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A magyar páros 
műkorcsolyázók

tegnap este bemutató korcsolyá* 
zásra voltak hivatalosak Lon
donban. Hogy ez a bemutató fu 
tás megtörtént-e, arról értesítést 
nem kaptunk. Valószínű, hogy a 
magyar különítmény csütörtökön 
vagy pénteken hazaérkezik, mert 
tudomásunk szerint a zürichi be
mutatóra nem kerül sor.

rogflkezdték_gj>rofirendszer le- 
b o n t ó s ^ é s j o j ö v ő ^ é ^  

vegyesbajnokság építését
Nagy horderejű javaslatok kerülnek a pén
teki tanácsülés elé: augusztusl5-től nem lesz 
latekosszerződtetés -  Akár 11 amatőrjáté- 
kossal is lehessen az új bajnoki mérkőzé
seken látszani — Minden javaslat a vegyes- 

bajnokság szellemében készült
Amnesztiát mondtak ki az összes büntetéspénzekre
A z  első liga egyesületeinek 

Képviselői, igazgatói tegnap 
hosszú és tartalmas ülést tar
tottak a profiszövetségben. Szá
mos javaslatot dolgoztak ki s 
ezeket a javaslatokat pénteken a 
tanácsülés elé terjesztik. Az ál- 
talános rendszabályok megváltoz- 
tatásáról van szó. Röviden: teg
nap megkezdték a profizmus le
bontását s ezzel egyidőben meg
indult a jövőévi vegyesbajnokság 
építése.

A javaslatok közül sok egye
lőre még nem való a nyilvános
ság elé. Néhány nagyon érdeke
set azonban már módunkban áll'

— Saját tudósítónktól —

15-től kezdődően ne legyen já 
tékosszerződés. A játékos egy
szerűen kap majd egy írást, 
mely szerint havonta ennyi és 
ennyi a fizetése.

A prémiumok és zsebpénzek al
konya következik tehát. Ki akar
ják mondani, hogy akár 11 ama. 
tőrjátékossal is ki lehet állni 
bajnoki mérkőzésre, ki akarják 
továbbá mondani, hogy a szerző
dések helyett

játékosigazolások
lépnek életbe, mégpedig rendes 
várakozási idővel.

Általában az egész ülés a

kivétel nélkül mindannyian meg
egyeztek.

Ugyanakkor tárgyaltak a II. 
liga megsegítéséről és a nemzet
közi ügyek kiépítéséről is. Nem
csak a kombinált csapatok részé
re, hanem az egyesületek részére 
is a szövetségen keresztül akar* 
nak túrákat lekötni s e célból 
megfelelő szervezetet létesítenek. 
Gondoskodni akarnak arról, hogy 
minden csapatnak legyen túrája.

Végül elhatározták az amnesz. 
tiát az összes jelenleg érvényben 
levő büntetéspénzekre. A fenti 
javaslatokat és megbeszéléseket 
mind a péntekesti tanácsülés elé 
terjesztik, amely ilyenformán 
valóban nagyhorderejű lesz.

„ 3 3 M FC 
állította csapatát 
a ma délutáni 
válogatott 
kísérleti 
mérkőzésre

■— Saját tudósítónktól —

Tegnapi számunkban ismertettük M ariássy szövetségi kapi-
h " y +Vf+°P ,tott, keretét , A  keret tagjai közül tegnap senki sem 
jelentett beteget, vagy sérülést s így a ma délutáni próbamérkő- 
zes az eredeti terv szerint folyik le.

Fél 4 órai kezdettel 3x30 perces próbamérkőzés lesz az Üllői- 
n aT ’fel- va ogatottak’ mint ismeretes a következő kerettel vonul-

Kapus: Ujváry, Háda.
H átvéd: Mándi, Kocsis, Dudás.
F ed ezet: Borsányi, Sárosi, Lázár, Kalmár, Kárpáti II.

Déri ar; AVal'’ Turay’ Jakube’ Toldi> Hires> Titkos- Zavaczky,

s z e m ll f e n e n f é r ^ w ^ íT ^ ^ 011̂ 1* ^  a kísérleti mérkőzésre ki- 
kez?: ^  f ’ ”33 FC ^apatat m. Itt az összeállítás a követ-

R affai —  Szenczy, Szabó II. —  Feketehegyi, F ehér II., M ajor 
Mellon, vitéz Feketekovács, Fodor, Gara, Kiss.

S S  S  ™ i ^ W V “ kosokit- hogí 3

Szerény, de annál
gesebb keretek___
ünnepelték Újpesten « 
bajnokcsapatot
Kiosztották a bajnoki aranyérm eket

— Saját tudósítónktól —
Családias ünnepségre gyűlt 

össze kedden délután az újpesti 
gárda és legszűkebb vezérkara, 
hogy az elmúlt esztendő bajnoksá
got hozó nagy sikerét megünne
pelje; Az újpesti kulturházban 
rövid másfél órára találkozót 
adott egymásnak a múlt, a jelen 
és a jövő. Mert az aranyérmek az 
elmúlt esztendőnek szólották, az 
ünneplés középpontjában a mai 
gárda állott, a gondok azonban 
már a közeljövő nagy megütkö
zéseit, a jövő bajnokság so rs 
döntő harcait vetítette előre.

Gyors egymásutánban gyüle- 
,®ztek a vezetők és az edzésről 
JÖvo játékosok s megkezdődik —  
mint bevezető —- a panaszkodás.

■ ‘— Miért nem írta meg szer-
fceszíő úr azt is, hogy fájós láb- 
dal játszottam vasárnap? —  kezdi 
a panaszkodást P. Szabó.

’ Hogyan képzeli azt a szö
vetségi kapitány, hogy egy ilyen  
fontos mérkőzés előtt, m int a 
Hungária-meccs, legj o b bjainkat
*gy délutánra teljesen kizökkenti 
dz edzés megszokott m enetéből?

folytatja a panaszt Langfelder.
~ 7  Hiszen azt úgyis tudja a 

Kapitány, hogy Borsányi m ii tud!

—  fejezi be a neheztelést Bányai 
edző.

Borsányi már nem panaszko
dik, csak egyszerűen elmondja 
hogy

felmentést kért
Mariássy dr.-tól, mert hivatalá
ban már olyan sokat hiányzott az 
egyiptomi túra miatt, annyi a 
hátraléka, hogy szerdán képtelen 
elszabadulni.

Most megjelenik Aschner Li- 
pót elnök és kezdetét veszi az 
ozsonna, mely alkoholmentességé
ben abszolút sportszerű, adagai- 
uak nagysága tekintetében nSíg 
sportszerűbb: az edzésben meg
éhezett futballistagyomrokhoz 
méretezett.

Aschner elnök szívből jövő 
szavakkal köszönte meg a 
csapat minden tagjának a 

szép teljesítményt

s a jövőre is kitartást és eredmé
nyes munkát kívánt, majd ki
osztotta a tizenhárom aranyérmet 
a következő játékosoknak:

Huba, Fogoly III., Dudás, 
Kővágó, Borsányi, Volentik,

Köves, Víg, Török, Avar, Sá
ros, Vörös és P. Szabó.

Ugyanakkor megköszönte Lang
felder F  erenc igazgatónak és 
Bányai Lajos edzőnek is önfelál
dozó működését.

Langfelder Ferenc továbbfűzte 
a bajnokok ünneplését, mondván: 
meg három bajnokot kell ünne
peim. Aschner Lipótot, mint a 
nagyvonalú klubvezetés bajnokát, 
Maros Oszkárt, a semmiből való 
penzcsinálás bajnokát és Arányi 
Árpádot, a klubszeretet bajnokát.

f- csapat tagjai nevében Fogoly 
III. köszönte meg a vezetők gon
dosságát és ígérte, hogy mindent 
meg fognak tenni a harmadik 
bajnokság megnyerése érdekében. 
,,Megmutattuk s meg fogjuk mu
tatni ezentúl is —  mondotta — 
hogy m ert profi a nevünk, a szí
vunk amatőr lelkesedéssel, igazi 
sportszeretettel van tele.”

Langfelder még kifejtette, 
hogy tavaly a Hungária is pon
tokkal vezetett a bajnokság fé l
idejében, Újpest mégis behozta, 
sót pontokkal meg is előzte. A  
Ferencváros jobb csapat, itt már 
meg fog  elégedni azzal, ha csak 

e9y ponttal fogják megelőzni.
Az első álloniás vasárnap lesz 

a Hungária ellen. Ezzel oszlott 
szét az aranyérmes gárda.

Ma reggel utazik el 
a válogatott birkózó
csapat Stockholmba

—  Saját tudósítónktól —

A v ilá g ra  angol The Cham
pion kerékpárokat havi £0 P 
részletre, keráfcpáralkatré- 
" ' 'J '0* nagybani eredei i gyá- 

bán, külső gumi 5.80, Dels6t.»
LÁNG J A K A B  ÉS FIA -------

kerékpérnagykereskedése, 
Budapest, V ili. kér., Jöcsef-körúl 41. Mám 
Árjegyzék 1090 képpel ingyen. Alapítva 1869.

Nehéz feladatra vállalkozott a 
magyar birkózók serege, amikor 
a stockholmi „Négy nemzet mér
kőzésén”  a német, észt és svéd 
válogatottakkal rövid két napon 
belül, három mérkőzésre áll ki. 
Erre a nehéz feladatra az MBSz 
pillanatnyilag legerősebb össze
állítású csapatát jelölte ki. Lég
súlyban Zombory II., pehelysúly
ban Tasnády, könnyűsúlyban Be- 
ke, kisközépsúlyban Zombory I., 
nagyközépsúlyban Tunyoghy, kis- 
nehézsúlyban Papp dr., nehéz
súlyban Badó az, aki a magyar 
színeket ezen a versenyen kép
viseli.

A válogatott csapat
ma reggel 7 óra 15 perckor

indul el Budapestről. Az éjszakát 
Berlinben tölti, ahonnan csü
törtökön reggel utazik tovább és

pénteken reggel érkezik m< 
otockholmba

A „N égy nemzet mérkőzést 
szombaton és vasárnap kerül ] 
bonyolításra.

Utána a magyar válogatott 
csapat Göteborgba utazik, 
ahová meghívást kapott s 

ahol hétfőn mérkőzik.

Boras, Malmö és Hamburg is mej 
a magyar válogatott birk. 

zokat. Ezeknek a meghívásokna 
az elfogadásáról csak a stockho 
mi verseny után dönt a túra tél 
hatalmú vezetője, Varga Béla d 

A  csapatot a szövetség képv 
selóje, Varga Béla dr. vezet 
Ekker József, a Bp. Vasutas bú 
kozo szakosztályának vezetőj 
mint önkéntes útitárs csatlakc 
zott a válogatott csapathoz.

Az Austria biztosan  
győzött Drezdában  

Jim m y Hogan csapata  
ellen

Austria—DSC 5:2
— Telefonjelentésünk. —

Drezda, március 8.
A bécsi Austria kimondott 

technikai fölényben volt a D res- 
dener SC elleni mai mérkőzésén  
es 2 :l-e s  félidőbeli vezetés után 
5y2-re biztosan győzött Sindelar 

Sipek, Spechtl és V iertel 
góljaival. A  németek góljai közül 
az első tumultusból esett, a má
sodikat Hoffmann Richárd lőtte. 
A havaseső ellenére 10.000 nézője  
volt a mérkőzésnek.

A  HL kerületi gárdában Magj 
5®fp,***Je^en felépült, most meg 
Zilahitkörnyékezd az influenza. I 
j'as felépülésére sincs még kilátás, 
kerületiek tehát nem tudnak kiláb 
ni az Összeállítási gondokból, 
óbudai vezetőség meglazíthatta 
pálya talaját, amely í g y  ruganj 
lesz vasárnapra a Vasas. elleni mi 
közősre.
„Holló számvevőségi tanácsos 
OTT megbízásából vizsgálja a PLA 
és a profi egyletek könyveit. Kedd 
“ élben is hosszabban tanácskozott 
PLASz és a nagy egyletek vezet 
vei.

M O D I A N O



Szerda, 1982 március 9.

< 3 ? D
i h j m   ̂

M V 5 0 A
V asárnap

PROFIBAJNOKSÁG
I. liga

Újpest—Hungária, Megyeri-út, 
fél 4.

Ferencváros—Kispest, Üllői-út, 
fél 4.

Nemzeti—Bocskai, Üllöi-út, fél 2. 
Budai „11”—So-mogy, Megyeri-út, 

fél 2.
III. kér. FC—Vasas, Nagyszombat

utca, fél 4.
Attila—Sabaria, Misbolc, fél 4.

II. liga
Soroksár—Szeged FC, Soroksár, 

fél 4.
Turul—Vác FC, Millenáris,, fél 4. 
Maglód—Etc FC, Erzsébet-utica, 

fél 4.'
Terézváros—Pécs-Baranya, Erzssé- 

bet-utca, fél 2.
Megyer—Rákospalota, Nagy

szombat-utca, fél 12 (?).
AMATÖRBAJNOKSÁG

I. osztály
UTE—FVSK, Megyeri-út, fél 12.
III. kér. TVE—BSzKRT, Nagy

szombat-utca, fél 2. — II. fél 10. 
Ifj. fél 12.

Törekvés—BSE, Bihari-út, fél 4.
II. fél 10. — Ifj. fél 12.

BEAC—MÁVAG, Lágymányos, fél
4. — II. fél 12.

FTC—Elektromos, tíllői-út, 12.
II. (Gyáli-út) 10.

MTK— URAK, Hungária-út. fél 4. 
II. fél 10.

33FC—Postás, Budafoki-út, fél 4. 
II. fél 2.

II. osztály
Kárpáti-csoport

BRSC—BVSC, Rákosfalva, fél 4. 
Ifj. fél 2.

SzFC—BMTE, Állami telep, fél 4. 
II. fél 2.

HAC—Hungáriái, Szőnyi-út, fél 4. 
II. fél 12.

IiTC—Testvériség, Ceglédi-út,
fél 4.

Menekültek—FSE, Gyömrői-út, fél
4. — II. fél 2.

BMTE—KAC, Budafok, fél 4. 
II. fél 2. — Ifj. fél 12.

SzFC—EMTK, Állami telep, fél 4. 
II. fél 2.

Stobbe-csoport
PSC—Turul TE, Pestújhely, fél 4. 

Ifj. fél 12.
BTK—OTE, Pozsonyi-út, fél 4. 

Ifj. fél 12.
BTC—KFC, Fehér-út, fél 4.
RUAC—ZSE, Gyöngyösi-út, fél 4. 

II. negyed 11.
TLK—VI. kér. FC, Tatai-út, fél 4. 

II. fél 12. — Ifj. 8.
Cs. MOVE—I. kér. SC, Csepel, 

fél 4.
RTK—Vasas, Rákosszentmihály,

fél 4. — II. fél 2. — Ifj. fél 12.
III. osztály

Első csoport
NJTC—KTK, Zágrábi-út, fél 4. 

II. fél 12. — Ifj. 10.
MAFC—Féltén, Bertalan-utea, 

fél 4.
KAOE—SzRTC, Soroksári-út, 

fél 4.
WSE—SzAC, Vas Gereben-utca, 

fél 4. — II. fél 2.
KSSE—SzNSE, Ujhegyi-út, fél 4. 

Ifj. fél 2.
BIK—BBFC, Budafok, fél 4. 
CsTK—ÉMOSz, Csepel, fél 4. 

II. fél 12.
ZAC— WSC, Szőnyi-út, fél 2. 

ii. f a  io.
Második csoport

UTSE—NTC, Horthy Miklós-út 
(Újpest), fS  2.

MSC—NyTE, Horthy Miklós-út 
(Újpest), fél 4.

MFTR—Compactor, Népsziget, fél 
4. —  II. fél 2. — Ifj. fél 10.

NSC—P. Törekvés, Simor-utca, 10. 
Főv. TKör—TSC, Teve-utca, fa  4. 

Ifj. fél 10.
BSC—RAFC, Pasaréti-út, fél 4. 
Vérhalom—Törökőr, Vörösvári-út, 

fél 4.
IV. osztály

Első csoport
ULI—LTK, Tatai-út, fél 2.
MTC—UFC, Szent László-tér,

fél 4.
Pamutipar—MÁV Előre, Újpest,

fü  12. — II. fél 10.
Második csoport

Siketek—FSC, Zágrábi-út, fél 2.

LTE—Tabán, Kelenföld, fél 4. 
Ifj. fél 12.

Cukrász—KSC, Gyöngyösi-út, fa
2. — II. fél 9.

Kalapos—KEAC, Kőbányai-út, 
fél 2.

PÁTE—ARSC, Simor-utca, fa  4.
X. kér. FC—FÖTE, Pesti Határ

út, fél 4.
Harmadik csoport

Hálókocsi—SAC, Keglevich-utca,
fél 4.

ETC—KTSE, Erzsébet-utca, fél 12. 
Ifj. fél 10.

Negyedik csoport
Schmoll—MÖSzTK, Teve-utca, 

fél 2.
VII. kér. Amatör—Orv. Műszerész, 

Zágrábi-út, fa  2.
Lapterjesztők—VÁC, Kelenföld,

fél 2. —  i i .  f a  io.

V. osztály
Első csoport

KFC—MPSE, Halom-utca, fa  11. 
SzTE—Szeiffert, Szemeretelep, 

fél 4.
Szondi/—MFOE, Wekerletelep, fél

2. — II. fél 12.
Második csoport 

BTE—NISE, Budatétény, 3. 
Szövetségi dfj:

MSC— TJMTE, Horthy Miiklós-út 
(Újpest), fa  12.

Ifjúsági bajnokság.
FTC—ZSE, Üllői-út, 8.
MTK—•/. kér. SC, Hungária-út, 

fél 12.
33FC—FSE, Budafoki-út, fa  12. 
BTC—Postás, Fehér-út, 10.
SzFC—SzRTC, Állami telep, fa  12. 
HAC—SzAC, Szőnyi-út, 8.
RUAC—BTE, Gyöngyösi-út, 12. 
IITC—FVSK, Ceglédi-út, fél 12. 
KAOE—MÁVAG, Soroksári-út, 8. 
WSE—Ganz, Vas Gereben-utca,

fa 12.
B1K—KSC, Budafok, fél 2.
CsTK—KFC, Csepel, 9.
Cukrász—MSC, Szent László-tér, 8. 
Kalapos—RÁC, Kőbányai-út, 8.

Barátságos mérkőzések
VII. kér. Amatőr 11.—Orv. Mű

szerész II., Zágrábi-út, 8.
LTK ifj.—B. Magyarság, Tatai- 

út, 9.
Belváros I.— Tözsdések. Amerikai- 

út, 10.
BRSC II.—B. Vasutas II., Rákos

falva, fél 12.
Elektromos vegyes—Spárta vegyes, 

Latorca-utca, 11. —  Ifj. 9.
MOVE RFC— Viktória FC. Cin- 

kotai Nagyitce, fél 4.
Hálókocsi—RÁC, Keglevich-utca. 

fél 2.
Hungária ifj.-—Cs. MOVE ifj.. 

Csepel, fél 2.
ÚTÉ vegyes— USC vegyes, Nép

sziget, 8.
Főv. TKör—Schmoll vegyes. Teve- 

utca, 8.
BBFC—BSC, Lemke-út, fa  4. 
Vérhalom II.—B. Testvériség. 

Vörösvári-út, fél 1.
BFC—Sashegy, Bodor-utca, 3. 

II. 1.
Fér. Törekvés Il.—BAC II., Gyűli- 

út, fél 2.
Gránit—Drasche, Tárna-utca, 

fél 4.
ETSC MILL—Szondi M1LL, 

Wekerletelep, fél 9.
kalapos vegyes—Egyetértés vegyes, 

Kőbányai-út, 12.
Bp. FC—KEAC, őhegyi-út, fa  11. 

II. fél 9.
T. Előre 'jfj.—FKSC ifj., Béke

utca, 8.
BTK vegyes—VI. kér. FC vegyes, 

Pozsonyi-út, fa  10.
VIII. kér. Akarat II.—„65”  FC

II., Fehér-út, fél 12.
X. kér. FC vegyes—X. kér. KISE, 

Pesti Határ-út, fél 2. — II. fél 12. 
KIT—BTVK, öv-utca, fél 12.
KIT vegyes—ZSE vegyes, Öv

utca, 8.
FLK—Sz. Juventus, Rákospatak, 

fél 4. —  II. fél 2.
Siketnémák II.—FSC II., Ceglédi- 

út, 10.

£&ec á§§ú> 
u  fé p fm k a ,..

Ez azután klubszeretet. A Perecesi 
TK választmányi tagjait nagyon 
bosszantotta, hogy a hosszúra nyúló 
tél miatt a csapat nem kezdheti meg 
az edzéseket. Egyik nap múlott a 
másik után, de a vastag hótakaró 
csak nem akart eltűnni a pályáról. 
Közben választmányi ülésre jöttek 
össze s itt az egyik leglelkesebb tag 
felállt s javasolta, hogy a következő 
nap az egész választmány vonuljon ki 
a pályára s takarítsa le a havat. A ja
vaslatot elfogadták s másnap az öszes 
választmányi tagok vígan álltak neki 
a lapátolásnak s rövidesen egy szem 
hó sem maradt a játéktéren. Az 
aztán már pech, hogy vasárnap este 
ismét esett a hó. Most másodszor is 
nekifelchetnek a hólapátolásnak, 

Izák, az E-betűsok kitűnő fedezete 
már kiheverte múltkori sérülését s 
újra résztvesz a játékban. Szorgal
masan készül, hogy teljes formáját 
visszanyerje.

