—5—00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Kisasszony valutája. (Rüh- 
manu főszerepben.) — Dirigible. (Jack 
Holt drámájá.)

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34 
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 
4, 6, 8, 10 órakor. Lncy és a férfiak 
(Liáné Ha'd, Osear Karlweiss). — 
Burleszk. — Paramount-panoráma és 
hangos híradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. T.t 32 - 
1—75.): Előadások: 5, fél 8, féi 10. Va
sárnap 3-tól folyt. Glória. (Brigitte 
Helm, Gustav Fröhlicli.) — Udvari 
tanácsos (Pléhkaneellár, Will Rogers.)
— Híradó.

COBSO (Váci-ntca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
Előadás: 4, 6, 8. 10. Hangos híradó. — 
Jenny Hugó. Halu-ay Tibor és Oscar 
Karlweiss: Hazudj, ha keli! (Vígj.)
— Bimbó és a hipnotizőr. (Trükkfilm.)
— Állatbarát gyermekek. (Kultúrfilm.) 

DJ5CSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259—
52,' 213-43, 148-05.)- „K . u. k. Féld-
marschall." (A tábornok úr inspiciál!) 
Roda-Roda vígiátéka, főszerepben: V.
Burián, Roda-Boda, Fee Malten, Harry 
Frank. (Danubius-film.) — Világcso
dák. — Világhíradók. F.lőadások: hét
köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4, 
6, 8, 10 órakor.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.): 
Előadás: 4, 7, 10 és negyed 6, negyed 
9 folyt. — Leányok az intézetben. 
(Hertha Thielé.) — Sikkasztok. (Palen- 
berg, Rühmann.)

FÉSZEK (VIII., .József-körút 70. Tel.: 
46—0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
háromnegyed 10 A pléhkaneellár. (Né
met vígj. attr. 12 fv.) — Spanyolvér. 
(Mexikói tört. 10 ív ,; Warner Baxter.)
— Hangos híradó.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos- 
utca 18. T.s 895-43, 897-07.) Előadás: 
5. negyed 8, fél 10 Szomb és vas.:
4, 6, 8, 10. Küpenicki kapitány. (Kari 
Znckmayer világhírű vígjátéka. Ren
dezte: Biehard Oswald. Főszereplő: 
Hans Adalbert.) — Magyar rózsaeso- 
bor. — Híradó

IM PERIAL (VII., Demblnszky-utoa és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, háromn. 8, 10. Vas.: fél 3, 5, fél 8, 
10. Házassági r.-t. (Charlotte Susa, 
Georg Alexander). — Leányok a ne
velőintézetben (Hertha Thiele).

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6. 
Tel.: 346—44.): Előadások hétköznapon 
3, vasárnap 2 órától folyt. Leányok az 
Intézetben. (10 felv.) — Házasság rt. 
(énekes víg j.; George Alexander). 

KAM ARA <VI1„ Dohány-utca 42-44. T.: 
44_0_27.): Előadások: 6. 8. 10, vasár
ig  ünnepnap: 4-kor is. Hans Albers 
bűnügyi film je: „A z üldöző" (Dér
Draufgaenger; Eggert Márta és Gerda 
Maurns) és a kíséiö műsor.

IAJDOVJRA (IX., Üllői ut 101.): Elő
adások: fél 5. 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár- 30—80 fillérig.) — 
Nebántsvirág. (Anny Ondrb operettje.)
— Amerikai tragédia. (Theodore Drei- 
sei drámája.)

NÍ1P (V„ Váci-út 76. Tel.: 92-6-80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas. 2-től: 
Garay Imre zeneszerző személyes fel
lépte (legújabb slágerek). — Csákó és 
hegedű (operett). — Kohn és Kelly, 
mint kedélyes tűzoltók. — Sicc.

OMN1A (VIII., Kólcsey-ntca 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 (Douglas 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 Basscrmann, 
Hans Stüvve, Adalbert Schletow, Antó
nia v. Eyck). — Magyar és külföldi 
híradók.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzséhet-kör
ut 8. (T.: 365—23.) Előadás minden nap 
4, 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly 
Haas, Halmai, Gusztáv Fröhllch). — 
Magyar Híradó.