—  Mi az, Tere- 
fere úr, honnan e 
harcias hangulat?

—  Nagy háború 
fenyeget rövidesen, 
Szerkesztő úr.

—  Kik a hadako
zó felek?

—  Az MLSz és a PLASz.
—  Mi az? A PLASz még él?
—  Szerkesztő úr nagyon éles. 

Persze hogy él. Sőt hogy milyen 
életrevaló, azt élénken jellemzi a 
casus belli, a háborús ok. A 
nagyegyletek, mint ismeretes, 
Egyiptomban jártak és ott több 
kombinált mérkőzés után mint 
magyar válogatottak is szerepel
tek.

—  Elfelejtettek gólt rú gn i. . .
—  Szerkesztő úr nagyon éles.

Az MLSz elnöksége azonban csak 
úgy járult hozzá a hivatalos jel
leghez, hogy a rendező egyletek 
magukkal viszik saját költségü
kön a szövetségi Itapitányt és 
azonkívül fizetnek az MLSz-nek 
100 fontot, mégpedig nettó, min
den levonás nélkül. Néztek tehát 
nagyot az MLSz-ben, amikor 
megkapták az elszámolást: Serleg 
az egyiptomi szövetségnek —  JjOO 
pengő, zászló az egyiptomi szövet
ségnek — 60 pengő, kapitányi
költségek x pengő és így tovább. 
Mindezt pedig levonták a 100 
fontból, amiből ilyenformán szinte 
csak grammok maradtok meg.

—  Terefere úr nincs nagyon 
tisztában az egyiptomi pénzegy
ség részeivel.

— Ez nem olyan nagy baj. Na
gyobb baj az, hogy a derbire nem 
találnak bírót. Addig vétóztak az 
egyletek, míg most a bíróküldök 
már nem találnak játékvezetőt a 
vasárnapi nagy összecsapásra.

—  Hát mi van a bír ókar telid?
—  Az MLSz szombati tanács

ülésén megkérdezte az egyik ta
nácstag a BT elnökétől: „Azután  
benne van-e a kartellben, hogy a 
bíráknak jól kell bíráskodniok?”  
Mire az elnök nevetve felelt:
,pikkor nem fogadnánk el.”

—  Már megint bántja a bírá
kat, Terefere úr?

—  Hát ha már ezt sem szabad, 
akkor inkább elmondom, hogy a 
kis Toki eljegyzése csütörtökön 
este lesz.

—  Gratulálunk.
—  Lehet gratulálni Barátkynak 

is. A Somogy-meccs előtt foga
dott, hogy legalább öt góllal győz
nek. Azért igyekezett olyan na
gyon a mérkőzés végén, hogy be
biztosítsa a nyerést. Lőtt is gyor
san még két gólt.

—  Mi hír van az amatőröknél?
—  A vidéki fiúk újabban na

gyon kapósak. Az a kisvárdai bal
szélső, akire már régóta fá j a 
Bocskai foga, északibb fekvésű 
vidéki profiegyletünkhöz szerződik 
még ezen a héten. De Somogy is 
kap a déli végekről egy többszö
rös válogatott csatárt. Az is ama
tőr még.

—  Szóval a vidéki amatőrök 
erősítik a vidéki profikat.

—  A zért vannak még gyenge 
profik is a vidéken. Nem is a 
csapat olyan gyenge, mint inkább 
a kassza. A pécsi csapat vehetői 
annak tudják be a szegedi vere
séget, hogy a csapat egyik tagjai 
az állomásról fordult vissza, 
miután kijelentette, hogy neki 
kevés az a pénz, amit adtak neki.

—  Nem szép dolog.
—  Bizony nem szép. Az edző

nek kellett beugrani, hogy ki le
gyen a tizenegyes létszám. A 
legcifrább azonban a dologban az, 
hogy Szeged akar óvni.

—  De hiszen győzött?!
—  Győzni győzött, de 5:U-re, 

ami cseppet sem tett jót a gól
aránynak. Azt mondják, hogy a 
pécsiek felfüggesztés alatt ját
szották, mert még mindig van 
kiegyenlítetlen tartozásuk. Ha ez 
igaz, akkor a két pontot 0:0 gól
aránnyal fogják Szeged javára 
írni. Ez pedig ez esetben jobb, 
mint az 5:1.

—  Egyebekben?
—  A nagy fővárosi amatőr- 

egylet egyik szurkolója megismert 
egy nagyon jó  diákfutballistát.

Gondolt egyet, bement a legköze
lebbi trafikba, vett egy szipkát 
és így szólt a fiúhoz: „Gyere
hozzánk játszani.”  A fiú  nem 
mondott sem nemet, sem igent, 
pár nap múlva azonban benyúj
tották igazolási kérelmét —  egy 
májsik klubhoz. A megindított 
vizsgálat rövidesen kiderítette, 
hogy a .fiú  arcán sok volt a pat
tanás, a szemfülesebb intéző 
gyorsan elvitte kozmetikushoz a 
hiú gyereket és máris kész volt 
az igazolás. A nagy fővárosi 
amatoregylet most keres egy —  
kozmetikus-szurkolót.

—  Futbaüból elég.
—  Atlétikában csak arról tud

nék valamit, hogy az Amerikái 
járt futót meginterjuholták a 
nagy tengeren túl élő magyarok, 
hogy miként lehet az, hogy két 
olyan nagy és közös alapeszméjű 
klub, mint amilyen a magyar at
létika élén jeleskedik, nincs jóban 
egymással. A futónak szeget ütött 
fejébe a dolog és most propagan
dát csinál annak a gondolatnak, 
hogy a két klub atlétái hozzák 
össze a két klub vezéreit.

—  Szép dolog lenne.
—  Most még csak egy nagy 

újságot súgok meg, ami még bor
zasztó titok. Készül a sport- 
totalizatör. Egyelőre négy sport-

A Nemzeti Sport 
tipversenye

1932 március 9.

Újpest— Hungária
Nemzeti— Bocskai
Kispest— Ferencv.

III. kér.—-Vasas

Attila— S^b^ns **•••♦-

Budai „11” — Somogy
Törekvés— BSE
D. Magyarság— TÜSC
Arsenal— Manchester

City • * •••. •

Chelsea— Newcastle 
United

Név:

Cím:

................• • • • * • « • » » ♦
Szombat délig postára adandó!

ágban akarják bevezetni: futball
ban, kerékpárban, ökölvívásban 
és birkózásban. A koncesszió fel
tétele: az illető csoportnak hozni 
kell olyan három milliót, amiből 
fel lehet építeni a Sportcsarno
kot.

—  Ez az ár megéri.
—  Sietek és megmondom nekik.
—  Pá, pá. Csak siessen!

Hat profi és két^amatőr 
bajnoki mérkőzés mellett 
az Angol Kupa két elő
döntő mérkőzése kapott 
helyet eheti tipversenyünk 
szelvényén

Saját tudósítónktól —

A tavaszi idény első teljes I. 
ligafordulójának mind a hat mér
kőzése helyet kapott természete- 

| sen e heti tipversenyünk szelvé- 
| nyén, ahová még bekerült a bu
dapesti amatőröktől a Törekvés—  
BSE találkozás, vidékről pedig a 
középmagyar alszövetség egyik 
fontos bajnoki mérkőzése, a Duna
keszi Magyarság és a Tokodi 
Ü S C  megütközése. A hátralevő 
két helyet az Angol Kupa két elő
döntő mérkőzése foglalta le.

Tipversenyünlcön résztvehet 
mindenki, aki a mai, szerdai szá
munk második oldalán közölt szel
vényt megfelelően kitölti és szom
bat délig postára adja. Pályázni 
úgy kell, hogy a szelvény meg
felelő, üresen hagyott helyére

beírjuk a mérkőzés várt eredmé
nyét. Félidő felesleges. Feltéte
leink egyébként a már közöltek.

A verseny három első helye
zettje díjat kap, mégpedig:

I. d íj: 20 pengős utalvány
sportárúüzletbe.

II. díj: egy darab töltőtoll.
III. d íjr  a Nemzeti Sport egy

havi előfizetése.
Miután a szelvényen szereplő 

mérkőzések közül a két Angol 
Kupa mérkőzést már szombaton 
délután lejátszák, nyomatékosan 
felhívjuk pályázóink figyelmét 
arra a körülményre, hogy a szel
vények legkésőbb szombat délid 
postára adandók, illetve szerkesz
tőségünkbe (Rózsa-utca 111. III.) 
beadandók.

Jelenet a Csabai Előre öltözőjéből. 
Idő: vasárnap délután, az Előre— 
Szarvasi Turul bajnoki mérkőzés 
előtt. A játékosok javában rétközöd
nek s arról beszélgetnek, hogy milyen 
nagy előnyt jelent számukra a csúszós 
pálya.

—  Nagyszerűen fog érvényesülni á  
nagyobb technikánk ezen talajon — 
mondja az egyik.

—  Hát az is van nekünk? — kérdi 
a másik.

Mire közbeszól az Előre intézője:
— Pszt! Ezt az ellenfél nem tudja.
Jól sikerült a BBFC-pálya vasár

napi zenés felavatása, mert a jeles 
budai csapat az első helyezett CsTK-t 
késztette megadásra.

30 gól egy pályán. Vasárnap a 
ceglédiúti pálya közönsége volt abban 
a kellemes (már akinek kellemes) 
helyzetben, hogy pontosan 30 gólt 
láthatott I A Kelenvölgy—Siketnémák 
mérkőzése 11:0, a Kalapos—ARSC 
12:1, míg a KTC— Hungária meccse 
4:2 arányban végződött.

FTC-pálya Ullői-út
Vasárnap, március 13-án, 

délután tél 4 órakor

Kispest— Ferencváros
Előtte léi 2 órakor

Nemzeti— Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzések

Ipolyságon látják vendégül húsvét 
ünnepén a BEAC csapatát. Az egye
temisták nagy kedvvel készülődnek 
a kirándulásra s az ipolysági mér
kőzésen kívül minden bizonnyal má
sutt is játszanak túramérkőzést. En
nek a második mérkőzésnek a szín
helye Balassagyarmat vagy más, 
Ipolyság kötelében levő város lehet.

Jónás MFOE vasárnap megsérült
Phetter, a Terézváros halfja térd

sérülést szenvedett a Rákospalota el
leni meccsen. Valószínűleg porclevá
lása van.

Uj közgyűlés lesz a DVTK-ban.
Régen volt sportegyesület életében 
olyan esemény, ami annyira felverte 
volna a belső békét, mint a Diósgyőri 
VTK 1932. évi közgyűlése. A történ
tek okai messze nyúlnak: Fischar
József volt elnökségi tagot évekkel 
ezelőtt az elnökségből kibuktatták' 
Az új rendszer érdeme volt, hogy a 
mai súlyos gazdasági helyzetben is 
a DVTK élete megfelelő keretek kö
zött maradhatott. Az ellenzék azon
ban az idén ismét felütötte a fejét- 
és a múlt vasárnap tartott közgyű
lésen puccsszerűen megbuktatta a 
hivatalos listát és a saját embereit 
ültette a vezető pozíciókba. Kiesett 
vitéz Kocsárdy Dezső, aki 12 éve 
főpénztáros, Somlai intéző, aki H  
éve vezeti a szakosztályt s Zellner 
Kálmán, aiki 6 éve főjegyző. A hiva
talos párt természetesen nem nyug
szik bele a közgyűlés határozatába, 
mely nem is volt alapszabályszerű 
és annak megsemmisítésére törek
szik.
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A belgrádi Jujfoslavíát 
husvétkor vendégül 
látják csapataink 
Budapesten
A* első ünnepen a III. kér. FC, 
húsvéthétfőn pedig* a Ferencvá
ros lesz a vendégcsapat ellenfele

— Saját tudósítónktól —

Futballkörőkben sok szó esett 
az utóbbi időkben a jugoszláviai 
csapatokról s általában a jugo 
szláv futballról. A  magyar közöm 
B®& is állandóan emlegeti azokat 
az eredményeket, vereségeket, 
amelyeket csapataink Belgrádban 
és Zágrábban mostanában elszen 
Védték.

Hogy a jugoszláv futballal való 
kapcsolatunkat erősítsük, no meg 
a vereségekért revánsot is vehes- 
aünk, elhatározták egyesületeink,

EBEL •FELE
FU TBALLA BD A

a legjobb, legolcsóbb 
Gyár: III., ZSIGMOND-U. 84. 
Telefon: 519-12

hogy sorjában vendégül látják 
Budapesten a jugoszláv csapató- 
Kelt.

A sort a Jugoslavia csapata 
nyitja meg,

amelyet a Ferencváros indítvá

nyára hívtak meg az érdekeltek 
husvét ünnepére budapesti ven
dégszereplésre.

A  belgrádi csapat, amely annyi 
jelét adta nagyszerű eredményei
vel kiváló képességeinek, a nagy 
ünnep első napján a Ferencváros 
— Hungária mérkőzés előtt a III. 
kér. FC ellen mérkőzik, másnap 
pedig a zöld-fehéreket kapja ellen 
félül.

Bizonyos, hogy a magyar kö
zönség éppen olyan érdeklődéssel 
fogadja a húsvéti vendéget, mint 
amilyen örömmel jönnek a bel
grádi fiúk Budapestre. Az elő
jelek azt mutatják, hogy Belgrád- 
ból különvonat kíséri el útjára a 
Jugolaviját, hogy a hazai közön
ség egy része buzdíthassa a mér
kőzések alatt.

Az egyesületek terve az, hogy 
a Jugoslavija után a zágrábi 
Gradjanskyt, a belgrádi BSK-t 
és a többi kiváló jugoszláv csa
patot is meghívják még a tavasz 
folyamán, ha arra lehetőség nyí
lik.

A z  ősz m á r aiig
délam erikai J á t é k e s t

o la s z  tő id é n
Scarono-intorju, amiről az áldozat még 

és tud

Milánó, március 5.
Sok budapesti I. 

liga • mérkőzés örül
hetne, ha annyi né
zője volna, mint egy- 
egy Ambrosiana-ed- 
zésnek. Éppen a Mi
lán elleni hegemó- 
niás meccsre készült 
ezen a délután Tóth 

Az Ambrosiana- 
az északi olasz

— Saját tudósítónktól —

olasz földön rúgni a labdát. . .  Egy 
ember van, akire nagyon vigyáz
nak, akit nem engednek el, inkább 
minden óhaját teljesítik. Ez Orsi. 
Nélküle az olasz válogatott is na
gyon meggyengülne. . .

Közben már fel is öltözött a ki
váló csatár és mosolyogva nyújtja 
felém kezét:

—  Isten őrizz, hogy amiket most 
elmondtam, bekerüljenek valami 
olasz újságba. Jaj lenne nekem.

Hát kedves Vezetőség az Amforo- 
sianában! Ne bántsa Scaronét. 
Amiket elmondott, nem került 
olasz újságba . . .

B. N.

Összeállították  
a vasutas bajnokság  

ez évi műsorát
Március 20-án Miskoicon dől el a múlt évi bajnokság

—  Saját tudósítónktól —
A Vasutas Liga intézőbizottsága 
ezévi vasutas bajnoki mérkőzések 

terminusait most jelölte ki. A  vas- 
utas bajnokság teljes műsora így 
alakul:

I. osztály
Nyugati csoport

Március 20 (?) : Testvériség— D. 
Magyarság. Április 17: PVSK— 
törekvés. Május S: Törekvés— D. 
Magyarság. Május ,26: D. Magyar
i g —PVSK, Rákosi VSE—Törek
vés. Május 29: Testvériség—RVSE. 
Június 12: D. Magyarság—RVSE. 
Június 19; RVSE—PVSK. Június 

Törekvés—Testvériség. (PVSK 
"“•Testvériség megegyezés alapján.)

Keleti csoport
Március 2 0 : BVSC—Sátoraljauj 

“ Clyi MÁV. Március 27: S. M Á V - 
“ Zolnoki MÁV. Április 17: BVSC- 
Lsabai MÁV. Május 5: Sz. MÁV— 
MVSC. Május 15: Cs. MÁV— S. 
Május 26: S. MÁV—MVSC. Június 

MVSC— BVSC. Június 29: 
VSC—Cs. MÁV. Július 3: Cs. MÁV 
-"Sz. MÁV. (Sz. MÁV—BVSC meg
egyezés alapján).

II. osztály
A ) csoport

17: FVSK—Szombathelyi 
MÁV. Május 15: MÁV Előre— 
Dombóvári VOGE. Május 2 2 : Hat
vant VSE—Sz. MÁV. Május 26: 
&z. MÁV—MÁV Előre. Május 29: 
D. VOGE—FVSK. Június 19: MÁV 
fclore—HVSE, Sz. MÁV—D. VOGE. 
Június 26: D. VOGE—HVSE,
■crYí’H—MÁV Előre. Június 29 :
ÖVSE—FVSK.

B) csoport
Aprüis i :  Szegedi VSE— Szentesi 

o A V. Április 2 1 : Debreceni VSC— 
..,MAV, Nyíregyházi VSC—  

öspoklad'ányi MÁV. Május 1 : P.
MÁV. Május 5: P. MÁV 

DVSC. Május 15: SzVSE— Mező- 
f e ,  MÁV- Május 26: DVSC—
Í&VSC. Június 12: M. M Á V -
^yVSC. Június 19: Sz. MÁV— M. 

NyVSC—SzVSE. Június 26:

DVSC—M. MÁV, Sz. MÁV
NyVSC, P. MÁV—SzVSE. Június 
29: SzVSE— DVSC, M. MÁV—P 
MÁV.

Pályaválasztók mindenhol az elől- 
állók.

A bizottság foglalkozott a múltévá 
döntő ügyével is. Mint ismeretes, a 
döntőbe a Pécsi VSK és a Miskolci 
VSC került. Az első mérkőzést no
vember 29-én Pécsett játszották s 
ezt a PVSK nyerte meg 2:0-ra. A 
miskolca reváns mérkőzésnek a rá
következő vasárnap kellett volna sor. 
ra kerülni, de a hirtelen téliesre 
változó _ idő miatt nem tudták le
játszani. A találkozó tehát tavaszra 
maradt. A két fél most bejelentette, 
hogy március 20-án játszák le a 
meccset Miskolcon. A bejelentést az 
intézőbizottság tudomásul vette.

A barátságos meccs következmé
nyei. A Diósgyőri VTK-nál a fél
csapat sérült az MMTE-vel vívott 
barátságos mérkőzés után. A leg
súlyosabb Kádár sérülése, de Szabó, 
Hölcz, Padányi és Molcsány is érzi a 
mérkőzés nyomait.

Az Amerikai Kupában a Hakoah 
All Stars, Grosz és Fischer csapata, 
vereséget szenvedett az elődöntőben 
a New Bedford (Fali Rivers új neve) 
együttesétől 1:0 arányban.

A Ferencváros mai, szokásos két- 
kapos játéka elmarad, mert a válo
gatott keret játszik az Üllői-úton. A 
zöld-fehérek játékosai azonban csak
nem teljes számban szerephez jut
nak majd a triálon.

UTE-páiyq M egyeri-út

Vasárnap, március 13- án. 
délután fél 4 órakor

Előtt© fél 2 órakor

Budai 11—Somogy
I. ligabeli profi bajnoki * 

mérkőzés

Pista csapata 
Milán mérkőzés
metropolisnak ugyanaz, mint a ma
gyar fővárosnak a Ferencváros—  
Hungária találkozás. (A  meccs 0:0  
arányban döntetlenül végződött. 
SzerkJ

Átfúrom magamat a taccsvona- 
lig betóduló tömegen és nézem az 
eseményeket. Potya  ugyancsak 
megizzasztja az egész gárdát. Tá
volugrás, magasugrás, két négy
százas kör, különféle tornagyakor
latok élénkítik a műsort. Úgy lát
szik azonban, hogy nem nagyon 
megy a fiúknak szívére a munka, 
mert örökké mosolyognak és lát
ható kedvvel csinálják a legnehe
zebb gyakorlatokat is. Ebben is 
vezet Meazza, aki egymásután 
nyeri az atlétikai számokat, de 
amikor kigurul a gyepre a labda, 
csak úgy nyeleti a gólokat Degam  
kapussal.

Lefelé tartanak a fiúk, vége az 
edzésnek, amikor megpillantom 
Scaronét, az olimpiai bajnokot, a 
volt uruguay-i válogatott jobb 
összekötőt. Hopp! —  jut eszembe 
—  most megtudhatom, mi igaz a 
délamerikaiak visszavándorlási hí
reiről. Potyát sebtiben megkérem 
és ő be is mutat engem a nagy 
csillagnak, úgy mint jó  barátját. 
Isten ments, hogy újságírót sejt
sen meg bennem akár az edző, akár 
a játékos!

- Mondja signor Scarone 
kezdem a vallatást — , nem vágyik 
vissza Délamerikába, ahol mégis 
csak többet süt a nap, mint Miiá 
nóban? És rámutattam a kupa
cokba sepert hóra, ami élénken je
lezte, hogy Milánó még sincs öt 
percnyire az Egyenlítőtől.

Scarone csak rázza a fejét:
—  Szeretem  ezt a ködös-esős vá

rost. Úgy, ahogy van. Meg a fiú
kat is nagyon megszerettem. Úgy 
megszoktam már itt, hogy talán el 
sem tudnék válni tőlük.

Ez szép, hogy ilyen érző szív la 
kik egy olimpikon keblében —  gon 
dolom magamban — , de én más
hova szeretnék kilyukadni. Még 
egyszer nekimegyek: j

—  Mit szól Cesarinihez, aki nem 
volt ekkora idealista és visszament 
Délamerikába volt egyletéhez csak 
azért, mert a kétszeresét adja neki, 
mint amit Torinóban kapott?

Most bizalmasan hunyorít egyet 
a nagy csatár, közelebb hajol hoz
zám és elkezd beszélni:

—  Nem úgy volt az kérem! Ce 
sarininek a Juventus le akarta szál 
Utáni havi 8000 lírás fizetését 
2000-re, amibe ö nem egyezett bele. 
Inkább visszament tehát Argenti 
nába, ahol 5000 lírának megfelelő 
fizetést kap, A z itt. is mindinkább 
érezhetővé váló gazdasági válság 
az oka, hogy most már nekem és 
Petronénak is le akar ják szállítani 
a fizetésünket. De még hogy! A  
felére, meg a harmadára! Én csak 
azért beszélhetek —  és most a fü 
lemhez hajol — , mert az Ambro- 
siana új elnököt kap, aki egymillió 
lírát áldoz. N ekem  tehát meg tud
ják adni régi fizetésemet. Petrone, 
meg a többi délamerikai a követ
kező szezónban már aligha fog ja

A  nagy n a p r a
szürkén, de 0topos komolysocfcjcil

készül a Hungária
— Saját tudósítónktól —

A tavaszi forduló még alig in 
dúlt el, a tavasz tulajdonképpen 
még meg Sem érkezett, máris reánk 
köszönt az első nagy mérkőzés, az 
első derbi. A kék- és lila-fehér csa
pat találkozik Újpesten s a két ti 
zenegy megütközése a tavasz egyik 
legnagyobb fontosságú mérkőzése.

Egészen természetes, hogy az 
ilyen mérkőzés előtt még a szokott
nál is nagyobb gonddal készülnek 
a csapatok. A  Hungária és áz Ú j
pest háza táján, meg is találhatjuk 
ennek a készülődésnek a nyomait, 
bár elmondhatjuk, hogy

a Hungáriában semmi ide
gesség,

semmi különös sürgés-forgás nincs. 
Az idegesség hiányát jó  jelnek kell 
tartani. De a nagy meccsek előtti 
hangulat változását már az idők 
jelének mondhatjuk. A  Hungáriá
ban ugyanis kissé —  ahogy mond
ják —  „preiszm annos”  a hangu
lat. Ez  ̂ annyit jelent, hogy az 
egész kék-fehér tábor éppen úgy 
hatása alá került bizonyos fokig a 
sivár gazdasági helyzetnek, amit az 
eddigi mérkőzések jeleznek, ahogy 
azok hatása alatt van teljes mér
tékben Preiszmann alelnök, a Hun
gária gazdasági ügyeinek vezetője.

Ez a hangulat azonban, mond
hatnék, csak amolyan külső han
gulat. A belső, az igazi, mégis csak 
a mérkőzés forró  hangulata.

A játékosokon nem igen látni, 
szavukból kivenni nem lehet, hogy

nagy napra készülnek.
Tegnap is a szokásokhoz híven vé
gezték két csoportban gyakorlatai
kat. Délelőtt Szabó, Nagy, K om - 
póti, W eber, Kalmár, Rökk, Cseh
II., Barátky volt kint a pályán, 
délután pedig a többiek: U jváry,
Mándi, Kocsis, Sebes, H araszti, 
Híres.

Sárvári még gyengélkedik, illet
ve lábával bajlódik, Titkost elfog
laltsága köti. A  többiek közül K a l
már csak fürdött, dörzsöltette m a
gát, mert mirígyfájdalmakrol pa 
naszkodott. Különben egységes volt 
a recept. Futás, kötélugrás, torna, 
boxlabda követte sorjában egy
mást. A  továbbiakról pedig

Senkey Imre
így világosított fel bennünket:

Semmi különöset nem csiná
lunk a heten. Éppen olyan homo- 
lyan készülünk vasárnapra is, m in t 
minden más m érkőzésre, sőt ha le 

het mondani, még komolyabban. 
Ma, azaz szerdán, azok számára, 
akik nem szerepelnek a válogatott 
keretben, labdatréninget tartok, de 
kétkapus játékról szó sem lesz. A  
héten erre semmi szükségünk. 
Nemcsak azért, mert nagyon mély, 
sáros a pálya, hanem, feleslegesnek 
tartjuk.

—  És mikor lesz a szokásos va
csora ?

Sémikor. Ezt is elhagyjuk. 
Nem is akarunk a mérkőzésről be
szélni, nem is akarjuk kiejteni azt 
a szót, hogy lelki előkészítés. Ellen
ben friss, játékkedvvel telített csa
patot akarunk az újpesti pályára 
küldeni.

Mindezek híven jelzik, hogy a 
Hungária nagyon készül az újpesti 
derbire.

Ujfest— RUflC edzimér- 
kizés lesz csütörtökön

— Saját tudósítónktól —
A vasárnapi derbi semmi vál

toztatást nem hoz az Újpest heti 
munkarendjén. Tegnap a szoká
sos keddi kondíciótréningre gyűl
tek össze a fiúk —  teljes szám
ban. Ott volt P. Szabó is, ő már 
egy hete fájlalja lábát, de a szor
galmas borogatás remélhetőleg 
teljesen rendbehozza vasárnapig. 

Csütörtökön labdásedzésen a 
RUAC-cal játszik Újpest. A mér
kőzés fél 4 órakor kezdődik és 
utolsó megfigyelésekre használja 
fel a vezetőség. Pénteken ismét 
csak kondíciógyakorlatok szere
pelnek a műsoron, majd ugyan
ekkor este össze is állítják a 
Hungária ellen kiálló csapatot,

Bukovai körül teljes a csend a
Ferencvárosban. A nemrég még 
annyira népszerű és nagytudású já
tékos és az egyesület között a múlt
kori hírlapi nyilatkozat miatt feszült 
a viszony. Bukovai nem keresi a ve
zetőség kiengesztelését, amit persze 
nem vesznek a zöld-fehéreknél jó 
szívvel. Az sem használ neki, hosrv 
egyre jobban elhidegül a zÖld- 
feherektol s például a tegnapi edzé
sen sem vett részt.

A BEAC főiskolás csapata Kis
kunhalason szerepel húsvétkor. Már- 
mar hagyományossá válik az egyetem 
misták halasi játéka, melyben a 
KAC csapata lesz az ellenfelük. <-

hangszóróval minden készülék teljesftménge fokozható
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Nagy küzdelem  fo lyik  
Béssben a bajnokság  

vezető helyeiért
—  Saját tudósítónktól —

Az osztrák bajnokságban mindig 
érdekesebben alakul ki az élen levő 
csapatok helyzete. Az elmúlt hét és 
a vasárnap eredményei nyomán újra 
az Admira került az élre, de csak 
hajszálnyival jobb gólaránya révén. 
A  Vienna második helye így is na
gyon kedvező, hiszen eggyel kevesebb 
mérkőzést játszott. A Rapid szorosan 
nyomában van a két vezetőnek és 
még könnyen beleszólhat a bajnokság 
kérdésébe, ha formacsökkenése átme
netinek bizonyul.

Az osztrák bajnoki tabella állása 
most a következő;
Admira 15 10 2 3 39:16 22
Vienna 14 9 4 1 34:14 22
Rapid 15 10 1 4 47:27 21
WAC 15 7 4 4 33:27 18
Austria 14 7 2 5 39:31 16
Wacker 14 5 6 3 23:22 16
BAC 15 6 4 5 20:23 16
Nicholson 15 4 3 8 25:32 11
Sportklub 14 3 4 7 29:37 10
Slovan 15 3 3 9 14:31 9
Bakoah 15 2 4 9 13:45 8
FAC 15 3 1 11 39:39 7

Losoncon is pattog 
már a labda

—  Saját tudósítónktól —

Losonc, március 6
Kellemes, egészen tavaszias 

időjárás csalogatta a játékosa 
kát, érdeklődőket a pályára, ahol 
a tavasz első, barátságos mérkő
zését vívta meg a helybeli Sla 
via a Füleki FC-vel. A  szép idő 
tekintélyes számú közönséget 
csalt ki a nézőtérre, a pálya ta
laja azonban még a tél „áldását” 
viselte, mert ugyancsak sáros 
volt.

A  mérkőzést a Slavia nagy 
fölénnyel —  7:1 (4 :0 ) —  nyerte 
meg. A  számszerű eredmény 
azonban nem tükrözi híven a já 
tékot, mert a füleki csapat tar 
talékosan is elég jól tartotta ma
gát. A  sárral azonban sehogy 
sem tudott megbarátkozni az 
FFC s egyre jobban visszaesett.
• Az elkövetkező vasárnap ese 
ménye a LAFC első játéka lesz, 
amire azonban Füleken kerül 
sor. A két, örök vetélytárs talál
kozását nagy várakozás előzi 
meg, bár csak barátságos jellegű 
a meccs. Az elkövetkező vasárna- 
pokon egymást követik majd 
mérkőzések, húsvétkor pedig 
budapesti MÁVAG lesz Losonc 
vendége, a LAFC ellenfele.

A potyofegyek alkonya  
a futballban

—  Saját tudósítónktól —
A  szabadjegyek problémája, 

amit Fodor Henrik dr. vetett fel 
legutóbb az MLSz szombatesti 
tanácsülésén, mindig jobban 
kezdi foglalkoztatni az illetéke
seket. Hozzávetőleges statisztika 
szerint évenkint kb. 80.000 ( ! )  
szabadjegy sétál be a kapukon. 
Am íg a fizető nézők száma a 8— 
10.000-es átlagon mozgott, addig 
kevésbé volt érezhető a 800- 
1000 főnyi tiszteletjegyes blokk, 
amikor azonban kétezer körül 
ipozog a kettős mérkőzések f i 
zető néző száma, akkor ez a sza- 
badjegyes mennyiség már igen 
tekintélyes százalékszámot je 
lent. Sajnos, erélyes intézkedés 
annyi érdeket sértene, hogy ettől 
érthető módon fáznak az MLSz- 
ben. Pedig aligha lehet kitérni 
ez elől. A szabadjegyeseknek is 
m eg  kell érteni, hogy a futball 
mai helyezettben nem bírja el 
ezt a megterhelést is. Úgy tud
juk, hogy a tervbevett intézkedés 
szerint csak a szolgálat
ban levő funkcionáriusok (bíró, 
rendőrség, tűzoltóság, mentők, 
újságírók) mehetnek be a jövő
ben szabadjeggyel a pályákra, 
mindenki másnak meg kell majd 
váltani a jegyét.

NYÍREGYHÁZI
„Hogy is volt csak?"

— Saját tudósítónktól —

Takács I. volt az egyetlen vasár
nap, aki a miskolci mérkőzés után 
sérülésről panaszkodott. Pimpi 
alaposan beleugrott a hátvédbe s en
nek az ugrásnak a nyomát érezte 
meg Mari néni. A dolog azonban 
nem súlyos s nem akadályozza meg a 
beteket abban, hogy ott legyen a csa
patban vasárnap.

Nyíregyháza, március 6.
„Kettős mérkőzés a NyTVE- 

pályán!”  —  hirdették egész héten 
a hatalmas plakátok s jöttek a 
hosszú cikkek a helyi lapokban.

Fél két órakor:
NyÖTSE— Mátészalkai TSE 

Fél négy órakor:
NyTVE— Polgári IAC.

Ez a sor háromszor akkora betűk
kel, mint az előbbi. . .

A  futballra kiéhezett nyíregy
házi közönség fel is vonult szép 
számmal a pályára, pedig az idő 
igazán nem volt ideálisnak mond
ható.

De hangulat azért volt.
*

A NyÖTSE— MTSE mérkőzést 
mindkét fél nagy érdeklődéssel vár
ta s mindkettő bízott a győzelem
ben.

Félidőben a mátészalkai tűzoltók 
örülnek, mert vezetnek l:0 -ra  s 
zeng a jóvágású fiúk ajkáról a 
nóta:

„A  Törekvés gyászba’ van . . . ”  
De szünet után fordul a kocka, 

a NyÖTSE támad s ki is egyenlít. 
Szomorú a szálkái tűzoltótábor, 
hát még mikor felhangzik a tri
bünön :

„Mátészalka gyászba’ v a n .. .”
Az eredmény húzásban s a pá

lyán egyaránt 1:1. Nincs megelé
gedve egyik fél sem . . .

A pályán több hatalmas víztócsa 
éktelenkedett, ami játék közben 
sok derűs eset szülőoka lett.

Ilyen:
A  kis Neumann akar minden

áron taccsot dobni, bár a bedobás 
nem is a N yöTSE -t illeti. Kis 
huza-vona után a vízben bokáig 
álló mátészalkai tűzoltó játékoshoz 
viszi udvariasan a bőrt, de átadás

helyett előtte hirtelen a vízbe ejti 
ő maga pedig elugrik.

Nagyot fröccsen a sár s a szál
kái játékos hiába pattan ijedten 
félre, arca egyszerre tele lett la
tyakkal. Rögtön megszületett a be
mondás :

—  Micsoda tűzoltó maga? Fél a 
víztől? *

Gerda, a NyTVE játékosa elbuk
tatja az egyik tiszapolgári fedeze
tet, aki úszótempóban zuhan 
tócsa közepébe.

—  Mi az Gerda? Úszómesternek 
készülsz? —  kérdi a tribünről egy 
öblös hang. *

Az első mérkőzés bírája, Szilágyi 
dr. birkózó-bíró is. Javakorabeli 
köpcös úr s a gyorsiramú mérkő
zésen ugyancsak szuszogott a sok 
szaladgálástól.

Volt is mit hallgatnia. A máso 
dik félidő vége felé tartottunk 
már, mikor ismét felhangzott a kö 
zönség soraiból a biztatás:

—  Gyerünk, gyerünk, bíró úr, 
most nem a szőnyegen van!

Majd amikor Szilágyi dr. pon 
tosan egy nagy tócsa közepén állt 
meg, hogy kifújja magát, így har
sogott valaki:

—  Mozogjon bíró úr, különben 
belefullad!

#

Ez is Szilágyi dr.-ral kapcsola
tos.

Ballát, az MTSE játékosát kiál
lítja, de Bállá semmi áron sem 
akarja elhagyni a pályát. Folyik a 
vitatkozás, Baliának igen nagy a 
hangja. De csak addig, míg az 
egyik NyöTSE-játékos a fülébe 
nem súgja:

—  Vigyázz, a bíró birkózó és 
boxoló is.

Bállá erre szép csendesen meg
indult a pályáról lefelé-

Felfüggesztették a román 
profiszövetség főtitkárát
Balázs mérnököt felfüggesztette, 
viszont a NAC felfüggesztését 
még nem oldotta fel a bukaresti 
futballközpont legutóbbi ülésén

—  Saját tudósítónktól —

Nagyvárad, március 8.
Országszerte nagy feltűnést 

keltett a bukaresti futballköz- 
pont intézkedése, amellyel lég 
utóbbi ülésén mindennemű sport- 
működéstől felfüggesztette Ba
lázs Dénes mérnököt, a temes
vári román profiszövetség főtit
kárát, aki egyben a Ripensia 
fővezére is. Az a vélekedés, hogy 
a kitűnő és nagy népszerűségnek 
örvendő sportvezér felfüggesz
tése a NAC elleni hadjárattal 
áll kapcsolatban. Balázs mérnök 
mindig lelkes harcosa volt a ro
mán futballsportnak, mindenki 
egyenes és korrekt sportember
nek ismerte és ezért hat meg
döbbentően a felfüggesztése.

A  központnak ugyanezen az 
ülésén foglalkoztak a NAC fel
függesztésével is és úgy határoz
tak, hogy egyelőre nem helyezik 
hatályon kívül. Nagyváradon 
azonban remélik, hogy Biriescu 
ur.-nak, az északi liga elnökének 
nagyváradi ankétja után mégis 
mielőbb sor kerül a NAC reha- 
ailitására és a felfüggesztés 
visszavonására. Hiszen a váradi 
zöld-fehérek, akik Franciaor
szágban és Svájcban olyan nagy 
propagandát csináltak a román 
futballsportnak s megnyitották 
áz erdélyi és regáti futballcsa
patok útját nyugat felé, nem 
büntetést, de jutalm at érdemel 
nek.

H. M.

Füstös, a BSE jeles hátvédje sú
lyos influenzával betegen fekszik s 
vasárap emiatt nem játszott. Gyulai 
is gyengélkedik, m ég, mert sérülését 
ezideig sem heverte ki teljesen.

A isk o lá s  és vasotas válo
gatóit mérkőzik egymással 
Pécsett a tavasz folyamán

<— Saját tudósítónktól —
Annak a pezsgőbb életnek a 

hatása kezd mutatkozni —  úgy 
látszik —  amit a főiskolások 
háza táján mostanában láthatunk. 
Az Egyesülés —  Fábián József
nek, a BEAC szakosztályi elnöké
nek indítványára —  mérkőzést 
ajánlott fel a vasutas-válogatott
nak. A  Vasutas Liga örömmel 
fogadta a tervet s a két sport
fórum már meg is állapodott ab
ban, hogy május 5-én, Áldozó 
csütörtökön, Pécsett játsza le a 
válogatott mérkőzést.

A főiskolások a vidéki egyesü
letekből állítják össze a válogatott 
csapatot, mert —  amint a vas
utasok is —  részben kísérleti 
mérkőzésnek tekintik a pécsi já 
tékot.

Bizonyos, hogy a gondolat, 
amely a mérkőzést létrehozza, ér
demes a megvalósításra. S bizo
nyos az is, hogy aí egyre sivá- 
rabbá váló futball életébe új szint 
hozhatnak bele a főiskolások és 
a vasutasok egyaránt, ha okosan, 
tervszerűen használják ki a lehe
tőségeket s a bennük rejlő erőket. 
Erre pedig soha nagyobb szükség 
nem volt, mint mostanában. Kü
lönösen a főiskolások élénkebb 
működése sok érdekes és értékes 
gondolatot, tervet valósíthat meg 
a jövőben, aminek csak örvendhet 
az egész magyar sporttársadalom.

Fogarasi Fér. Törekvés a X. kér. 
ISE-t választotta új egyesületéül.

Mérkőzés-elhalasztások Nyugaton. 
A  Veszprémi MOVE—Várpalotai 
Unió mérkőzést március 13-ról közös 
megegyezéssel május 29-re, a Kör
mendi TK—Perutz SC mérkőzést 
március 6-ról június 19-re, az SzSE 

•Sárvári SE mérkőzést március 6-ról 
június 12-re halasztották, a Sárvári 
SE—Kőszegi SE mérkőzést pedig 
május 29-ről május 20-ra hozták 
előre.

Kecskére káposztát, 
kutyára szalonnát 
bízni könnyelműség
Avagy egy ravasz já
tékosigazolási ügy első 
fejezete
—  Saját tudósítónktól —

Az egyesületek körében érdekes 
intézői trü-kkön nevetnek.

Az egyik ferencvárosi egylet in
tézője nagy örömmel újságolja a 
MOVE előszobájában:

—■ Nagyszerűen állunk, meg 
van oldva a centercsatár problé 
mája. Kitűnő játékost igazolok le

Hamarosan érdeklődők fogják 
körül. Ugyanakkor egy VI. kerületi 
egyesület is spórolt a csatárra. A
VI. kerületi intéző nem kis megle
petéssel látja, hogy ugyanarról a 
játékosról van szó, aki miatt ő he
teken át járt „főzőcskézni”  Óbudá
ra. Minden elveszett, gondolja, 
ennyi hiábavaló fáradság sem 
m iért. . .  Már-már nyertesnek gon
dolta magát, de hát így most kide
rült, hogy becsapódott. Pedig a já 
tékos kijelentette, hogy hozzájuk 
lép. Szomorúsága nem sokáig tar
tott, megpróbálta menteni a ment
hetőt.

—  Kedves kollégám —  mondotta 
— , hiszen ez a Pfara Imre. Nagyon 
jól ismerem, kitűnő erőt nyernek 
benne, de amint látom, nincs ki
kérve az előbbi egyesületétől.

—  Nincs, de nem is kell, mert az 
OFC már visszalépett a bajnok
ságtól.

—  Mindegy, de azért mégis csak 
záradékolni kell, mert egyébként 
visszadobják a lapot és nem igazol 
ják a fiút.

—  Én is ettől félek, nem is tu
dom mit csináljak. Kerestem az 
OFC intézőjét, de a régi lakásáról 
elköltözött és így nem találtam 
meg.

—  Hiszen ha csak ez a baj, akkor 
könnyen segíthetünk rajta. Én 
ugyanis minden nap találkozom 
vele. Adja csak ide az igazoló lapo
kat, majd én záradékoltatom. Sőt, 
ha a fényképeket is ideadja —  te
kintve, hogy holnap ismét fel kell 
jönnöm a szövetségbe — , nagyon 
szívesen be is nyújtom,

—  Igazán nagyon kedves, hogy 
megteszi. Keresni fogom az alkal
mat, hogy segítségét meg is hálál
hassam.

*
A hálára aligha került sor. A 

kerületi intéző ugyanis megint 
megkezdte az óbudai kirándulásait. 
Végül is új igazoló lapokat töltetett 
ki a játékossal, most már a saját 
csapata részére s nyugodtan fel 
használta a hozzá került fényké
peket . . .

*
Az igazolási ügy első fejezete 

ezzel véget ért. Következik a máso
dik, amely a kerületiek feljelenté
sére a fegyelmi bizottság előtt fog 
lejátszódni. . .

Vidéki bajnokságok  
állása

KELETI ALSZöVÉTSÉG
Debreceni alosztály

valószínűleg hosszabb ideig pihennie 
kell.

Lemondtak... Lén árt, Führer, Ko
vács Leó és Gyurkovits dr. szövetségi 
emberek lemondtak az országos bi
zottsági tagságaikról.