PATRIA (Népszínház-ntca 1.3. Tel.: 45 
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8, három
negyed 10, vas.: 3-tól folyt. A pléhkan- 
ccllár. (Német víg j. attr. 12 felv.) — 
Spanyolvér. (Mexikói tört. 10 felv.; 
Warner Baxter.) — Hangos híradó.

(Nagymező.n. 23— 
24. T.: 220—98. 29S 
—50): 2—í-lg  fo ly t 

n a H B i z n e i i  — azután 6, 8, 10

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

ROXY (VII., Rákóezi-út 82.. Tel.: 43 
8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-től
folyt. 3 sláger! Titkos küldetés (drá
ma; Georg 0 ‘Brien). — A császár sze
relme. (Liáné Hóid.) — Az elázott agg
legény (vígj.). — Hangos híradó.

ROTÁL APOLLO (V ű ., Erzsébet-körút 
45. T.: 429-46, 419—02.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Rökk Marika 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, 
(Helyár: 30—80 fillérig.) Nebántsvirág. 
(Anny Ondra operettje.) — Amerikai 
tragédia. (Theodore Dreiser drámája.)

issa Kedd, 1032 március 8.

Holnap eredményhirdetés
Holnap reggel megjelenő 

számunkban hirdetjük ki 
mozipályázatunk I. sorozatá
nak eredményét, azaz holnap 
kezdjük közölni a pontver
seny állását.

TENISZ
Késik a (innék válasza

—  Saját tudósítónktól —

A Davis Cup mérkőzések első 
fordulójában a finnekkel kerülünk 
szembe. A magyar teniszszövetség 
a sorsolás ismertté válta után azon
nal írt a finneknek (akikkel szem
ben mi vagyunk a pályaválasztók) 
és a finn— magyar mérkőzés leját
szására május 3— 5-ét, illetve má
jus 6— 8-át javasolta. A  finnek 
azonban a két terminus közül még 
a mai napig sem válaszoltak s így 
a MOLSz tegnap sürgető levelet 
küldött a válaszért.

RA0 f»S,

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

Hans Albers bűnügyi film je: „A z üldö
ző" (Dér Draufgaenger); Eggert Márta 
és Gerda Maurus) és a kísérő műsor.

CORVIN (V ili., József-körút és Üllől-út 
sarok. Tel.: 38—9*-88, 39-5-84.): Elő
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Lney és a férfiak (Liáné 
Haid, Oscar Karlweiss). — Kísérő- 
műsor.

URÁNIA (Rákóczi-út 1. T.: 460-45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Szomb., vas : 4, 6, 8, 10. Kálmán Imre 
filmoperettje: Ronny. (Nagy Kató,
W illy Fritseh, Ottó Wallbnrg.) — K í
sérő műsor, *'

Románia tudvalévőén hivata
losan is visszavonta nevezését az 
1932. évi Davis Cup teniszmérkő
zésről. A románók lemondásukat 
pénzügyi nehézségekkel és játéko
saik gyengeségével indokolták. 
Anglia, amely az első fordulóban 
ellenfél nélkül áldott, most Románia 
visszalépése folytán a harmadik 
fordulót is mérkőzés nélkül éri el.

Kehrllng kikapott a mentőn! pá
rosban. A mentoni verseny párosá
ban a svájci Aeschliman—Fisher 
pár 6:3, 2:6, 6:2-ra verte a Kehrling 

Worm (dán) párt. Az egyes elő
döntőjében Merlin francia—Rogers 
ír 6:0, 2:6, 8:6.

Március 15-éig kell bejelenteni a 
versenyterminusokat. Az egyesületek 
nagyrésze azonban eddig még nem 
jelentkezett. Felhívjuk az egyesüle
tek figyelmét, arra, hogy a verse 
nyék bejelentése eddig az időpontig 
kötelező s ha a bejelentést mégis cl 
mulasztják, úgy terminusigénylésü 
két a szövetség nem veheti már fi
gyelembe.