Az ÉLASz csütörtökesti tanácsülé
sét nagy érdeklődéssel várják az 
északi egyesületek. A tanácsülés mű
során szerepel többek között az egy
séges első osztály megszüntetését cél
zó javaslat s a BLASz elleni május 
8-i Dréhr-serlegmérkőzés színhelyé
nek megállapítása. , A  közgyűlésen 
Czeizter Sándor szövetségi kapitány 
indítványt fog benyújtani, hogy a 
tanács foglaljon állást az MLSz-nek 
a MILL feloszlatását célzó javaslatá
val szemben,

Mezőkovácsházán vasárnap az MTE 
— OFC mérkőzésen melynek második 
félidejére az OFC nem állott ki, a 
helybeliek négy gólja közül hármat 
Deák s egyet Vizsling lőtt, míg az 
OFC egyetlen gólját Pálka szerezte.

Szerdán végre rend lesz a bírói 
díjak körül. Ekkorra hívta ugyanis 
össze Kenyeres Árpád az MLSz ta
nácsa által kiküldött bizottságot, va
lamint a BT képviselőit. Rendezik a 
bírói díjak ügyét.tl

1. P. MÁV 12 10 2 _  35:12 22
2. DKASE 13 10 2 1 34:11 22
3. DTSE 13 8 3 2 25:10 19
4. DEAC 13 8 2 3 38:14 18
5.DVSC 12 5 4 3 16:13 14
6. DTE 13 5 2 6 25:24 12
7. DMTE 13 4 4 5 14:17 12
8. K. MOVE 12 4 3 5 18:21 11
9. DVSE 13 5 1 7 25:30 11

10. Székgyár 13 4 3 6 14:29 U
11. KSC 11 3 2 6 20:35 8
12. Bőrös 22 — — 22 4:52 —

NYUGATI ALSZö VÉTSÉG
I. osztály

l.E TO  - 11 9 2 — 42:13 20
2. TSC 11 7 2 2 32:18 16
3. SVSE 11 5 3 3 36:28 13
4. II. kér. SC 11 5 3 3 24:26 13
5. DAC 10 4 3 3 19:20 11
6. DVE 11 4 2 5 21:25 10
7. Sz. MÁV 10 3 2 5 26:22 8
8. SFC 11 2 4 5 20:27 8
9. P. Kinizsi 11 3 1 7 13:24 7

10. TAC 11 3 1 7 17:35 7
11. VTC 10 2 1 7 15:27 5

DÉLI ALSZÖVETSÉG
Csabai alosztály 

I. osztály
1. Bohn SC
2. Előre
3. OMTK
4. GyAC
5. Cs. MÁV
6. CsAK
7. MTE
8. OTK
9. MAFC

10. TTC
11. GyTE
12. Sz. Turul
13. BTE
14. OFC

14 11
15 10 
14 9
12 9
13 8
15
14
15 
14
13 
12
14 
11 
14

2 68 
3 47

7
6 
6 
6
5 — 
3 1 
3 1 
2 1 
2 1

8 26
10 13 
8 18

11 14

:17 23 
:18 22 
:33 19 
:12 18 
:23 17 
:32 15 
:42 15 
:33 14 
:31 13 
:49 10 
:30 7 
:24 7 
:37 5 
:43 5

Szegedi alosztály 
I. osztály

1. SzAK 15 11 1 3 45:15 28
2. KE AC 15 9 4 2 51:25 22
3. KAC 15 8 5 2 39:16 21
4. KTK 15 9 3 3 56:36 21
5. HTVE 15 9 _ 6 47:28 18
6. SzTK 15 8 2 5 43:29 18
7.MTK 15 7 4 4 44:34 18
8. UTC 15 6 2 7 36:30 14
9. MÁK 15 5 3 7 26:37 13

10. HMTE 15 5 2 8 30:38 12
11. SzVSE 15 6 _ 9 22:42 12
12. KTE 15 1 7 7 18:34 9
13. SzTE 15 2 2 11 21:42 6
14. KiTE 15 1 1 13 9:81 3
DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

Pécsi alosztály
1. PVSK 13 8 4 1 37:17 20
2. PEAC 13 8 3 2 23:10 19
3. NTE 12 6 2 4 32:18 14
4. DVAC 13 6 2 5 22:20 14
5. D. VOGE 12 6 1 5 17:21 13
6. SzAK 12 5 3 4 22:29 13
7. PSC 12 5 3 4 11:17 13
8. DPAC 12 4 4 4 15:13 12
9. KTSE 12 4 4 4 18:20 12

10. KRSC 12 4 3 5 15:21 U
11. PÁC 12 2 1 9 6:28 5
12. KPAC* 11 — — 11 3:7 —

* Visszalépett.
KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG 

I. osztály 
Tibor-csoport

(K. L.) l.TÜSC 10 9 i, „1 20:5 18
2. DAC 10 8—2 25:9 16
3. VSE 10 7 1 2 20:11 15

Szita Józsefet és Szladovits-Sza- 4. BTE 10 5 3 2 16:11 13
böki Gézát, a Sabaria két volt játéko- 5. D. Magyars.10 5 1 4 29:17 11
sát a nyugati alszövetség amatőr zsű- 6. Cs. KAC 10 3 3 4 22:22 9
rije ismét amatőrré nyilvánította. 7. V. Remény 10 4 6 14:24 8
Szita már az amatőr fogadalmat is 8. E. MOVE 10 4 6 10:21 8
letette, Szladovits még nem. 9. PSC 9 2 1 6 15:16 5

Sziftnek, a MÁVAG fiatal kapusá
nak karsérülése nehezen javul és

J0. VTE 9 1 1 7 6:24 3
11. VÁC 10 1 9 11:28 2

Kérnek és kérünk. . .  A jugoszláv 
szövetség kikérte az MLSz-től Ger» 
Ferencet, míg az MLSz kikérte a ro
mánoktól Szőke Antalt.

Serényi, a Kispest játékosa iá' 
fluenzás. A Vasas elleni mérkőzésen 
is lázasan játszott — ezzel magT8'  
rázható gyengébb formája.

Hoffmann, a Vác játékosa, akinek 
a Bak elleni mérkőzésen már az első 
percekben ki kellett állania, boka- 
csonttörést és szalagszakadást szép* 
vedelt.

Meücharik, az Elektromos jel®8 
játékosa bokasérülést szenvedett va
sárnap s most a Glück-szanatóriuW- 
ban fekszik. A jelek szerint boka* 
csontrepedése van. A  csapatban még 
Csirke is a sérültek listáján van.

Peccoli, a BTC csatáré porclevá- 
lást szenvedett a Cs. MOVE ellen* 
meccsen.

Hoffmann FTC sérülése nem oly®51 
súlyos, mint azt eleinte gondolni te
hetett és a fiatal half vasárnap biz
tosan játszik.

Az SzTE-nek két súlyos sérült!9 
van a vasárnapi meccsből kifolyólag- 
Katz sípcsomtrepedést szenvedett, míg 
Tóth II-nek izomzúzódása van.



Szerda, 1932 március 9.

A M\ Véiek Kupájáért ősszel 
lir a vidéki ószövetségek 

válogatottjai küzdenek
'— Saját tudósítónktól —

Hírt adtunk arról, hogy Kovács 
Mihály, az MLSz alelnöke azzal a 
javaslattal fordult a Déli LASz-hoz. 
hogy  ̂ a Déli Végek Szent Korona 
Kupáját írják ki a vidéki ószövet
ségek közötti körmérkőzésre.

A déli alszövetség hivatalosan még 
nem foglalt állást a kérdésben, de 
megállapítható, hogy az alszövetség 
elnöksége a legnagyobb örömmel fo
gadta• a javaslatot s biztosra vehető, 
nagy a terv megvalósul.

Meg kell említenünk, hogy a ku
pának a vidéki válogatottak részére 
Jaló kiírását még a Kovács Mihály- 
fele akció előtt Tarján Illés, a déli 
alszövetség jeles képviselője már 
tervbevette s alszövetségének felha
talmazása alapján már előzőleg 
érintkezést keresett a szabályalkotó 
bizottsággal a részletek kidolgozása 
érdekében.

A Kovács-féle és a Tarján-téle el
gondolás között lényeges különbség 
áll fenn s ezért úgy értesülünk, 
nogy a déli alszövetség kívánságai
nak  ̂meghallgatása alapján Kovács 
Mihály és Tarján Illés együttesen 
dolgozza majd ki a kupa szabály 
Zatát.

Ez hamarosan elkészül s semmi 
akadálya sem lesz anak, hogy ősszel 
már meginduljon a hatalmas kupáért 
a vidéki alszövetségek válogatottjai
nak küzdelme.

» !
Megváltozott 
az amatőr bajnokság 
tavaszi mérkőzéseinek 
naptára

— Saját tudósítónktól —

Egy béllel előlire szerették 
volna kozni az osztrákok az 

április 24-i magyar— osztrák 
mérkőzést

Marad az eredeti terminus
■—- Telefon jelentésünk —

Becs, március 8. 
Az osztrák szövetség elnöksége 

ülésén foglalkozott az ápri
lis 24-i bécsi magyar— osztrák 
válogatott mérkőzés ügyével. 
Mióta ugyanis a terminusban 
megegyeztek, az történt, hogy 
április 24-ére tűzték ki a bécsi 
törvényhatósági és a tartományi 
gyűlési választásokat. Ilyen na
pokon a rendőrség természetesen 
bem szívesen engedélyez nagyobb 
futballmérkőzéseket.

Ezért a ligaegyletek azt java
soltak az elnökségnek, hogy fo r 
duljon az MLSz-hez a mérkőzés
nek április 17-ére való előbbre- 
hozatala iránt. Mei-sl javaslatára 
azonban az elnökség kimondta, 
hogy már megállapodás történt, 
ahhoz nem nyúl és mindenkép
pen be fogja  tartani. A  válasz
tások délután négy óra körül 
amugyis véget érnek, a mérkőzés 
Pedig csak ebben az időben fog  
kezdődni. Marad tehát az április 
24-i terminus.

Az őszi magyar— osztrák ama- 
tőryálogatott mérkőzés október 
30-i terminusát tudomásul vette 
az elnökség, A mérkőzés tudva 
levőleg Budapesten lesz.

Howorka Ottó.

A  BLASz I. számú intéző- 
bizottsága tegnapesti ülésén fog
lalkozott az MLSz-nek azzal a ha
tározatával, amely az amatőr 
bajnoki mérkőzéseknek június
15-ig való lejátszását foglalja 
magában. A  tavaszi forduló az 
eredeti sorsolás szerint június
15-e után nyert volna befejezést 
s így azon a bizottságnak változ
tatást kellett eszközölni. Ez a 
tegnapi ülésen az alábbiak sze
rint történt meg:

Az I., II., IV. és V. osztályban
április 3. helyett március 20. 
április 10. helyett április 3. 
április 24. helyett április 10. 
május 1. helyett április 17.
május 8. helyett április 24.
május 22. helyett május 1.
június 5. helyett május 22.

június 12. helyett június 5. 
június 19. helyett június 12. 

a bajnoki nap.
Azok az egyesületek, amelyek a 

május 29-i válogatott mérkőzésre 
nem adnak válogatottat, a június 
12-re kisorsolt mérkőzéseket má
jus 29-én kötelesek lejátszani.

III. osztályban űj terminusok:

A Váci TE visszalépett 
a bajnokságtól

A VÁC is a visszalépés 
gondolatával foglalkozik

— Saját tudósítónktól —
Vácnak még nemrég is egyik leg

erősebb futballcsapatát mondhatta 
magáénak a VTE s most, főleg a 
nyomasztó gazdasági válság követ
keztében, a sír szélére került. Az 
egyesület vasárnap megtartott rend
kívüli kíízgyűlése máris kimondotta, 
hogy csapatát a bajnoki küzdelem
től visszalépteti. Könnyen lehet, hogy 
az egyesület is feloszlik.

Vasárnap közgyűlést tartott a 
Váci AC is s itt szintén szóba került 
a bajnokságtól való visszalépés ter
ve. A közgyűlés a végső szót nem 
mondta ki, megvárják a VAC-isták 
a KöLASz fellebbviteli bizottságá
nak a Tokod—VÁC mérkőzés ügyé
ben hozandó határozatát.

március 20. helyett május 8. 
április 3. helyett március 20. 
április 10. helyett április 3. 
április 17. helyett május 29. 
április 24. helyett április 10. 
május 1. helyett április 17. 
május 8. helyett április 24. 
május 22. helyett május 1. 
június 5. helyett május 22. 
június 12. helyett június 5. 
június 19. helyett június 12.

Jövő csütörtökön 
kel útra a Budai „11“,

amely Rouen-lhan, Reimsben, 
San Maloban és eddig1 még 
bizonytalan negyedik helyen 
játszik

— Saját tudósítónktól —

Sártenger fogadta vasárnap Oros
házán az OTK és a csabai Bohn SG 
játékosait. Pillanatok alatt csupa 
„Szálem” szaladgált a tócsákkal tele 
Pályán. Az egyik OTK-támadásnál 
valaki bekiáltott az orosházi center
nek:

— • Hajrá néger!
Szomszédja leintette:
•— Hagyja szegényt. Nem tud 

“Már játszani. . .  Láza v a n ...
— Láza?!
'— Igen, mocsárláza.
Március 15-én az Attila a DVTK- 

y®;* barátságos mérkőzést játszik 
Miskolcon a népkerti pályán.

Az Attila—Sabaria mérkőzés előtt 
a MÁK—DVTK barátságos meccs 
Kerül sorra.

* Hyperol szájvíztabletta Ideá* 
1,8 száj- és torokfertőtlenítő.

,A Szombathelyi MÁV csapata va- 
Sárváron játszott s ott az 

& ellen 10:2 (3:1) arányban
•győzött. A meccsnek erősein barát
ságos jellege volt. A MÁV-ból hiány- 
ott a sérült Sass kapus s könnyen 

•shet, hogy vasárnap a DVE elleni 
bajnoki mérkőzésen sem tud részt- 
venni.

A Somogy játékosainak ezen a hé- 
T,en háromszor kell a pályára ki
kenni, hogy behozzák az eddig el
mulasztottakat. Tegnap már lezaj
ló t  az első edzés, mit ma és holnap 
njabb tréning követ. Pénteken már 
csak fürdő van műsorom

Külföldi útról legutoljára a 
Budai „11”  érkezett haza s most 
ismét a budaiak indulnak el. 
Jövő csütörtökön kelnek útra. Az 
első mérkőzésük 19-én, szomba
ton lesz. Hogy hol, az még bi
zonytalan. Vasárnap, 20-ikán 
Rouen-ban az FC Rouen ellen 
játszanak. Ez a csapat a francia 
északi liga bajnoka és edzője a 
magyar Vágó Zoltán. 24-én, azaz 
nagycsütörtökön Reimsbeh kötnek 
ki a budaiak s itt a Stade de 
Reims ellen viaskodnak. Ez a csa
pat viszont az északkeleti liga
bajnokság második helyezettje.

Végül húsvét két napján San 
Maloban a francia posta- és 
távirdaügyi miniszter serlegéért 
küzdenek körmérkőzés keretében. 
A Budai „ l l ” -en kívül résztvesz 
még az US Servanes, az SC Di- 
nard és az angol Nottingham- 
kerületi amatőr válogatott. A 
serleg megnyerése háromszori 
győzelemhez van kötve. Ez azt 
jelenti, hogy ha a serleg védelmét 
a budaiak szereznék meg ebben 
az évben, akkor már jövő húsvét- 
ra is van túrájuk: ismét San Ma
loban játszanának.

Nagymányokon a bánya vezetősé
gének áldozatkészségétől támogatva 
most alakult meg a sportegyesület. A 
nagyközség és a bányaigazgatóság 
rövidesen modem sporttelepet bocsát 
a sportolni vágyó bányászok részére. 
A múltban is szép eredményeket el
ért labdarúgóosapat pedig ősszel az 
alszövetség bajnoki mérkőzésein is 
résztvesz.

Az Attila tegnapi edzésén a pesti 
játékosokon kívül Szemző és Pimpi 
sem vett részt. Szemző influenzás, 
Pimpi pedig vasárnap megsérült, sé
rülése azonban csak könnyebb ter
mészetű. Az edzés örvendetes 
eseménnyel is szolgált, megjelent 
ugyanis Bán, mégpedig teljesen 
egészségesen. Vasárnap a Sabaria 
ellen feltétlenül játszik. A MÁK el
leni mai mérkőzésen ismét három 
amatőr játékos vesz részt. Kettő 
már a múlt héten is Miskolcon volt, 
a harmadik azonban új ember. Ne
vüket a vezetőség még mindig hét 
lakat alatt őrzi. Az előjelek szerint 
biztosra vehető, hogy hármuk közül 
legalább egy vasárnap már Attila- 
játékos lesz.

Iglódy és Somogyi még ma sem 
vonult be Szombathelyre s értesülé
sünk szerint a hét folyamán nem is 
kerül sor erre. Iglódy talán Pestről 
egyenesen Miskolcra utazik, ahol a 
szombathelyiek vasárnap az Attilá
val játszanak, Somogyinak az első 
mérkőzésen való szerepléséről ellen
ben alighanem lemond a vezetőség.

Missbach Frigyes, ,a Váci SE ki
váló középfedezete súlyos tüdőgyul
ladáson esett át. Csapata mérkőzé
sein sokáig nem vehet részt.

Gulyás István, a Kispest, majd a 
Bak FC volt játékosa, akit nemrég 
nyilvánítottak ismét amatőrré, a 
Vád SE-hez kérte igazolását.

A Hunyadi SC-nek és az ULK-
nak a bajnokságból való törlését 
javasolja az intézőbizottság a ta 
nácsnak.

A VII. kér. Amatőr ellen a
PTBSC és a MÖSzTK is óvott. 
Mindkét óvást elutasította az inté
zőbizottság.

Palotás tegnap már megjelent a 
Bocskai edzésén, de még mindig ném 
egészséges teljesen. A fedezetekben 
való nagy hiány következtében 
azonban lehet, hogy vasárnap, vagy 
legkésőbb kedden a Ferencváros el
len feltétlenül ismét játszania kell. 
A Budai 11-től elszenvedett várat
lan vereség utórezgósei egyébként 
nem akarnak könnyen elülni s a ve
zetőség elhatározta, hogy a legszi
gorúbb rendszabályokat lépteti élet
be a játékosok magán életét illető
leg.

Az ULK— MÁV Előre bajnoki 
meccs 2 pontját az ULK javára, 
míg az Uránia— LTK meccsét az 
Uránia javára írta az intézőbizott
ság.

A Váci SE vasárnap négy tarta
lékkal játszott a D. Magyarság ellen 
es csupán sportszerűségből állott ki 
a fellebbviteli bizottság által leját
szani rendelt mérkőzésre. Azonkívül 
az első félidő közepétől tíz ember- 
rel * küzdött, mert Norik, balössze
kötő csatára rosszul lett.

A Bak TK megegyezett a Va
sasokkal. Eszerint a Bak edzéseit 
csütörtökönként a Vasas békeutcai 
pályáján tartja. Már az e heti tré
ninget is ott tartják a fekete-fehé
rek.

A PTBSC— Lapterjesztők mér
kőzés 2 pontját a PTBSC javára 
írták.

Spgrfírmsl, plakettek és
szobrok, serlesek, zománc- 
jelvények legolcsóbban Morzsányinál g

Magyar, a Tabáni SC halija 
felépült és vasárnap újra játszik.

A  Szeged FC tegnap nem tu
dott edzést tartani, mert a meleg 
hatásakép a pálya feneketlen sár 
alá került. A  játékosok mind ki
vonultak, de mikor meglátták a 
pályát, sorra visszafordultak 

„Tyüh, de fogunk szurkolni vasár
nap — mondja Soroksár intézője. 
Két nehéz meccsen túlestünk, most 
jön a feketeleves. Egész Soroksár 
lázban ég a meccs miatt. Ha meg
nyerjük a Szeged ellen a meccset, a 
bajnokságra is rámegyünk. Ha vesz
tünk, nem lehet utolérni Szegedet. 
Csapatunk összeállítása marad vál
tozatlanul a multheti: Bácsai — 
— Schweier, Lichtner — Elblinger, 
Illik, Kovacsics — Pflum II., Zwick, 
Schmidt, Küzdényi, Egyed.”

Szent a béke a Déli LASz és a 
déli BT között. A Déli LASz és 
a déli BT között már közel más
fél éve súlyos ellentétek állottak 
fenn s bár állandóan folytak a 
tárgyalások, megbeszélések, ezek 
eredményre nem vezettek. Most 
végre megegyezés jött létre a két 
testület között. A  megegyezés ér
telmében az egyesületeket terhelő 
bírói kiadások mintegy 25 száza
lékkal csökkennek. Többek között 
megegyeztek abban, hogjf a bírák 
ezentúl 65 kilométeren belül csak
III. osztályú személy vasúti költ
séget számíthatnak fel, gyors
vonatot pedig csak akkor használ
hatnak, ha ezáltal az egyesülete
ket mentesítik egyéb nagyobb ki
adások (szálloda, étkezés) alól. A 
megállapodást a tegnap megtar
tott tárgyaláson véglegesítették. 
A  tárgyaláson a DLASz-t Tóth 
Gyula elnök, Milassin Gyula ügyv. 
elnök és Büttl Elemér alelnök, a 
BT-t pedig Kardos elnök, Vöneki 
alelnök és Lapu főtitkár képvi 
selte.

A Váci Törekvés SE beolvad a 
Váci AC-ba.

A Jutagyári TE szekszárdiúti 
pályáját egy évre betiltották a 
műltévi ismeretes botrány miatt. A 
Jutagyári TE— MÁV Előre mérkő
zés 2 pontját pedig a MÁV Előre 
kapta.

A botrány miatt félbeszakadt Ke
lenföld—RUAC mérkőzést 2:1 arány
ban a KFC javára igazolta tegnap
esti ülésén az intézőbizottság, miután 
megállapította, hogy a mérkőzés a 
RUAC hibájából szakadt félbe.

Titkos és a futbaljszövetség 
cipője. A  téli holland— német 
túra után Titkosnál maradt a 
profiszövetség egyik futballcipő- 
je. Most az intézőbizottság fel- 
szóllította Titkost: vagy a cipőt, 
vagy a cipőnek az árát. . .

A Budai „11” mégsem tart ma 
edzést, mert mérkőzése szombat
ról vasárnapra került s így a já 
tékosok rendes napjukon, holnap 
végezhetik gyakorlataikat. Schus- 
ter betegsége egyébként szeren
csére könnyű lefolyásúnak bizo
nyult. A  játékos már csaknem 
teljesen rendbejött s vasárnap 
játszik a Somogy ellen.

Vida III., Vida II, Refai halfsorral 
11 ki az URAK vasárnap az MTK 

ellen.. Vida III. bemutatkozása, elé 
az URAK körében nagy várakozás
sal tekintenek.

Magyar — Attila? . . .  Pécs-Ba
ranya közös megegyezéssel szer
ződést bontott. Magyar már tár
gyal is az Attilával.

Szeged FC szövetségi ellenőrt 
kért vasárnap Soroksárra a So
roksár elleni mérkőzésre, sőt 
bíróellenőrt is kér a BT-tői.

Iványi, az MTK kitűnő középfede- 
zete az orrán sérült meg vasárnap a 
BSzKRT ellen. Állapota sokat javult 
serülése éta és csaknem bizonyos, 
hogy vasárnap az URAK ellen- elfog
lalja helyét a csapatban.

Bekkek előre! A  BEAC-ban 
nagy a csatárhiány. Vasárnap a 
MÁVAG ellen már nemcsak 
Ghymessyt, hanem Wighet is előre
vonják a támadósorba. Helyükre 
Mester és az újra sorompóba álló 
Szántót állítják. Az újonc Zudla 
bevált a BSE ellen, úgyhogy benn
marad az együttesben.

A Nemzeti a Bocskai ellen is va
lószínűleg azzal a csapattal játszik, 
amellyel két hete kikapott a Ferenc
várostól.

Burgovics, az FSE csatára a
lábfején erősen megsérült.

Siralmas... Rákospalotán vasárnap 
a Rákospalota—Terézváros bajnoki 
mérkőzésen összesen két pengő volt 
a bevétel. Négy ember határozta el 
magát arra, hogy vált 50 filléres 
jegyet. Négy nézője volt a meccs
nek...

Tegnap tárgyalták azt az
óvást, melyet az Etc FC a Pécs- 
Baranya ellen nyújtott be. A 
Pécs-Baranya képviselője kije
lentette, hogy jövő héten bebizo
nyítják, hogy játékjoguk nem 
volt felfüggesztve. Éppen ezért 
az intézőbizottság csak a jövő  
héten dönt ebben az ügyben. A  
pécsiek egyébként hangoztatják, 
hogy a fellebbviteli bizottság 
előtt bizonyítjják azt is, hogy a 
Szeged FC óvásával kapcsolat
ban jogosulatlanul vettek el tő
lük pontokat.

Vadas még mindig nem hagyta el 
a kórházat s így a Nemzeti már nem 
is számit rá ebben az idényben.

Az EMTK— ESC 2:0 arányban 
félbeszakadt mérkőzést fenti gól
aránnyal az EMTK javára iga
zolta az intézőbizottság. Szabó 
Józsefet, az ESC vezetőjét a csa
pat levonulása miatt eltiltották 
minden tisztség viselésétől.

Tízéves játékosjubileumát ün
nepli a BSE három jelessége: So- 
ponyai, Szűcs I. és Szűcs II. A  
fővárosi klub értékes ajándékkal 
fogja meglepni a három „öreg ’* 
harcost.

Szürketaxi FC— Nemzeti B)
barátságos mérkőzés lesz szomba
ton délután fél 4 órakor a Szőnyi- 
úton.

3000 pengőt nyerhet
. Magyar-Francia Biztosító Rt. sportpályá
zatán, ha eltalálja a bajnokság helyezéseit

Három kérdésre kell felelni:
1. Az I. osztályú profiliga öt első 

helyezettjének sorrendje ?
2. Az I. osztályú amatőr bajnokság 

három első helyezettjének sorrendje?
3. A II. osztályú profiliga három 

első helyezettjének sorrendje ?
Első díj:
A Magyar-Francia Biztosító Rt. 

1000 pengős díjmentes életbiztosítási 
kötvénye és 200 P készpénzjutalom. 

Második díj:
A Magyar—Francia Biztosító Rt 

500 P s díjmentes életbiztosítási köt
vénye és 100 P készpénzjutalom. 

Harmadik díj:
A Magyar—Francia Biztosító Rt. 

1000 P-s dímentes balesetbiztosítási 
kötvénye és 50 P készpénzjutalom. 

Pályázati határidő 1932 május 5. 
A feltett kérdésekre minden héten 

újabb szelvénnyel lehet pályázni, te
hát minden pályázó a pályázat lejár
táig esélyes résztvevője marad pá
lyázatunknak. Egy személy hetenkint 
csak egy szelvénnyel pályázhat. Az 
újabban beküldött szelvény, tekintet 
nélkül az előzőekre, önállóan vesz 
részt a pályázaton.

Célszerű a pályázaton való rész
vételt már ma megkezdeni, mert egy
részt jövő héten újabb szelvénnyel 
pályázhat, másrészt növeli a korábban 
beküldött pályázattal esélyeit, mint
hogy holtverseny esetén a korábban 
érkezett pályázat javára történik «  
döntés.

3  PAlyAiatl sxelvAny — •......  | í :

Magyar-Francia Biztositő Rt. Sportpályázata
1. liga: L
2 .  _________3.
4. ____ ____ _ 5.
Amatőrbajnokság: 1..
2 .______________ 3.
n. osztályú liga: 1.
2 . ........... ............._ 3.
Név
Foglalkozás:
Lakhely:

______ -utca
. ker„ 
__sz.

Beküldés napja:
Beérkezés napja:_________________
Beküldendő: Magyar-Francia Biztosító Rt. Praga- sanda osztálya. BaáaaesL VI. kér., fókai-alca 1.



Szakképzés és szakszÖ¥et- 
séggi közreműködés fejlesz
tette izmossá a lewenfe-ököl- 
vívásf,

m elyet szeretettel karolt fel a levente
intézmény legfőbb vezetősége is

<— Saját tudósítónktól —
Levente ök ö lv ívó !... Levente 

ökölvívóbajnokság! . . .
Uj szó, új fQgalom, amelyet csak 

az utóbbi esztendők vittek bele a 
köztudatba. Olyasvalami, ami rö
vid 10 esztendővel ezelőtt nem volt, 
ami itt nőtt föl a szemünk előtt 
egészen észrevétlenül s amit nem 
is ismer mindenki.

Pedig tömegeket mozgat meg ez 
a szó: levente. Nincsen olyan falu 
ma széles ez országban, amelyben 
ne lenne levente. Atlétikai és cél
lövő szakosztálya minden levente
egyesületnek van, de ahol megfelelő 
oktatók állnak rendelkezésre, ott 
ökölvívó, birkózó, úszó, sőt evezős 
szakosztály is működik.

Már többízben megállapították, 
hogy ezek között a szakosztályok 
között rendszerint az ökölvívó szak
osztály az, amelyik a legnagyobb 
mozgékonysággal rendelkezik. Róla 
hall az ember legtöbbet. M iért? 
Talán mert az ökölvívók számbeli 
túlsúlyban vannak? Nem! Egészei} 
másért! A  választ pontosan meg
adta az I. Testnevelési Kerület 
egyik kitűnő vezetője, akinek le
vente ökölvívói elsők az országban 
és aki amellett az atlétikának is 
lánglelkű híve.

—  Nincsen semmi boszorkányság 
abban —  mondja a kerületi vezér 
— , hogy levente ökölvívóink száma 
napról napra nő. Csak két dolog 
kell hozzá. Az egyik, hogy a veze
tésre hivatottak (fent és lent 
egyaránt) jóakarattal és szeretet
tel kezeljék a leventék ügyét, a má
sik pedig, hogy megfelelő számú 
oktató álljon rendelkezésre.

—  Az eredmény elsősorban az 
oktató érdeme. Bizonyos, hogy na
gyon sok akadályt kell az oktató
nak legyőzni, de ezektől nem sza
bad visszariadni. Elismerem, sok
szor nem az oktató munkakészsé
gén múlik az eredmény, hanem 
azon, hogy illetékes helyen nem 
tudják eléggé értékelni azt a mun
kát, amit egy-egy oktató végez. Az 
ilyen esetekben azonban a felső 
vezetés megtalálja a helyes intéz
kedés módját.

—  Hogy a levente ökölvívók 
száma ily rohamosan gyarapodik, 
abban a MÖSz is részes. Az ököl
vívó szövetség az utóbbi esztendők 
folyamán egyik trénerképző tan- 
folyamot a másik után rendezte. 
Mindegyikből nagyon sok lelkes 
munkatárs került ki, akik m haza
érve szükebb pátriájukba, a tanul
takat nagy sikerrel plántálták át 
leventéikbe. A  MÖSz ezeket a vég
zett oktatókat azóta, hogy elkerül
tek Budapestről, egyetlen percre 
sem veáztette el szeme elől. Mind
egyiket nyilvántartja, működésük
re figyel és mindenben segítségük
re van.

—  Én sajnálom a legjobban, 
hogy más sportágakban nincsen 
így. Én elsősorban atlétaember va
gyok  és azt tartom, hogy atlétikai 
tudás nélkül nem lehet semmilyen 
sportágban sem kiválni a szürke 
tömegből. Hiába akar valaki nagy 
eredményeket' elérni a teniszben, 
vagy evezésben, vagy bármilyen 
más sportágban, ha nincsen atlé
tikai készsége —  ha nem tud ug
rani, futni, dobni — , sohasem tud 
majd nagy eredményeket elérni. 
A z atlétika az alap, amelyre építeni 
keU. Hiszen az atlétika a gyerek 
első sportja, amit mindenki kis 
gyerek korától kezdve űz, amikor 
—  játszik.

__Ugyanazt a módszert, amit az
ökölvívóknál sikerrel csináltunk, 
megpróbáltuk az atlétáknál is. 
Olyan hozzáértő ember, mint 
Schenker ezredes vezette az egyik 
Ilyen oktatói tanfolyamot, melyen 
ötven hallgató vett részt s hall
gatta a jeles atléta-szakemberek 
előadását. De amikor a tanfolyam

befejeztével be akartuk mutatni az 
illetékes szövetségnek s a nyilvá
nosságnak, hogy mit tanultak azok, 
akik az ország minden vidékén, a 
nép egyszerű fiai között szereznek 
majd új híveket az atlétikának, 
akkor a bemutatón mindenki ott 
volt, csak éppen az érdekelt szövet
ség „lelkes érdeklődéstől átfűtött 
képviselőinek serege”  hiányzott. 
Szerelemhegyi alelnök volt ott 
egyedül.

—  Az érdeklődésnek ez a hiá
nya különben jellemző vonás az 
atlétáknál. Pedig ezeket a végzett 
oktatókat nemcsak elindulásukkor, 
hanem úgy, mint a MÖSz teszi, to
vábbra is állomdóan figyelemmel 
kell kísérni, számontartani azt az 
eredményt, amit produkáltak és ha 
látják, hogy valahol, valahogyan 
megakadt a munkában, akkor oda- 
állani melléje és megkérdezni: Hát 
mi nem megy, kedves Fekete Gá
bor, vagy Fehér Péter ? Hol akad
tál meg? Mi a baj? Segíteni kell 
rajta ilyenkor. S nem igaz az, hogy 
csak pénzzel lehet segíteni. Lehet 
mással is, ötletekkel és útbaigazí
tásokkal !

—  Végeredményében odalyuka
dunk ki, hogy a közös célokért egy
mással karöltve, egymást támogat
va kell küzdenünk. Bele kell kap
csolódni a munkába lefelé is, min
den egyéni hiúság nélkül. Mert 
hiába dolgozunk egymás m e l l e t t  
tizen, vagy akár százan is, ha nem 
dolgozunk e g y ü t t ,  akkor nem 
tudunk értékes munkát végezni. 
Az a szövetség, az a sportág, ame
lyik ezt fel tudta ismerni, az fel- 
tartózhatatlanul nyer tért a többi 
előtt. Ez a titka a levente ököl
vívás sikerének.

*
Nem egymás mellett, hanem 

egymással! így  válik érthetővé, 
hogy az I. Testnevelési Kerületben 
lévő 400 község közül ma már min
den tizenötödikben van levente 
ökölvívó szakosztály s hasonló a 
helyzet a többi hat kerületben is. A 
fővárosi levente ökölvívók hatal
mas száma pedig még nagyobb 
súlyt ad a leventék egyre izmo
sodó ökölvívó sportjának.

A KISOK országos tornászbajnoki 
viadalát, közbejött akadályok miatt 
nem a Nemzeti Torna Egylet csarno
kában, hanem a BBTE Attila-u. tor
natermében rendezik. A verseny sor
rendje a következő: Szomboton,
12- én délután 3 órától a csapatbaj- 
noki versenyek és az egyéni bajnok
ság előírt gyakorlatai,, valamint _ a 
műszabadgyakorlati verseny kerül
nek sorra. Vasárnap, 13-án délelőtt 
az egyéni bajnokság szabadon vá
lasztott gyakorlataival küzdenek • a 
nyújtón, lovon és a gyűrűhintán;
13- án délután 5 órától pedig a dísz- 
toma keretében tartják meg a baj
noki versenyt a korláton. A verse
nyek zavartalan lebonyolítása érde
kében a KISOK ezúton is kéri, hogy 
a résztvevő intézetek testnevelési 
tanárai gondoskodjanak a startje
gyeknek holnap, csütörtökön réli 12 
óráig való átvételéről.

A IV. Kegyesrendi g. sportköre a
KISOK megbízásából április hó 9. és
10-én kizárásos tőr- és kardesapat.- 
és egyéni versenyt rendez az intézet 
tornacsarnokában.. Nevezéseket ápri
lis 5-ig az iskola címére kell benyúj
tani.

4feHÓSPORTS:

A nyíregyházi Kossuth rg. 
nyerte a KISOK debrecen- 
keriileii vívóbajsiohságát

—  Saját tudósítónktól —
Nagyszámú érdeklődő előtt va

sárnap rendezte meg a nyíregy
házi Kossuth rg. a debreceni kerü
let tőr- és kardvívó bajnokságait.

A  viadalon a debreceni iskolák 
közül a ref. g., az r. k. és az izr. 
gimnázium, a nagykállói rg., a kis
várdai, a hajduszoboszlói és a ren
dező Kossuth rg. tanulói vettek 
részt.

A  szép és izgalmas küzdelmek
ből a nyíregyházi rg. vívói kerül
tek ki győztesen, legerősebb ellen
felük, a kisvárdai rg. előtt.

A központ képviseletében Mich- 
nay Géza főtitkár jelent meg a 
versenyen és köszönetét mondott 
Zwick Józsefnek, a Kossuth rg. 
igazgatójának, Zágoni Dezső testn. 
tanárnak a szakszerű rendezésért 
és további munkára serkentette az 
ifjúságot.

Eredmények:
Kard csapatbajnokságban: 1.

Nyíregyházi Kossuth rg. (9 :1 ) 
(Kiss Tibor 3, Görömbey 3, Nyer
ges 3, Mauritz 0), 2. Kisvárdai rg. 
(Varga, Némethy, Schönpflug, Ko
csis), 3. Nyíregyházi Kossuth rg. 
B) csapat (Juhász, Lukács Zoltán, 
Lukács Béla, Marcsek György).

Kard egyéni bajnokságban: 1. 
Kiss Tibor Nyíregyházi rg. veret
len, 7 gy., 2. Varga László Kisvár
dai rg. 5 gy., 3. Görömbey Béla 
Nyíregyházi rg. 4 gy., 4— 5. Nyer
ges Pál Nyíregyházi rg. és Wallner 
Ödön Debreceni rk. 3— 3 gy., holt
verseny, 6. Némethy László Kis
várdai rg. 2 gy., 7. Balog Hajdú
böszörmény 2 gy., 8. Mauritz Nyír
egyházi rg. 1 gy.

Tőrcsapatbajnokságban: 1. Nyír
egyházi Kossuth rg. 9 :7  (Juhász 3, 
Szondy 3, Görömbey 2, Kiss 1), 2. 
Kisvárdai rg. (Szőke 3, Varga 2, 
Némethy 2, Kocsis 0).

Tőr egyéni bajnokságban: 1.
Varga Kisvárdai rg. 3 gy., 2. 
Szondy Nyíregyházi rg. 2 gy., 3. 
Juhasz Nyíregyházi rg. 2. gy., 4. 
Némethy Kisvárdai rg. 0 gy.

Oslóből jelentik: Miután az elmúlt 
napokban bőségesen havazott, mégis 
megtartják a Hölmenkol-síversenyt, 
amelyet előzőleg lemondottak. A  ha
gyományos verseny keretében már
cius 12-én kerül sor a 17 km-es futó
versenyre, másnap az ugróversenyre, 
március 15-én az 50 km-es futóver
senyre.

Egy munkácsi előfizető'. 1. A ping
pong asztal méretei: az asztallap
hossza 274.5 cm, szélessége 152.5 
cm. Az asztal síkjának a padló fe
letti magassága 76—77 cm. Az asz
tal széle nem lehet legömbölyített. 
Felülete sötétzöld színű festékkel 
többszörösen átfestendő. Fényezett 
nem lehet az asztal játékfelülete. Az 
asztal szélén 2 cm széles feoér csíkot 
kell festeni. Az asztallapot fenyőfa
deszkából szokták készíteni, mégpe
dig a könnyebb kezelhetőség szem
pontjából esetleg úgy, hogy az 
asztallap középütt (a háló alatt) ösz- 
szehajtható. A  játékasztal két „ba
kon” nyugszik, melyektől csak azt 
kívánjuk meg, hogy megfelelő sta
bilitással hordják az asztalt. A  háló 
magassága 17.5 cm, tartó oszlopai az 
asztal szélétől kifelé legalább 10 
cm-re legyenek. 2. Fehér József, a 
DTE sprintere 1930-ban érte el leg
jobb eredményét. 11.2-őt futott. 3. 
Csütörtökig a kívánt könyvet nem 
juttathatjuk el a megadott címre.

Sámson Olivér, Győr. 1. Az asztal 
mögül kell adogatni. 2. Szokott, s ha 
sor kerül rá, majd megírjuk. 3. 
Franciaországban csak három éven 
át volt országos futballbajnokság. 
Ennek lebonyolítása azonban nehéz
ségekbe ütközött, s most már a ke
rületi bajnokságokkal le is zárják a 
bajnokságot. Azóta Franciaországban 
a knpa képviseli az országos jelen
tőségű tornát. A francia futball- 
bajnokságot 1926—27-re a CA Paris, 
1927—28-ra a Stade Francais, 1928— 
29-re az Olympique Marseille nyerte, 
Ezután nem írták ki az országos 
bajnokságot. A  kupát: 1927-ben nz 
Olympique Marseille, 1928-ban a Red 
Star Olimpique, 1929-ben az SO 
Montpellier, 1930-ban az FC Séte, 
1931-ben a Club Francais nyerte. 4. 
Tessék a BKE-hez fordulni, vagy az 
illető műkorcsolyázóknak a BKE 
elmére írni (Budapest, VI., Stefániá
it, Budapesti Korcsolyázó Egylet). 
Onnan majd továbbítják.

B. 3. Budapest. Künstler elme. 
Künstler J. Panateneikos Fotbal Si- 
loges, Athenes, Odos Solomoa 19.

msmtmm
A Tudományegyetem  

m egkezdi a BEAC sport
telepének kiépítését

—  Saját tudósítónktól ■—
Az egyetemi sportéletre nézve 

nagyon fontos kérdést tárgyalt 
a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem Tanácsa a napokban 
megtartott, legutóbbi ülésén. 
Ekkor terjesztette ugyanis az 
Egyetem Tanácsa elé Yolland 
Arthur ar., a BEAC tanárelnöke 
azt a tervet, amelyben az egye
sület új klubházának megépíté
sére kéri azt az összeget, ame
lyet az egyetemen erre a célra 
gyűjtöttek és kezelnek.

Az Egyetemi Tanács nagy lel
kesedéssel tette magáévá a ké
rést és hozzájárult ahhoz, hogy 
a meglévő összegeket a kért cél
ra felhasználják. Megbízta egy
ben Yolland Arthur dr.-t, hogy 
az építés terveit felülvizsgálja 
s általában az egész kérdést 
irányítsa. A BEAC elnöke teljes 
lendülettel látott neki a nagy 
kérdés megoldásának és a BEAC 
elnökségével, szakosztályi elnö
keivel, valamint a megbízott és 
felkért szakemberekkel a most

tartott értekezleten határozta el 
véglegesen az építés módját, ál
lapította meg a végleges megol
dás terveit.