Mentonéban a nemzetközi 
tenisztorna vasárnap ért véget. A 
férfiegyesben Roderich Menzel 
győzött, aki a döntőben 6:3, 6:0 
4:6 és 6:4 arányú győzelmével vett 
revánsot a fiatal francia Meri inén 
a legutóbb Berliniben szenvedett 
vereségéért. A francia Mathieu 
asszony nyerte a női egyest az 
olasz Valerio felett aratott 6:2 
6:3 arányú győzelmével, a páros 
bán pedig a francia Mathieu 
Rosambert együttes győzött az an 
goi Satterthwaite— Hewitt ellen 
A férfipárosban a francia Merlin 
— Lesueur együttes győzött 6:3 
7:5, 0:6 és 8:6 arányban a svájci 
Aeschliman— Fisher ellen.

Húsz aranyjelvényt oszt ki a te
niszszövetség április 2-án tartandó 
jubiláris díszközgyűlésén. A  20 
aranyjelvénnyel a legkiválóbb iáté 
kosokat s a legnagyobb érdemeket 
szerzett szövetségi férfiakat tüntetik 
ki. A  kitüntetettek személyéről Ra- 
kovszky elnök dönt. Aranyjelvényt, 
az elkövetkező években is ad majd a 
szövetség, de évenként legfeljebb 
csak kettőt, nehogy ezt a legmaga
sabb szövetségi kitüntetést lejárassa

RÁDIÓ
Mai jelentősei 

i aisorrészek
Hangverseny:

12.40 ó.: Becs: Vasa Prihoda he 
gedühanigversenye (gr).

5 ó.: Becs: Művészlömezek.
5.30 ó.: Róma: Toszkánai dalok.
7 ó.: Heilsberg: A  sárga fajok ze 

néje (gr).
8 ó.: Prága: Beethoven és Bach- 

hangverseny.
8 ó.: Langenberg: Auber művei 

-bői.
Dalmű:

8.45 ó.: Becs: Strauss: „Denevér 
c. dalművének II. felv.

8.45 ó.: Milánó: Lehár: „Víg öz
vegy” c. operettje.

9 ó.: Hamburg: Ábrahám: „Hawai 
rózsája” c. operett II. felv.

9.15 ó.: Berlin: Weil: „Die Bürg 
schaft” c. operája.

10.15 ó.: Róma: Operaáriák,
Könnyű zene, vidámság:

5 ó.: Hamburg: Hangszer-kabaré
8,10 ó.; Milánó: Esti zene.
9.15 ó.: Heilsberg: Géczy Barnabás 

és zenekara.
9.20 ó.: Königswustershausen

Tarka est.
10.15 ó.: Bécs: Szórakoztató zene

Tánczene:
London R N. M,

4 SZÍNHÁZ
Mai m űsor

8)

OPEBAHAZ: (fél 8) Sába királynője (F
15).

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az új ro 
kon.

KAMARASZINHAZ: (háromnegyed
A nők barátja.

VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki.
KIRÁLYSZINHAZ: (8) Éjféli tangó.
MUVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember,
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-her- 

cegnő.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Wer-

bezlrk.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Az ide- 

penvezetfi,
ROTÁL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kassner.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalabriász- 

parti.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9) 

Steinhardt.

Fiókod min tsztráció Csehszlovák lábam
L ip a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszű-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium 8ajtóvállalat R t 
körforgógépein. — Felelős üzemvezetői 

Orfinr Aladár

10.35 ó.
Tánc zene.

10.50 ó.: Mühlacher: Jazz.
10.50 ó.: Varsó: Tánczene,
10.50 ó.: Frankfurt: Jazz.