Az új épület terveit Misley 
Sándor építész készítette el s a 
most megvalósításra kerülő rész 
csak az első szakasza annak _ a 
nagyszabású tervnek, amit a jö 
vőben majd fokozatosan, egy
mást követően valósítanak meg. 
A végső megoldás valóságos 
modern sportpalotát varázsol 
majd a BEAC-pályára, olyat, 
amely a hatalmas, ötezer főnyi 
egyetemi hallgatósereg kőtelező 
testnevelését és sportolását is 
tökéletesen szolgálhatja.

A most készülő, első rész épí
tését már a közeli hetekben meg
kezdik s a nyár folyamán ez a 
rész már üzembe is kerül, ami
vel egy csapásra megszűnnek 
azok a mizériák, amelyek eddig 
a BEAC-pályán annyi kényel
metlenséget okoztak a sportolók
nak. A  Pázmány Péter Tudo
mányegyetem mindenesetre pél
dát mutat, hogy tettel, cseleke
dettel kell szolgálni a testnevelés 
ügyét, nem pedig üres szólamok 
hangoztatásával.

Írország femszcsapata
nem főst Magyarországba
Győzelmi esélyeink csökkentek — 
anyagi kilátásaink azonban 
kecsegtetők

— Saját tudósítónktól —
Jelentettük, hogy a magyar 

teniszszövetség —  abban a re
ményben, hogy a Davis Cup első 
fordulójában a finneket megver
jük —  átírt az ír szövetséginek s 
ajánlatot tett a második forduló 
ír— magyar mérkőzésének Buda
pesten való lejátszására. .A  pá
lyaválasztó írek válasza most 
jö tt  meg.

Az írek a magyar meghívást 
udvariasan elhárították s 
egyben javasolták, hogy az 

ír— magyar DC-mérkőzést 
május 12— 14-én Dublinban 

játsza le a két ellenfél.
MOLSz a választ kénytelen 

volt tudomásul venni, mert a 
szabályok az írek pályaválasztói 
jogát kifejezetten biztosítják. 
Esélyeink, melyek Kehrlingnek az 
ír Roger3 felett aratott győzelme 
óta erősen megnövekedtek, most 
ismét „parira”  süllyedtek, hiszen 
az a tudásbeli előny, amit a leg
jobb Kehrling a legjobb Rogers 
ellen felmutathat, az írországi

gyeppályákon (a legjobb esetben 
is legalább) kiegyenlítődik.

írtak azonban az írek valami 
biztatót is. Azt tudniillik, hogy 
a dublini ír— magyar DC-mérkő- 
zésen körülbelül 12— 14 ezer pengő 
bevételre van kilátás, melynek 
fele —  a költségek levonása után 
—  a magyar szövetséget illeti. 
Ez pedig olyan tisztességes ösz- 
szeg, amit idehaza csak igen jó  
körülmények közt tudtunk volna 
produkálni.

Nagyon természtes, hogy a 
MOLSz sokkal szívesebben vette 
volna, ha a mérkőzés megrende
zését az írek átengedik nekünk, 
mert a rendezés anyagi kockáza
tát a sportbeli előnyökért kész 
örömmel vállalta volna. Mivel 
azonban az adott helyzeten vál
toztatni nem lehet, most érdek
lődéssel várják a teniszszövet
ségben, hogy vájjon az ír földön 
is remélt győzelem mellett beüt-e 
a mérkőzés anyagi szempontok
ból is.

Szlovenszkó és Kárpátalja ifjúsági 
teniszcsapatbajnokságáért is megin
dulnak a küzdelmek a most .követ
kező idényben,

Románia résztvesz! A  román te-
niszszövetség felfüggesztette előbbi 
határozatát s úgy döntött, hogy még
is kiáll Angliával Davis Cup mérkő
zésre.

ÚSZÁSI
Majna-Frankfurtban az SC Frank

furt úszóversenyén a kölni Deiters 
2:lG.3-ra javította a lipcsei .Jeinrieh 
2:19-es német, rekordját. Egyéb ered
mény: 190 m gyors: L Haas Köln
1:01.8, 200 m mell: 1. ‘Wiinsch Karls- 
ruhe 2:55.4, 100 m hát: 1. Frenek dr. 
Heidelberg 1:16, 4x100 gyors staféta: 
1. Poseidon Köln 4:15.8.

Évadzáró vacsora a III. kerületben.
pénteken este fél 9 órakor rendezi 
A  III. kér. TVE úszószakosztálya 
évadzáró vacsoráját.

A FINA tíz amerikai rekordot 
hitelesített világrekordként. A tíz 
közül kilenc — mint annakidején kö
zöltük — Helen Madison rekordja, 
a tizedik pedig Leonard Spence 200 
m mellúszó rekordja 2:44.6 mperc- 
cel.

Onódy tata gavallér volt. Nem 
koholmány! Szombaton este a MUE 
új helyiségeiben fényes estélyt ren
dezett, amelyre hivatalosak voltak a 
Bethlentéri Színpadnak a művészet 
is. A kis színház és a MUE között 
az állandó kapcsolatot Fekete József, 
a színház igazgatója jelenti azon a 
réven, hogy leánya, Fekete Médi, a 
MUE hölgy gyorsúszó gárdájának
— gondolom — harmadik helyezett
je — a MUE erőlistáján. Amit aztán 
ezen a réven Fekete direktor szabad
jegyben nemcsak a MUE-nak, nem
csak az úszóknak, hanem az egész 
sporttársadalomnak „leisztol” , abból
— mondjuk a példát —  Onódy tata 
felépítené a MUE második pályáját• 
Fekete direktor a MUE estélyén 
nagyszerű kabaréműsort adott. 
Összes sztárjaival, élükön Verbőcztí 
fiával, megjelent s a legjobb számo
kat csak úgy szórták a lágymányosi 
najádok és tritónok mulattatására.
A műsor után Onódy József, az 
egyesület ügyvezető alelnöke a klub 
nevében megvendégelte a kirándult 
művészeket s ezek még harmadnap j s 
emlegették a nagyszerű vacsorát, 
amit a MUE szervírozott nekik. A 
benfentesek csak nézték a csodát. M\ 
pedig feljegyezzük a dátumot. 198* 
március 5. Skócia történetében ifferl 
nevezetes dátum lesz ez, akárki meg
lássa! ;
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Majola Hal 400 méteren 
legyezte I. Craie-t,
d e esak 5:14 alatt
— Saját tudósítónktól —•

Délkalifomia úszóbajnokságait 
Los Angelesben tartották esti 
verseny keretében. Noha a ver
senyen csupa nagyágyú állott 
rajthoz, mégis gyengék az ered
mények. Hollywood és Los Ange
les úszói osztoztak meg a bajnok
ságokon.

Eredmények:
100 yard gyors : 1. Cummings 

HAC 54.6 mp, 2 . Manuella Kalili 
HAC, 3. Lindgren.

200 m mellúszás: 1. Blanken-
burg HAC 2:55.4 mp, 2. Warner,
3. Chrysler.

100 yardos hölgyúszás: 1.
Hatch 1:07.4 mp, 2. Cramer, 3. 
Forbes.

100 y  junior leányúszás: 1. 
Helen Marcek 1:31 mp.

W 0 m gyors : 1. Majola Kalili 
6:14 mp, 2. B. Crabbe, 3. Kette- 
ring.

100 y  hölgy hátúszás: 1. M.
Lowe 1 :2 2  mp.

H ölgy m űugrás: 1 . Georgia
Coleman, 2 . Dorothy Poynton, 3 . 
Amy Lou Olivér.

Ha É r i é i  j i  megy, 
az Earópa— t a r i a  ászá- 

slaiéfa harca -  3889 M á rt  
jM e r ie z  a Fitó -a a k
—- Saját tudósítónktól —

- Az úszóolimpia lezajlása után 
sor kerül a világrészek közötti 
4x200-as úszóstaféta küzdelmeire. 
Ezt a versenyt a losangelesi sta
dion tulajdonosa, Los A ngeles  
város testnevelési ügyosztálya a 
FlN Á-val közösen rendezi. A 
losangelesi „Hodászy”  tegnap ar
ról értesítette Donáth Leó dr.-t, 
a FINA főtitkárát, hogy

Los Angeles városa a tiszta 
jövedelem felét a FINA ré

szére ajánlja fel.
Miután a stadionba mintegy tíz
szer ember fér be és a világra
szóló esemény minden bizonnyal 
telt házat vonz, mert a versenyt 
fél- és egydolláros népszerű hely
árakkal rendezik meg, a teljes 
bevételt 7500 dollárra lehet be
csülni. Ha most ebből mintegy 
1500 dollárt a rezsiköltségekre 
levonunk, kiderül, hogy a nem 
zetközi szövetség m integy 3000 
dollárhoz jut.

Ez pedig olyan összeg, ami
nőben a FINÁ-nak még soha 

nem volt része.
A  FINA most olyan irányban 

tárgyal, hogy a várható részese
dés terhére az olimpiai úszóver
senyekhez

európai funkcionáriusokat
vigyenek,ki. Donáth dr. ebben az 
értelemben írt már D rigny-nek, 
a FINA elnökének s nagyon való
színű, hogy a világrészek stafé
tája lehetővé teszi, hogy néhány  
kitűnő bíró és versenybíró jusson  
át az óceánon és lehetővé teg ye  a 
versenyek 'pártatlan lebonyolítá
sát.

A Nemzeti U sz ó s p O rt  A la p í t v á n y  
t e g n a p  ü lé s t  t a r t o t t ,  a m e ly e n  l e t á r 
g y a lt á k  é s  e l f o g a d t á k  a z  ú j  k ö l t s é g -  
v e t é s i  é v  k ö lt s é g v e t é s é t .

Változás a pünkösdi vízipólómérkő- 
zésekben. A MUSz tegnap átírt a 
csehszlovák és osztrák szövetségek
hez és közölte velük, hogy & pünkösdi 
nemzetközi mérkőzéseket körmér
kőzéssé szándékozik kiépíteni. A  kör
mérkőzés az eddig tervezett meccsek 
mellé még egy harmadik mérkőzést 
is szükségessé tesz a válogatott csa
patok számára. Mint tegnap közöl
tük, a MUSz eredetileg arra gon
dolt, hogy a piiskösdünnepi meccsek 
lezajlása után a keddi hétköznapon 
állítja egymással szembe a vendég 
válogatottakat. Tegnap megváltozott 
az elgondolás s a MUSz ajánlata 
már úgy ment a külföldi szövetsé
gekhez, hogy vagy szombaton, vagy 
kedden játszák le ezt a harmadik 
napot. Minthogy valószínű, hogy a 
csapatok szombaton már itt lesznek, 
a valószínű az, hogy a pünkösdi 
úszóversenyek már szombaton meg- 
’̂ezdőd'nek.

Csak 2x10 percig tartott tegnap 
a válogatottak edzőmérkőzóse. A 
csapatok teljes összeállításukban ál
lottak rajthoz, csupán Ivády dr. 
hiányzott, akit egy félidőn át Ra
vasz, egyén pedig Szabó helyettesí
tett.

Nyolc vasutas egyesület verseny
zői indulnak el a Vasutas Sportliga 
vasárnapi országos úszóversenyén. 
A versenyszámok sorrendje: 100 m 
ifj. gyors, 100 m gyors, 66 m mell 
kezdőknek, 100 m hát, 100 m ifj. 
mell, 100 m mell, 66 hát kezdőknek, 
3X100 vegyes staféta, 100 ifj. hát, 
200 szenior mell, 66 kezdők gyors, 
4X66 m gyorsstaféta. A versenyen a 
Miskolci Vasutas 12, a Törekvés 11, 
a Magyarság SE 13, a Szegedi Vas
utas 11, a Szolnoki MÁV 13, a Test
vériség 8, a B. Vasutas 3 és a MÁV 
Előre 3 versenyzővel indul. A ver
senyt fél 7 órakor kezdik, belépő
díjat nem kell fizetni.

1:23.6 mp-es idővel győzött 660 
yardon Filadelfiában Sandler azon a 
versenyen, amelyen mögötte és Nor- 
dell, Bullwinkie és Green mögött 
Barsi ötödik lett. (Barsi erre a távra 
már l:21-en belüli időt is futott.) A 
verseny egyéb eredményei: 50 yard: 
1. Toppino 5.4 mp, 2. Kelly, 3. Sin- 
ger, 4. Simpson. — 1 mérföld: 1. 
Dawson 4:21 mp, 2. Crow'ey, 3. 
Conger, 4. McRniff. — 2 mérföld:
1. Rekers 9:22.3 mp. — 15 yard gát:
1. Beard 5.9 mp, 2. Alcom, 3. Furth. 
— Magasugrás: 1. Osbom 194 cm,
2. Sheiby és Nelson 191.5 cm. — 
Rúdugrás: 1. McDermont 411 cm, 2. 
Warne 396 cm. — 4x880 yard sta
féta: 1. Newyork egyetem (Pum- 
phrey, Maloney, Sandler, Nordell) 
7:55.6 mp. — A női magasugrást 
Shiley 157 cm:el nyerte.

Főiskolai fedettpályaverseny volt 
Bostonban, ahol új rendszer szerint 
időíutamok alapján állapították meg 
egyes futószámok helyez’éseit. A  jobb 
eredmények a következők: 1000
yard: Hallowell 2:17.8 mp. — 45
yard gát: Mac Donmeíl 5.8 mp (Re- 
cord negyedik). — Távolugrás: Pike 
704 cm. — Magasugrás: Moore 186 
cm. — Rúdugrás: Lee és Pierce 411 
cm.

Olimpiai próbaverseny volt Ameri
kában. Még hozzá fedettpályán — de 
nem Los Angelesre. A jövő hónap
ban Palesztinában lesz egy zártkörű 
olimpiai verseny és erre Nawyónkban 
is készülődnek. A Maceabi által ren
dezett próbaversenyen a 100 métert
11.6 mp-el Weinstein, a 200-ait 23.2- 
vel Heymann, a 400-at 54.6-tal Fried- 
mann, a SOO-at 2:01.8-cal Rosen- 
crantz, az 1500-at 4:10.3-al Stem,
az 50Q0-et 15:29.2-vel Werbin, a ma
gasugrást 183-al Feiden, a súlydo
bást (5.4 kg-os golyóval) 16.45 m-el 
Adclrnan nyerte.

Szerb dr. indulására alig lehet szá
mítani a mezei bajnokságban. A
MAC-verseny után megkísérelte a 
futást a szigeten, de lába annyira 
fájt, hogy nem tudta a futást befe
jezni. A jobb lábszáron támadt izom- 
gyulladást valószínűleg a kemény 
talaj okozta, amint alkalma
sint az volt az oka az emiatt már 
három hete pihenő Kultsár izomgyul
ladásának is. Szerb most gyógyke- 
zeltefi a lábát és lehetséges, hogy 
az mégis rendbe jön annyira, hogy 
legalább a csapat kedvéért el tud in
dulni a bajnokságban. Ha ő hiányoz
ni fog, akkor Szabó hozza meg a 
csapat érdekében azt az áldozatot, 
hogy  ̂végigfut 10 kilométert és ©el
lőni tói is jó futást várnak a szige
ten. Azt hiszik, hogy ha az MTK 
valóban nem indítja Simont, még 
így is sikerül megnyerni a bajnoksá
got.

Newyork fedettpályabajnokságait 
méteres távokon rendezték az idén 
Brooklyniban. 100 méteren Singer 
győzött 10.8 mp alatt, 40Ó méteren 
Larnb (akit Barsi a bajnokság elő
futamában megvert) 49.8 mp igen jó 
idővel, 800 méteren Rosner 1:57 mp- 
cel, 3000-en Lermond 8 :47.2 mp-el. 
A 3x1000 méteres stafétát 7:36.6 ki
tűnő idővel nyerte a Newyork egye
tem. Súlydobásban Sextannak 15.40, 
magasugrásban Spitznek 190 cm is 
elég volt a győzelemhez.

A MAC tanácstagjai is lemondanak
tisztségükről. Megírtuk a MASz köz
gyűlésével kapcsolatban, hogy a MAC 
részéről megválasztott tanácstagok 
alkalmasint nem fogják megtartani 
tisztségüket. Most úgy értesülünk, 
hogy a MAC atlétikai szakosztálya 
legutóbbi ülésén ki is mondta ezt ha- 
tározatilag és így a tanácstagnak 
megválasztott Veres Imre dr., Zuber 
Ferenc és Bozsik István a legrövi
debb időn belül lemond.

FUTÓ, FOOTBALL, BÖX, 
VÍVÓ, BIRKÓZÓ-CIPÓK

•pedállá kéazitój*
Alnaeti Ferenc, Zslgmond-titoa •

„Az újkori atlétika története” cím
mel megjelent Misángyi Ottó hatal
mas munkájának első része, amely 
az angolszász népek atlétikájának 
eredetével és fejlődésével foglalkozik 
egészen napjainkig. A 250 oldalas, 
évtizedeken át tartó szorgalmas 
gyűjtés és kutatás árán mégírt köny
vet csupa sporttörténelmi érdekes- 
ségű kép díszíti. Az egész világ 
szakirodalmában párját ritkító tnű 
— amelynek részletes ismertetésére 
még visszatérünk — már könyvárusi 
forgalomban is kapható, de megren
delhető a szerzőnél is. (IV, Reál
tanoda-utca 9.) Ára 6 pengő.

A délnyugati kerület mezei baj
nokságára csak két egyesület neve
zett, a PÁC és a KTSE, de mind a 
kettő a szenior és az ifjúsági rész
ben is két-két csapatot. A PEAC 
csak az egyéni bajnokságban indítja 
két futóját. A szenior versenyben 
Horváth PEAC, az ifjúságiban Vonó 
a tip.

Április 3-án országos 5 km-es or
szágúti versenyt rendez a KTSE 
Kaposvárott.

Nagy meglepetés volt a francia 
mezei bajnokságban Rérolle veresé
ge, aki féltávig az élen volt, onnan 
azonban fokozatosan visszaesett a 9. 
helyre. Győzött a már sokszor helye
zett Leclerc 86:34.4 mp idővel, 50 
méterrel a bordeauxi Lahitte előtt. 
Harmadik Vigneron, negyedik a ta
valy 5000-en számos esetben váloga
tott ifjú Rochard.

Elfogulatlan vélemény Barsi sze
repléséről. Donáth Leó dr. levelet 
kapott Newyorkból W. M. Henrytől, 
az olimpiai előkészítő bizottság 
sporttechnikai igazgatójától. W. M. 
Henry azt írja, hogy Barsi — akit ő 
már Amsterdamban is látott — két
ségtelen képességeit a szokatlan fe
dett pályán nem tudta kifejteni, 
meglehetős gyámoltalanul állott a 
kitűnő fed ettpál ya taktikus okkal 
szemben és nem tudta használni a 
'könyökeit sem. Szóval a könyökben 
mégis volt valami.

Barátságos mérkőzés. UTE—MTE 
7:6 (3:1). Megyeri-út. Bíró: Speiser. 
Izgalmas küzdelem. Góldobó: Strossz 
(3), Ritter, Kerlus és Blau (2) UTE, 
illetve Drégely (3), Rosner (2) és 
Neumann MTE.

A budapesti leventék ökölvívóbaj
nokságát holnap, csütörtökön kezdik 
el. A lóg- és bantannsúlyú ökölvívók 
a Lehel-utca 16. szám alatti elemi 
iskolában, a pehely- és könnyű- 
súlyúak a Dob-utca 85. szám alatti 
elemi iskolában, a welter- és közép- 
súlyúak a Hernád-utca 42. szám 
alatti elemi iskolában, a kismehéz- és 
nehézsúlynak pedig a Jázmin-utca
6. szám alatti iskolában mérik össze 
erejüket. Ezeken a selejtező mérkő
zéseken is már nagy küzdelem vár
ható, mert a hegemóniát kezében 
tartó VI. kerületet akarják a többiek 
megszorítani. A  mérkőzések mind a 
négy helyen este 6 órakor kezdőd
nek.

Nehézsúlyú újonc professzionisták 
ökölyívóversenye. Hírt adtunk már 
arról, hogy Páriában 64 újonc jelent
kezett a nehézsúlyú professzionisták 
versenyére. Ez a nagy tömegű ne. 
vezés azonnal érthetővé válik, ha 
még hozzátesszük, hogy a díjazás 
olyan pazar, amilyen még nagyobb 
fajta versenyeken is ritkán fordul 
elő. A győztes ugyanis 10.000 (tíz
ezer) frankot kap, a második 5000, 
a harmadik 1000, a negyedik 500 
frankkal térhet haza. De azok elől, 
akik esetleg ldesnek a selejtező mér
kőzések során, sincsen elzárva a 
további mérkőzések útja. Ha a bi
zottság a kieső versenyző munkáját 
jónak találja, a vígaszdíjas csoport
ba ̂ osztja be, ahol újra felcsillan a 
győzelem reménye. Iga®, hogy itt 
már nincsen pénzdíj, de valamelyik 
menezser szeme esetleg megakadhat 
az igyekvő újoncon és gondjaiba ve
heti. És ez is pénzt j’elent.

Négy nemzet mérkőzése. A biro- 
a a * ökölvívóbajnokságok befejezése 

u .n a nénietek olimpiai próbának 
vetik alá az új bajnokokat. Április 
vegén Berlinben megrendezik a 
a négy nemzet mérkőzését, amelyre

Lanciákat, dánokat és olaszokat 
hívják meg,

Kreisz László dr, lemondott az 
NSC ökölvívószakosztályának elnök
ségéről. Lemondását más irányú el
foglaltságával indokolta meg. Utóda 
alkalmasint az NSC régi agilis szak
osztályvezetője, Schenk Imre lesz.

Hatvannégy nehézsúlyú ökölvívó
jelentkezett Parisban arra a profesz- 
szionista újoncversenyre, amelyet a 
Paris Soir rendez.

Budapest újra 
nívós profi ököl
vívó mérkőzések

hez jut
Érdekes tervek

—  Saját tudósítónktól —

A hazai professzionista ökölvívó 
sport, sajnos, még csecsemőkorát 
éli. Alig rendeznek nálunk eszten
dőnként egy-egy professzionista 
ökölvívó mérkőzést. Vállalkozó szel
lemű menezserek éppen úgy hiá
nyoznak, mint a nagyszámú pro
fesszionista gárda. így nem csoda, 
ha ennek a sportnak a művelői a 
külföldön keresnek elhelyezkedést s 
itthon csak mutatóba marad egy- 
kettő.

Ez a pár versenyző a szomszédos 
államokbaá igyekszik mérkőzni. 
Legutóbb Balázs és Hochmann 
Bécsben mérkőzött. Vereséggel tér
tek ugyan haza, de a hozzáértők 
egyhangú megállapítása szerint 
nem hoztak szégyent a magyar 
névre. A két magyar versenyző 
bécsi mérkőzése után

érdekes terv
merült fel. A bécsi verseny rende
zője Balázsnak és Hochmannak itt
hon akar módot adni a revánsra és 
április havában Budapesten akarja 
Frabergerrel és Blahoval a két ma
gyar fiút szembeállítani.

Ugyanezzel a mérkőzéssel kap
csolatban felvetődött az az ötlet is, 
hogy a magyar, osztrák és csehszlo
vák ökölvívó szövetség közösen 
rendezzen profiversenyeket. Mind
egyik szövetség a vendég ökölvívók
nak csak az útiköltségét térítené 
meg, míg a díjat mindegyik ököl
vívó a saját szövetségétől kapná. 
A csehszlovákok hajlandók' a bé
csieknek ebbe az ajánlatába bele
menni. A MÖSz professzionista al
osztályának a terv szimpatikus és 
annak megvalósítása érdekében a 
javaslattevő osztrákokkal tárgyalá
sokba bocsáj tkozott.

A pécsi Postás SE vasárnap dél
után nagyszabású propaganda tor
nász bemutatót rendez a pécsi Nem
zeti Színházban. A bemutatóra a bu
dapesti Postás SE férfi és női tor
nászcsapata is leutazik és a pécsi 
postások is ez alkalommal szerepel
nek először a közönség előtt. A 
MOTESz szervező munkájának ez az 
ünnepség _ újabb eredménye, ami 
folytatódni fog azzal is, hogy a pé 
estek a legközelebbi jövőben megala
kítják a MOTESz dunántúli kerüle
tét és a pécsi sportegyesületek is 
megszervezik a tornaszakosztályai- 
kát s belépnek a szövetségbe. A szer
vezés munkáját Barabás Jenő dr. 
és a MOTESz propaganda bizottsá
gának elnöke, Kiss József dr. posta
igazgató irányítja. A  vasárnapi ün
nepség iránt Pécs egész sporttársa- 
dalma melegen érdeklődik.

mmmm
Tanácsülést tart ma délután a ví

vószövetség. Ez a tanácsülés lesz a 
szövetség mai összeállítású vezetősé
gének utolsó ténykedése. A mai ta
nácsülés szabálymódosítással és a 
közgyűlés előkészítésével foglalkozik.

A József nádor főiskolai emlékver
seny vasárnap a főváros vívóesemé
nye. A  műegyetemiek a most követ
kező vasárnapon rendezik klasszikus 
főiskolai versenyüket, az örökös 
vándordíjért folyó József nádor 
emlékversenyt, A verseny az ország 
minden főiskolai vívóját sorompóba 
szólítja s a főiskolások versenye szép 
sportélvezetet fog nyújtani. A  ver
seny természetesen a Műegyetem 
oszlopcsarnokában zajlik le.

Az olaszok 15—16 vívóval mennek 
Los Angelesbe. Az clasz szövetség 
megállapította azt a keretet, amellyel 
az amerikai -olimpiai vívó játékokon 
részt fog venni. 15— 16 vívót küld ki 
Olaszország^ s így természetesen töb
ben két, sőt három fegyvernemben 
indulnak. A vfvócsapattal elutazik a 
szövetség elnöke, Mazzini, a tréner, 
Nedo Nádi és három zsűrielnök. Az 
olasz olimpiai bizottság egy fő költ
ségét 20.000 lírában állapították meg. 
Az olasz kardesapatnak eddig három 
biztos tagja van: Gaudini, Mara, 
Anselmi. A negyedik tagot még nem 
tudják _ a® olaszok sem. Vagy 
Pignotti, vagy Puliti kerül bele az 
első garnitúrába.

A döntő tus. A tőrcsapatbajnokság' 
ismét egy tilson dőlt el, mint annyi 
nagy verseiig már a vívósport életé
ben. Hallatlan izgalmak előzték meg 
ezt az utolsó asszót, ami a bajnok
ság sorsó,t volt hivatva eldönteni. 
Pillér állt szemben Zirczy (Gfellner) 
Antallal. .4 hangulat nagyon hason
lított ahhoz, ami a tavalyi bajnok
ság döntőjében a Pillér—Petschauer 
asszót kísérte. Akkor is felállt a, kö
zönség, hogy mennél közelebbről lás
sa ezt a mérkőzést s a tőrbajnokság 
néhány nézője sem tudott ülve ma
radni ennél az asszónál.. Zirczy ra
gadta a vezetést magához, de Pillér, 
aki talán csak ebben az egy asszó- 
ban volt nagy, most nagyon össze
szedte magát s 4:4 állásnál már 
eggyé forrott a közönség izgalomban 
a vívókkal. S ekkor jött az a bizonyos 
kétes tus, ami ilyenkor a botrányt ki 
szokta robbantani. Zirczy flessel tá
madott. Pillér futott előle s vonalba 
tette tőrét közben. Mindkettő talált. 
Nos, ilyenkor ritkán nem üt ki bot
rány. A szavazóbírák most sem ad
tak kellő támpontot. Mert, ha a tá
madás még helyben elérte Pillért, 
akkor nincs vita: a tus Pillérnél szá
mít, ha azonban menekülni tudott s 
egy-két lépést tett hátrafelé s csak 
aztán talált Zirczy, akkor Pillér ja
vára kell ítélni, mivel közben vonal
ba hozta fegyverét s az ellenfél ezzel 
mitsem törődőve belefutott. S most 
jött a zavar. Az elnök Pillér hátát 
láthatta esak, tehát ő teljesen a szar- 
vazókra volt utalva. S a szavazóbírák 
nem adtak Iccllö támpontot. Nem vol
tak hajlandók felelni arra, hogy váj
jon az első pillanatban talált-e Zirczy 
szúrása. Csak annyit mondtak csö
könyösen, hogy a szúrás ült. Az el
nök egy ■pillanatig tehetetlen volt, 
mert sorsdöntő asszóról lévén szó, 
még segsemmisíteni sem szabad a 
tust, csak végső esetben. De mást 
nem tehetett: annulált. Erre óvás 
kövekezett természetesen, de hiába, 
mert a szabály módot ad minden ké
tes tus megsemmisítésére. Ezzel a 
joggal élt az elnök. S most — jött 
a második kétes tus. Itt a négy sza
vazói négyféleképpen szavazott. Erre 
tsmét egy tust annulálni kellett. S 
S aztán Zirczy egy elkeseredett, de 
nagyszerű tempóban érkezett szúrás
sal eltalálta Pillért s Pillér későn 
szúrt bele. Ezzel a HTVC lett a baj
nok. De ismét megelőzte elsőségét két 
kétes tus. S kétes bizonyos szempont
ból a bírák hibájából volt, akik nem 
voltak határozóit és azonos vélemé
nyen. Szerencsére nem tört ki bot
rány, a vívók megőrizték nyugalmu
kat.

Klubközi versengés. A Magyar
Testgyakorlók Körének és a 
Hungária Vívó Clubnak ötös
kardcsapatai tegnap este barát
ságos mérkőzés keretében mér
kőztek meg. A  csapatversenyt
erős küzdelem után az MTK csa
pata nyerte 14:11 arányban. A 
győztes csapatból Dietz dr. 4, 
Liebermann és Hamvai 3— 3 ,
Nyilas és Dietz Miklós 2— 2 győ
zelmet szerzett. Ugyancsak teg
nap este az MTK hölgyvívócsa
pata a Detektív Atlétikai Club
női vívógárdájával mérte össze 
erejét a DAC vívótermében meg
hívásos verseny keretében. Első 
lett Lénártné MTK 6 győzelem
mel, második Kőibe Rózsi DAC 
4 gy., harmadik Erdős Manci 
MTK 4 gy., negyedik Szenesné 
MTK 3 gy., ötödik Orbán Magda 
MTK 3 gy.

Veszedelemben a Harden-kupaver- 
seny. Megírtuk hogy gróf Gautier 
Vígnál, a monacói szövetség eddigi 
elnöke hirtelen lemondott és lemon
dását elfogadták. Vígnál gróf távo
zása nagy feltűnést keltett a nem
zetközi vívóéletben, mert már két év
tizede a monacói szövetség élén áll s 
a nemzetközi életben előkelő szerepet 
játszott. Most aztán kiderült, hogy 
az elnök versenyrendezési ügyben 
veszett össze híveivel. Kibukott. 
Helyette .Harden dr.-t választották 
elnöknek. Erre Vignal gróf fogta az 
általa alapított serleget és versenyt 
írt ki Nizzában ugyanarra a napra, 
amikor Harden akar versenyt ren
dezni Monte-Carlobah. Az ügyet «  
FIE elé vitték, de a nemzetközi szö
vetség nem volt hajlandó beleavat
kozni ebbe a házi csete-patéba s házi 
kezelésre utasította a veszekedő fe
leket. Az ügy fejleményeit mi is ér
deklődéssel figyeljük, mert ebben az 
évben mi vagyunk a Harden-kupa 
védői s szeretnénk véglegesen meg
nyerni ezt a szép kupát.

BIRKÓZÁS
Jacobsen, a legkiválóbb dán birkó

zó, a sokszoros bajnok és 1926. évi 
Európa-bajnok tegnap tréning után 
hirtelen összeesett s a kórházba szál
lítás közben meghalt. Az orvosok 
agyvérzést állapítottak meg a halál 
okául. Jacobsen a dán főváros egyik 
legnépszerűbb rendőre volt.
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Sikerrel indult útnak mozi pályázat- 
sorozatunk

A pontverseny á llása
Tíz nappal ezelőtt írtuk ki több 

sorozatra tervezett mozipályázatun
kat. Az első sorozat kitöltött szel
vényeit március 6-ig kellett postára 
adni. Szép számban érkeztek a leve
lek s így máris megállapíthatjuk, 
hogy a közönség figyelmét ezzel az 
új mozipályázatunkkal is sikerült fel
kelteni. Több levélhez nemcsak szel
vény, hanem még külön írás is mel
lékelve volt, így például Számmer 
Kálmán miskolci olvasónk a követ
kezőket fűzte a pályázatunkhoz

„Nagyon örvendtek, hogy új pályá
zatot hirdettek, mégpedig a film 
köréből. Sport és film, e kettő, melyet 
szeretek és ez a pályázat mindkettőt 
nyújtja. Filmkérdéseket ad és izgal
mas sportot nyújt a 100 pont elérésé
re. Remélem, hogy én is az elsők kö
zött leszek, akik elérik a Jcitűzött 
pontszámot.”

Első pályázatunk, úgy látszik, a 
nehezebbek közé tartozott, miután az 
elérhető maximális 16 pontot egyik 
olvasónk sem tudta megszerezni. 
Nagyon sokan buktak el ott, hogy 
Nagyf Kató születési helyének Sza
badkát jelölték meg, holott Nagy 
Kató Szabadkán csupán nevelkedett, 
míg születési helye Szatmár. Sokan 
tévedtek, amikor azt írták be, hogy 
Willy Fritsch nős. Nem. Willy 
Fritsch még nőtlen, a hírekkel ellen
tétben ugyanis nem vette feleségül 
Lilian Harveyt. Úgyszintén egyesek 
hajadonnak, vagy asszonynak jelölték 
Nagy Katót. Ez is tévedés, hiszen 
Nagy Kató már elvált Constántin T. 
Danidtól. Legtöbben azonban a ma
gasság rovatnál véreztek el.

A® I. sorozat helyes megfejtése 
különben a következő:

1. Név: Ramon Novarro.
2. Név: Nagy Kató. Foglalkozás: 

filmszínésznő. Születési hely és év: 
Szatmár, 1910. Lakhely: Berlin. Csa

ládi állapot: elvált. Magasság: 164. 
Szem: barna. Haj: fekete.

3. Név: Lil Dagover.
4. Név: Willy Fritsch. Foglalkozás,

filmszínész. Születési hely és év: 
Kattowitz, 1901. Lakhely: Berlin.
Családi állapot: nős. Magasság: 180 
Szem: kék (szürkét is elfogadtuk) 
H aj: szőke.

Az I. sorozaton pontot szereztek:
ló  pontos: Wiskocill Istvánná

Budapest.
13 pontos: dr. Baronyi Andrásné 

Budapest.
12 pontos: Szigethy Gyula Buda

pest.
10 pontos: .'Bíró László Budapest, 

Ketterer Rudolf Kaposvár, Kurtz 
Frigyes Pozsony, Lukács Anna Buda
pest, Masszi Lajos Budapest, Pay- 
per Jenő Budapest, Számmer Károly 
Miskolc.

9 pontos: Barcs Sándor Budapest, 
Csuhrán József ózd, Haáz Margit 
Budapest, Hajdú István Budapest, 
Horváth Kálmán Gödöllő, Leiderer 
István Budapest, Pécsv P. József 
Budapest, Pollner István Budapest, 
Pfeiffer Gyula Budapest, Schneider 
Dezső Pápa, Wekerle László Szarvas, 
Wilhemus Valéria Budapest.

7 pontos: Ziegmüller László Buda
pest.

6 pontos: Beck András Budapest, 
Benedikt Kálmán és Tibor Budapest, 
Brüll Miklós Budapest, Engel Győző 
Abádszalók, Forray László Budapest, 
Freud József Budapest, Gombár 
Ádám Budapest, Heisz Magda Mis
kolc, Nyáry László Budapest, Pán- 
czél György Budapest, ifj. Radó Ist
ván Budapest, Szűcs Ferenc Buda
pest, Totola Frigyes Nagykanizsa, 
Weisz László Budapest.

4 pontos: Arthaber Béla Szolnok, 
Csere ̂  Józsefné Budapest, Dienes 
Kálmán Debrecen, Fejér Ottó Szom

bathely, Füzes Gabi Budapest, Halász 
József Budapest, Keresztes Kálmán 
Pécs, Kocsis Lajos Békéscsaba, 
Magyar III. János Budapest, Mező 
Károly Budapest, Nemes Jánosná 
Budapest, Papp Géza Győr, Raffai 
János Nyiregyháza, Tóth Ervin 
Budapest, Varga Rezső Prága, Vat- 
tay Dénes Budapest.

3 pontos: Bérezi Pál Budapest, 
Heuer Mária Budapest, Jonyer M. 
Budapest, Ledig László Budapest, 
Molnár István Pécs, Messinger Gyula 
Budapest, Nagy István Szeged, Wa- 
lent Gusztáv dr. Sopron.

Buday Anna Bécs, Csendes János 
Csepel, Faragó Károlyné Budapest, 
Fehér Mihály Budapest, Haraszti 
Klára Pozsony, Kiss Gábor Nagy
várad, Kukonya János Budapest, Lé- 
vay Tamás Budapest, Molnár Bella 
Budapest, Muhar Tivadar Szolnok, 
Nagelbach Mór Budapest, Popper 
Sándor Szeged, Rosenthal Jenő Buda
pest, Salamon Gábomé Szombathely, 
Sós István Kassa, Tamás Mária 
Budapest, Temes János Szeged, Tóth 
Gábor Budapest, Tóth Jánosné Nagy
kanizsa, Tóth Jenő Budapest, Varga 
Béla Budapest, Varga Kálmán Becs, 
Weiss Albert Budapest, Weiss Sán- 
domé Budapest, Wurm Izidor Buda
pest, Zakariás József Budapest. 

Pontot nem szereztek 112-en.
*

Második sorozatunkra (ki tud 10- 
nél több Lilian Harvey és Lubitsch 
Ernő-filmet felsorolni) a válaszokat 
a hétfői lapunkban közölt szelvény
nyel együtt vasárnap estig kell pos
tára adni.

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (TV., Irányi-u. 21. T. 83— 3  

—29.): Előadás: 5, fél 8, 8.15, 10. Vas.: 
fél̂  4. 5, 6, fél 8, fél 9, 10. — 2 sláger: 
Leányok az intézetben. (Wensloa 
Cristhe regénye.) — Házasság rt. (zenés vígj, 10 felv.).

BODOGRAF (Vili., József-kőrút 63. T.:
68—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Nebántsvirág. (Hervé-operett: Anny
Ondra.) — Apacsszerelem (dráma). 
Bimbó, mint detektív.

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
-5-00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Kisasszony valutája. (Rüh- 
mann főszerepben.) — Dirigible. (Jack Holt drámája.)

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34—3— 
37.): Előadás: 4, 6. 8, 10, vasárnap: 2. 
4, 6, 8, 10 órakor. Lncy és a férfiak 
(Liáné Ha’d, Osear Karlweiss). — 
Burleszk. — Paramonnt-panoráma és 
hangos híradó.

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

CORSO (Váci-utca 9. T.: Ant. 87—4—02.): 
Előadás: 4, 6, 8. 10. Hangos híradó. — 
•Tenny Hugó. Haliray Tibor és Osear 
Karlweiss: Hazudj, ha kell! (Vígj.)
— Bimbó és a hipnotizőr. (Trükkfilm.)
— Állatbarát gyermekek. (Kultúríilm.) 

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. Tét.: 259—
52, 213-43, 148-05.)- „K. n. k. Féld-
marscliall.“ (A tábornok úr inspiciál!) 
Roda-Koda vígjátéka, főszerepben: V
Burián, Roda-ltoda, Fee Malten, Harry 

. Frank. (Danubius-film.) — Világcso
dák. — Világhiradók. Előadások: hét
köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4,
6, 8, 10 órakor.

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

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

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

IMPERIAL (VII., Dembinszky-ntea és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, háromn. 8, 10. Vas.: fél 3, 5, fél 8, 
10. Házassági r.-t (Charlotte Busa, 
Georg Alexander). — Leányok a nevelőintézetben (Hertha Thiele).

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

KAMARA (VII., Dohány-ntea 42—44. T.: 
44—0—27.)« Előadások: 6, 8, 10, vasár- 
é s  ünnepnap: 4-kor is. Hang Albers 
bűnügyi filroie: „Az üldöző" (Dér
Draufgaenger; Eggert Márta és Gerda 
Maurus) és a kiset ő műsor.

I/UDOVIKA (IX., Üllői ót 101.): Elő-
adások: fél 5. 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár- 30-80 fillérig.) -  

, Nebántsvirág (Anny Ondra operettje.)
— Amerikai tragédia. (Theodore Drei- 
ser drámája.)

N*f* <Y- Váci-öt 76. Tel.: 92-6-80.):• Előadás: 5. 7, negyed 10. Vas. 2-től: 
Platoff tábornok. (Conrad Veidt, Olga 
Csellova.) — Ken Maynard: ördögorom hőse.

A (VUI., Kölcsey-utca 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. Wllhelm Dieterle). -  
Pergőtűzben (Douglas Fairbanks, Ro- se Hobart). — Magyar hiradó.

°Í£Í£ÍL (IV.-’ Eskü-tér 5. T.: 831—02.): Előadás mindennap: fél 4, fél 6, fél 8, 
fél 10. Egy önfeledt pillanat (sexuál- 
drama 10 felv., Albert Bassermann, 
Hans Stüwe, Adalbert Sebletow, Anto- °!3 I- Eyck). _  Magyar és külföldi híradók.

FUiM?oZí Nö.AZ CErzséhet-kör , 
c ' (T.: 36í>—23.) Előadás minden nap j 4. 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly 

Haas, Halmai, Gusztáv Fröhlich). — Magyar Hiradó. 1
PATRIA (Népszínház-ntca 13. Tel.: 45— 6-73.): Előadás: fél 5, negyed 8. három- 

“ ®£?'ed 3-'tó1 foIFt. A pléhkan-cellar. (Német vígj. attr. 12 felv.) — 
Spanyolver. (Mexikói tört. 10 felv. 
Warner Baxter.) — Hangos hiradó.

(Nagymező-n. 22— 
mm — _____ 14. T.: 220-98, 291

mi ri.'iiuLm M i(ííTyfs, és ®n?®P: 1—4 . folyt., azután 6. 8,
10 Tévés kapcsolás (Magda Schneider, Johannes Riemann). — A kutyafejű
külföldi híradók. — Vas. d. .e fél 11: 
Miki es Flippy-matlné.

ROXT (VII., Rákóozi-út 82.. Tel.: 43— 
8—24.): 4-től: ünnep- és vas.: 2-től
folyt 3 sláger! Titkos küldetés (drá- 
m?: ®e2.rÉ 0‘Brien). — A császár szerelme. (Liáné Hald.) — Az elázott agg
legény (vígj.). — Hangos híradó.

EOYAL APOLLO (VII., Erzsébet-knrút 
45. T.: 429-46, 419—02.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Rokk Maiika személyes felléptével: 
CsokoU meg édes! (Magyar beszélő- 
film. Rokk Marika, Ráday, Rózsahe- •gyi, Páger, st,b.) — Híradó.