Ereslau, Lipcse és München 
óriásadóinak építkezése roha

mosan közeledik belejezésékez
— Saját tudósítónktól —

Németországban jelenleg három 
óriásadó épül. Az egyik a 75 kw 
teljesítményű új breslaui állomás 
mely már április havában meg 
kezdi kísérleti közvetítéseit. E 
kezdeti adások egyelőre a régi 
hullámsugárzótornyok segítségé 
vei történnek, későbben azonban 
egy a föld szintjére merőlegesen 
álló antennarendszerrel folynak 
majd kísérletek.

A müncheni 75 kw-os állomás 
július havában kerül üzemkész 
állapotba, míg Németország leg
erősebb adója, a lipcsei 150 
kw-os óriás előreláthatólag már 
júniusban szétbombázza Európa 
műsorát. Az új állomás üzembe
helyezése után a régi lipcsei adó 
Trierbe kerül, ahol mint „közve 
ti tő" folytatja majd tovább üze
mét.

m a i
M U SO f^

Kedd, március 8.
Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15' 

ó .: Szalónzenekari hangverseny. Kar
nagy Bertha István. 1. Kéler Béla: 
Rákóczi-nyitány. 2. Szendy Árpád: 
Aforizmák miagyar népdalokra 
(hangszerelte Bertha István). 3. 
Liszt Ferenc: II. magyar rapszódia. 
4. Máder Rezső: Részletek „A piros 
cipő” c. balettből. 5. Liszt: VI. ma
gyar rapszódia. 6. Offembach: Rész
letek a „Hofimáim meséi” -ből„ 7. 
Kodály Zoltán: Háry János, inter
mezzo. 8. Liszt: IH. Nottumo a
,,Liebestráume”-ból. 9. Stefániái Im
re: a) Vidalita; b) Estreliita, tangó. 
10. Huszka Jenő: Bob herceg, kerin
gő. — Közben: Hírek. —12.05 ó.:
Hangverseny.. Közreműködik Moór 
Júlia (ének) és Géczy-Fazekas Klára 
(zongora). Zongorán kísér PoLgár 
Tibor. 1. Beethoven: Variációk.
(Géczy-Fazekas Klára.) 2. Meyer- 
bear: Dinorah árnyéktánc. (Moór
Júlia.) 3. Beethoven: G-dur rondó. 
(Géczy-Fazekas Klára.) 4. a) Mo
zart: Szöktetés a szerályból, Blonde 
áriája; b) Puccini: Gianni Schicchi, 
Lauretta áriája. (Moór Júlia.) 5. 
Chopin: a) Ballada, g-m-oll; b) Ke
ringő cis-mol-1; c) Etűdé Ges-dur. 
(Géczy-Fazekas Klára.) 6. a) Szaba
dos: Szedjük életünk virágit; b)
Kurucz: Hervadó rózsák közt. (Moór 
Júlia.) 7. Liszt: La Campanella.
(Géczy-Fazekas Klára.) — Közben: 
Hírek. — 3.30 ó.: Meseóra. 1. Sambó 
és az elefánt. Irta és felolvassa:

Altay Margit. 2. Margit _ néni rádió 
üzenetei. 3. Péterbe hazajön. Irta e* 
felolvassa: Páloesy Éva. 4. Uj rajkó- 
rejtvények. 5. Margit néni jradio 
üzenetei. — 5 ó.: „Hogyan készült 
a Panama-csatorna” . Fuchs István 
előadása. — 5.35 ó.: Másfel óra
könnyű zene. Zenekari hangverseny. 
Karnagy Berg Ottó. 1. Urbach: P̂er 
aspera ad astra, induló. 2. Pécsi. 
Visszatérés reménye nélkül, keringő.
3. Nagypál Béla: Hungária, nyitány.
4. Huszka ,Jenő: Aranyvirág,_ egy'
veleg. 5. Ketelbey: Perzsa vásár, in* 
termezzo-jelenet. 6. Dől Dauberí 
Csárdás. 7. Goldmark Oszkár: Ba
lett-szvit három tételben: a) Festivo; 
b) Oantilena; c) Scherzo. 8. f i  
Pécsi: Ramadán ünnepély. Halai*
játékok; b) Gillet: A  gárda díszfel' 
vonulása, induló. 9. Pazeller: H®- 
kulesfürdői emlék, keringő. 10. Gí| 
bért: Mozitündér, egyveleg. — 7 
Francia nyelvoktatás. (Garzó Mik
lós dr.) — 7.25 ó.: A m. kir. Ope- 
raház előadásának ismertetése.  ̂ T  
7.30 ó.: A m. kir. Operaház előadá
sának közvetítése. „Sába királynője _• 
Opera 4 felvonásban, 5 képpel._ Szö
vegét írta . Moisenthal. Fordította 
Kern Aurél. Zenéjét szerezte Gold
mark Károly. Szereposztás: Sala-
mán,, a zsidók királya: Palló Imre.
Baál Hanau, a palota őre: Losonczy 
György. Sába királynője: Németihy 
Ella. Asszad, a zsidó hadak vezére: 
Halmos János. A főpap: Székely Mi
hály. Szulamith, a főpap leánya: 
Németh Mária. Asztaróth, a királynő 
szolgálója: Halász Gitta. — Majd: 
Malcsiner-jazz.

Az új norvég rövidhullámú adó,
mely Jeloi közelében nyert felállí
tást, megkezdte működését. Nappal 
15 m, éjszaka 30 m hullámhosszon 
küldi az éterbe Oslo broadeastinfi 
műsorát.

Uj pupim zált rádiókábel létesül 
Páris—Brüsszel . és Paris—London kp” 
zött, ami nagyban hozzájárul mpj® 
ahhoz, hogy az amerikai közvetíté
sek minőségileg tetemesen megjavul
janak. Eddig ugyanis közönsége* 
telefonhuzalon futott Belgiumon át 
az amerikai műsor s ez a Auzal nem 
alkalmas zenei közvetítésekre.

P aris közelében új, 80 kw-os adóál
lomás létesül. Ugyanakkor a PP Pá
ris 30 kw-os adója megkezdte kísér
leti közvetítéseit.

íHÓSPORTSL\

A norvég síbajnokságok során 
a 17 km sífutóversenyt bonyolítot
ták le. Kaare Hatten, aki már az 
50 km-es hosszútávú versenyben lS 
győzött, megnyerte a 17 km-ep 
futóversenyt is 1 óra 13 mp 05 idő
vel. Gunnar Stalsberg 1 óra 13 p 44 
mp idővel a második, BergendaW 
pedig 1 óra 13 p 47 mp idővel a 
harmadik helyen végzett. Öle Ste- 
nen negyedik lett (1 óra 14 p 3* 
mp), míg Gröttungsbraaten olin1'  
piai győztes 1 óra 15 p 42 mp ide' 
jével a kilencedik helyen végzett.

Az MKSz üjahb kérvény! ter
jeszt az OTT-hoz a kerékpáros 

totalizatör ügyében
—  Saját tudósítónktól —.

Megemlékeztünk már arról, 
hogy Kánkovszky Artúr dániai 
útjáról visszatérve, terjedelmes 
jelentést adott át az MKSz-nek a 
kopenhágai kerékpáros-totalizatói' 
szervezetéről, anyagi helyzetéről, 
rendezésének körülményeiről és a2 
államtól élvezett monopólium rész
leteiről.

A  Magyar Kerékpáros Szövet
ség elnöki tanácsa most úgy ha' 
tározott, hogy ezt a jelentést be
advány kíséretében felterjeszti 
OTT-hez. A beadványban a ma' 
gyár kerékpáros-totalizatőr ügyó' 
nek megoldását szorgalmazza a2 
MKSz.

Pteisban Erich Möller német vi
lágbajnok a sportpalotában rendezet" 
téli' kerékpáros versenyen Grassim 
Lacquehay és Paillard előtt győzött"

Pályázzon!
Vasárnap: Hol a labda 
Hétfő: Mozipályázat
Szerda: Tipverseny 
Péntek: Rejtvénysport