TATRA (IX.. Üllői-út 63.): Előad.: fél 5, 
10, VaB- és ünnep: 2-től folyt. (Helyár: 30—80 fillérig.) Nebántsvirág 

(Anny Ondra operettje.) -  Amerikai 
tragédia. (Theodore Dreiser drámája.)

Bársony Rózsi és Ábrahám 
Pái filmsikere Berlinben

Berlin, március 8.
A napokban vo-It a premier

je Bársony Rózsi első német film- 
operettjének a Capitolban. A közön
ség főként a magyar szubrettre volt 
kíváncsi, mert a többi szereplőket 
már ismeri filmről. A nagy érdek
lődés igazolást nyert Bársony Rózsi 
játékában és a siker nagy volt. A 
film címe: Egy kis szerelem neked. 
Alcím: Két boldog cím. Fülbemászó, 
népszerűségre termett zenéjét Ábra
hám Pál komponálta. A rendező Max 
Neufeld volt. Hans H. Zerlett szö
vegének dialógusait a magyar Fejér 
Imre írta. Bársony Rózsi, aki egy kis 
revű táncosnőt játszik a filmben, 
igazán elsőrangú társaságban debü
tált. Hermáim Thimig, Lee Parry, 
Magda Schneider, Georg Alexander 
és Olly Gebauer játszák a főszerepe
ket.

Négy remek énekszám van a film
ben. Két foxtrott, egy sanzon és egy 
bécsi valcer. Az egyik foxtrott ref
rénje így kezdődik: Ein bischen Liebe 
für mich, ein bischen Liebe für dich! 
Ein bischen Emst und ein bischen 
Spiel — Aber nur nicht zu viel. A má
sik (pattogó zene): Ein Sweetheart 
mit Kiss, Ein Foxtrott mit Schmis, 
Und ein Alkohol, das tűt wohl Jeder- 
zeit in the Night!

r. b

Mai ielentisebb 
k i f l i i  műsorrészek

Hangverseny:
5 ó.: Bécs: Hangverseny.
5.45 ó.: London N: Orgonahang- 

versany.
5.45 ó.: Róma: G. Moroni (tenor) 

énekel.
6.30 ó.: Baromünster: Cortot Cho

pint játszik (gr).
7.30 ó.: Brüsszel I.: Faust elkár

hozása.
7.45 ó.: Heilsberg: Brahms cigány

dalai.
8 ó.: Heilsberg: Lipcse: Fürtwáng- 

ler vezényel.
8.30 ó.: Lipcse: Wagner-est.
9.15 ó.: London N: Elisabeth

Schumann énekel.
9.45 ó.: Prága: Jan Hermán zon

gorahangversenye.
Dalmű:

8 ó.: München: ,,A király szom
szédnője”, Jessel operettje,

8.45 6.: Róma: Operaházi közvetí
tés.

9.30 6.: Strassburg: Operett-est,
Könnyű zene, vidámság:

1.10 ó.: Bécs: Szórakoztató zene 
(gr).

4.50 ó.: Berlin: Népdalok.
5.05 ó.: Frankfurt, Mühlacher:

Tarka délután.
5.50 ó.: Hamburg: Vidám óra.
8 ó.: Berlin: Tarka est.
8.45 ó.: Bécs: Nevessen!

Tánczene:
9.15 6.: Heilsberg: Jazz. 
10.35 ó.: London R: Jazz. 
11.55 ó.: London N: Jazz.

(Teréz-körút 60. T.i 19—7— 
67, 68.): Előadás: 5, negyed 
8, fél 10, vasár- és ünnep- 

— nap: 4, 6, 8, 10 órakor
Hans Albers bűnügyi filmje: „A* üldö
ző" (Dér Draufgaenger); Eggert Márta 
és Gerda Manrus) és a kísérő műsor.

CORVIN (VIII.. József-kőrút és Üllői-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 
Hald, Osear Karlweiss). — Kísérő- műsor.

URÁNIA (Rákóezi-út L T.: 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8. fél 10. 
Szomb., vas,: 4, 6, 8, 10. Kálmán Imre 
filmoperettje: Ronny. (Nagy Kató,
Willy Fritsch, Ottó Wallburg.) — Kí
sérő műsor.

Szép programot bonyolít le az 
NyTVE asztali teniszcsapata húsvét- 
kor. Az NyTVE asztali teniszcsapata 
legutóbb a gyöngyösi válogatott fe
lett 4:1 arányban győzött; mellyel 
bejutott az országos vidéki kupa 
középdöntőjébe. Ellenfele itt a Tapol
cai IAC csapata és a TIAC—NyTVE 
mérkőzés győztese a Kecskeméti SC 
ellen már a döntőt játsza le. A nagy 
távolságra tekintettel a MOATSz uta
sítására a TIAC—NyTVE mérkőzés 
márc. 27-én, húsvét első napján Buda
pesten kerül sorra a Duna SC helyi
ségében. A tapolcaiak ellen az 
NyTVE Kerekes (Krémer), Sólyom, 
Gerő összeállításban veszi fel a küz
delmet. A nyíregyházi fiúk 25. és 
26-án indulnak Magyarország baj
szá ért is. Végül 27-én a TIAC ellen, 
28-án pedig a TIAC—NyTVE kom
binált ötös csapata a Duna SC csa
pata ellen játszik barátságos mér
kőzést.

CE33ZC2®
(fél 8) A mosoly országa. 

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Don cfrlos
KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)Vhsgaelőadás (Tartnífe). 
y j j j H Á Z :  (8) Angliai Erzsébet 
BELVÁROS1 SZÍNHÁZ: (8) Valaki. 
KIBALYSZINHAZ: (8) Ejféli tangó 

00 Tűzmadár.VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, a gazember.
ANDRASSYÜTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-her- cegno.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Wer-bezirk.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Az Ide- genvezető.

h  féI ») Kassner. KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalabriász- partl.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn 9) Steinhardt.

M Ű S O R .
Szerda, március 9.

Budapest I. 23 kw, 550 m: 9.15 ó.:
Gramofoiüiangverseny. 1 . Wagner: 
Bolygó hollandi, nyitány. 2. Meyer- 
beer: ördög Róbert, ária. (Ezio Pin- 
za.) 3. Ravel: Bolero. 4. Verdi: 
Aida, duett. (Rosa Pomselle—Gio- 
vanni MartmeMi.) 5. Granados—Ca- 
(sals: Spanyol tánc. (Pablo Casals.) 
6. Wagner: Tamüiauser," Csarnok-
ária. (Elisaibeth Rethberg.) 7. Dvo
rak: Szláv tánc. 8. Thomas: Mignon 
ária. (Amelita Galli-Curci.) 9. De- 
liibes—Dohnányi: Copélia, keringő
(Dohnányi Ernő dr.) 10. Hándel 
Árioso. (Helge Lindberg.) 11. John 
stoaue—Coslow: Just one more
chance. 12. Jes&el: Wedding of the 
rose. 13. Lecuona—Amberg: Siba-
ney. 14. Aidamson—Gordon—You- 
mans: Time on my hands. 15.
Brockmamn—Lyman—Snyder: Faitli- 
fully yours. 1,6. Berlin: Me. 17. Fain 
—Kábái—Hormán: When i laké my 
sugár to tea. 18. Creamer—Johnson: 
If i could bo with you. 13. Donaild- 
sem: You, re driving me crazy. (Jo- 
sephine Baker.) 20. Bonelli—Gilbert 
—Robinson: Jede Gedge, jeder
Brumbass. 2 1 . Gilbert: Chanson dér 
flottén Liese. (Ldlian Harwey.) — 
Közben: Hírek. — 11.10 6.: Nemzet
közi vízjelzőszolgálat. — 12  ó.: Déli 
harangszó. — 12.05 ó.: A  rádió há- 
zikvintettjének hangversenye. 1 . Mas- 
senet: Két drámai jelenet. 2 . Molnár 
Antal: Chanson triste. 3. Grieg:
Pásztordal. 4. Naggiar: Arab fantá
zia. 5. D’Amíbrosio: Serenata (hege
dűszóló). 6. Csajkovszki: Andante és 
Scherzo a D-dur kvartettből. 7. Lin- 
cke: Intim estély, keringő. — Köz
ben: Hírek, — l ó . :  Pontos időjel
zés- — 2.45 ó.: Hírek. — 3.30 ó.: 
Morse-tamfolyam. — 4 ó.: A Kato
likus Háziasszonyok Országos Szö
vetségének előadása. Stumpf Károly- 
ne: z észszerusítés és egyszerűsí
tés a háztartásban” . — 4,45 é.: Pon
tos időjelzés, időjárás- és vízállásje
lentés, hírek. — 5 6.: „Romantikus 
bűnesetek”. Irta: Zsoldos Benő. Fel
olvassa Radó Árpád. — 5.25 ő.: A 
Guttenberg szalonzenekar hangverse
nye az Ostende-kávéházból. 1 . Delibes- 
Pás des fleurs, keringő. 2. Bizet: 
Carmen, ábránd. 3. Bányay—Nádor: 
Úgy várok magára. (Szánthó Gyula.)
4. Fali Leó: Elvált asszony, egyve
leg. 5. Warschauer—Sprigato: Cuiban 
Holiday, rumba. — 6 6.: Olasz
nyelvoktatás. (Gaílerani Bonaventu- 
ra)-, — 6-30 ó.: A  m. lrir. Mária
Terézia 1. honvédgyalogezred zene
karának hangversenye. Karnagy: 
Fncsay Richárd. 1. Gounod: Rómeó 
és Júlia, előjáték és keringő. 2. 
Verdi: Aida, ábránd. 3. a) Nagy- 
majtényi síkon.... to) Thurzó Nagy 
László: Horthy Miklós üzenete (dal

a turulmadárról), tárogatőszólók, 
átdolgozta Fricsay Richárd. 4. Ké- 
ler Béla: Alföldi búcsúhangok. 6- 
Fricsay Richárd: Diadalmi induló.
— 7.30 ó.: Ürmössy Anikó és Gellért

Lajos.) 2. Arany János: Zách Klára. 
(Ürmössy Anikó.) 3. Arany J.: Toldi 
első éneke. (Gellert Lajos.) 4. Molnár 
Ferenc: A  gubó. (Ürmössy Anikó.)
5. Keleti Artúr: Égi kertek, (ür
mössy Anikó—Gellért Lajos.) — 
8.15 ő.; A  Vakokat Gyámolító Orszá
gos Egyesület „Homeros” énekkará
nak hangversenye a Zeneművészeti 
Főiskola nagyterméből. 1. a) Haydn: 
Részlet a „Teremtés” c. oratórium
ból; b) Horváth A.: Laudate domi- 
raum, motett (vegyeskor). 2. a)
Brahms: Márciusi éjjel; b) Schubert: 
Isten a természetben (nőd kar). 
(Zongorán kísér Steimer János. 3. a) 
Liszt: Noctumo As-dur; b) Dohná
nyi: C-dur rapszódia. Zongorán elő
adja Jarmer Lajos tanár. 4. a).
Gesualdo: Madrigal (ötszólamra, Bu
dapesten először); to) Sethus Calva- 
sius: Hetven évet érünk el (kettős 
kórus, Budapesten először). 5. Ko
dály Zoltán: Mátrai képek (vegyes
kar). 6. Kiss Ferenc előadása. 7. a) 
Kodály Zoltán: Két zosnborvidéki
népdal; b) Ottó F.—József Ferenc 
dr.̂  főherceg: Himnusz a naphoz
(kézirat először) (női kar). 8. a) 
Siklós A.: Kuruc rapszódia; b) Er
kel: Részlet a „Bánk bán”-ból (ve
gyeskar). A  szólót énekli Putnócaky 
Mária. — Szünetben: Pontos időjel
zés, hírek. — A hangverseny után: 
Időjárásjelentés. — Majd: Bura Ká
roly és cigányzenekarának muzsi
kája.

Csütörtök, március 10.
9.15 ó.: Hangverseny. Közreműkö

dik Kármán Edit (zongora), Rédey 
Klára (ének) és Jákó Béla (ének). 
— 12.05 6.: ifj. Suki Tóni és ci
gányzenekarénak muzsikája. — 4 ó.: 
B. Czeke Vilma meséi. — 5 6.: Horn 
János: „Az őszi barackfák nyesése”. 
(Ez alatt Budapest II. a 210-es hul
lámhosszon gépzenét közvetít.) —
5.30 ó.: Radosné Bock Hilda bécsi 
dalokat énekel schrammelzenekísé- 
rettel. — 6.10 ó.: Angol nyelvokta
tás. (J. W. Thompson.) — 6.40 ó.: 
„Olimpiai játékok” . Lázár Andor dr. 
előadása. — 7.10 ó.: A  Mándits sza
lonzenekar hangversenye. — 8.15 ó.: 
Tungsram-hangverseny a Zeneművé
szeti Főiskola nagyterméből. 1. 
Weiner Leó: Concertino. Zongorán 
előadja Kentner Lajos. 2. Erkd Fe
renc: La Grange-ária a „Hunyadi 
László” c. operából. Zenekari kíséret
tel énekli Németh Mária. 3. Hubay 
Jenő: Balettzene az ,„Álarc” e. operá
ból. Előadja a Budapesti Hangver
senyzenekar. 4. Liszt Ferenc: Ma
gyar koronázási mise. Benedictus. 
Zene- és énekkarral. Előadja Hubay 
Jenő dr. (hegedűszóló), Németh Má
ria (szopránszóló), Gere Lola (alt
szóló), Laurisin Lajos (tenorszóló), 
Losonczy György (basszuszóló). 5. 
Dohnányi Ernő dr.: Ruralia Hunga- 
rioa. Előadja a Budapesti Hangver
senyzenekar. 6. Goldmark Károly: 
Ária a „Sába királynője” c .opera I. 
felvonásából (ő  visszajö...). Zene- és 
énekkísérettel énekli Németh Mária.
7. Bartók Béla: Első szvit I. és V.
tétel. Előadja a Budapesti Hangver
senyzenekar. — Majd: Baohmanm
szalonzenekar.

Az indiai gyarmati vasutakat rö
vid időn belül rádióhallgató kagylók
kal szerelik fel.

A strassburgi rádióállomás febr.
29-én a metzi városi színházból Wag- 
ner: „Walkür” c. zenedrámáját köz
vetítette. Ez volt az első eset, hogy 
francia rádióállomás színházból köz
vetített operát, mert tudvalévőén 
minden erre irányuló tárgyalás eddig 
meghiúsult.

A  francia rádiósajté megelégedés
sel veszi tudomásul, hogy a francia 
Riviérán óriásadó építését vették 
tervbe. Az eddigi gyönge Juan les 
Pinsbi adóállomás már nem bizonyul 
kielégítőnek. Az új stúdiók Nizzá
ban, Cannesban és Montrealban épül* 
nek. Az építendő nagyadó Korzika 
szigetét is ellátja francia muzsikával.

A japán parlament megszavazta 
a rádióhálózat újjáépítéséhez szüksé
ges költséget. Ennek alapján újabb 
nagy 'adóállomásokat kívánnak építe
ni. A  bejegyzett japán rádióhallga
tók jelenlegi száma 900.000.

Köln városának rendőrségi adója 
ismét nagy sikerrel működött. Tíz 
perccel egy nagyobbarányú betörés 
után, melyet autós banditák követ* 
tek el, egy garázstulajdonos jelent
kezett a rendőaTségen, aki elmondot
ta, hogy a rádión körözött autó az 
ő garázsából származik. Nem telt 
bele sok idő és a rendőrség a betö
rőkre rátehette a kezét.

Észak és Dél-Amerika között új
rádió telefonösszeköttetést létesítet- 
tek-, A kölcsönös közvetítés rövid
hullámmal történik, jelenleg Rio de 
Janeiro és San Francisco között. Rö
vid időn belül az összes Egyesült 
Államokat, Kubát, Kanadát, Mexikót 
ehhez a hálózathoz csatolják.



Szerda, 1932 március 9.

Milyen is egy automobil 
Grand Príx verseny 
Argentínában —
azaz egy  1600 km-es dsrt frack 
verseny, ahogyan azt Hans v.
Sittek nevezte

— Saját tudósítónktól —

(Hans v. Stuck —  mint tudjuk 
— Délamerikában tartózkodik. A 
tyűit hónapban lefolyt argentínai 
Grand. Prix versenyről hosszabb le
velet írt az egyik német lapnak. A 
levélben Stuck a tengerentúli ver
senyviszonyokkal foglalkozik. Stuck 
élményei olyan érdekesek, hogy 
uieg kell ismertetnünk velük a ma- 
SVar autósportolók táborát.)

Az ember megérkezett, körülné
zett és —  csodálkozott! Mennyire 
fásnak képzeltem az egészet! —  
kezdi el levelét Stuck.

A megérkezés és fogadtatás már 
®iaga is drámai volt, szinte megro
hantak az argentínai sportsajté 
képviselői. Még mielőtt a hajó- 
hidra értünk volna, már villantak 
* magnéziumlámpák, mintha csak 
tűzijátékot rendeztek volna a tisz
teletünkre. Mire három órával ké
sőbb a hotel halijában teához ül
tünk, már

árulták is a rikkancsok az új 
lapokat, melyekben a három 
órával azelőtt felvett képek 

már benn voltak.t>‘ ■ ■.
Másnap első dolgom volt, meg

nézni a pályát. Az argentin közle
kedési miniszter — aki alig 30 
Esztendős, sőt mi több, szeretetre
méltó fiatalember —  engedélyt 
adott, hogy német rendszámomat 
használhassam annak _ ellenére, 
hogy az itten nemcsak divatellenes, 
hanem tilos is. így már hat nappal 
r verseny előtt nekiindulhattam a 
u'éningnek.

Amikor a korikurrens 
mutetga az utat

nA pályára érve az első, aki isme
rősként üdvözölt, Zatoutsc'hek volt, 
aki a tavalyi „Grand Prix” -t 
üyerte.

„ Csodálkozni fog  —  véleményezte 
—, mint barát arra figyelmeztetem, 
hogy alacsony alvázával semmire 
Sem megy. Becsületes sportember 
Vagyok és ezért holnap végigveze
tem a pályán. Reggel ötkor várom 
tyagát, ne feledkezzék meg ásókról 
és lupátokról!”

Hajnali ötkor már ott várt Za- 
toutschek. Két kocsival kászolód- 
hink ki, egy Nürburg-típussal és 
csekélységem az SSK-versenykocsi- 
Val.

Végtelen hosszú, nyílegyenes 
aszfaltút. Egészen Moronig tart, 
ahol a verseny starthelye van. 
Olyan szép síma ez az út, hogy uta
som, a derék Kühnle (ugyan hol 
fogta kötéllel Stuck ezt az elszán- 
fovicsot. Szerk.) beleordított a fü 
lembe, hogy hát mit is akart az a 
fagyképű analfabéta. És sokat sej- 
mtSen turkált ujjával előre, a 
Nürburgban ülők irányában.
\ A  tribünöknél azonban elkezdő
dött.

Homok, semmi más, csak ho
mok. Lyukak, por, vágások.

Olyan út, amilyent Európában leg
feljebb arra a célra használnak, 
hogy a disznóknak legyen min a 
Pocsolyához mászni.

Megelőztük Zatoutscheket. A z  
első útkeresztezésig meg akartam 
Próbálni, hogy mit lehet itt kihoz- 
?!■ A rekord a teljes távra 102 
hfb-es átlag, tehát több, mint a 
Mille Miglián. Amit mások tudnak, 
azt mi is megpróbálhatjuk —  és 
íakyot tapostam a gázpedálba.

De már repültünk is a magasba.
Alattunk valami nagyot dur
rant és a hal első sárhányó 

máris láthatatlanná vált.
f- nagy porban ugyanis nem vet
nem észre a vagy 25 centiméternyi

re emelt vasúti sínt, mely a homo
kos utat keresztezte. Mire meglát
tam, késő volt. Még szerencse, hogy 
a kardánt nem szakította le. Né
hány perc múlva már megjelentek 
a segédcsapatok ásókkal és kapák
kal és letoltak az akadályról. Csak 
úgy folyt a víz rólunk a negyven
fokos hőségben, amíg újra menet
kész lett az SSK.

500 kilométor trópusi 
melegben

Aki nem próbálta meg, az nem 
tudja, mit jelent a mély homok, 
melyen át kellett vergődnünk. Újra 
meg újra belesüllyedtünk és hatan 
is alig voltunk képesek keményebb 
talajra tólni a hatalmas Mercedest. 
Az itteni „mesterek”  speciális al
vázakat használnak, több mint 40 
centiméter magas sasszikra építik 
a kocsikat, tehát nem süllyednek el 
percenként a „Grand Prix-pályán” . 
Mi sajnos, süllyedtünk, süllyedget- 
tünk. És negyedóra után felismer- 
hetetlenek voltunk.

Ruhánk rongyokban lógott,
arcunk piszokkéreggel volt borít
va, a por és izzadság nagyszerű 
habarcsot kent koponyánkra. A 
kocsiban 80 fok meleg volt, majd
nem megfőttünk.

Egyszerre csak nagy meglepeté
sünkre az út kereszteződésénél ott 
áll előttünk Zatoutschek. Annak 
ellenére, hogy nemrég még mögöt
tünk volt. De nem történt csoda. 
Csupán egy mellékúton vágott 
elénk és több mint tíz percig vára
kozott ránk. Aki jól ismeri a pá
lyát, az sok helyütt levághat, a 
rendezőség ezt nem ellenőrzi, csu
pán a 200 kilométerenként felállí
tott ellenőrzőállomásokon kell je
lentkezni.

Rögtönzött haditanács után rá 
kellett szánnom magamat arra, 
hogy csak mint néző élvezem végig 
az argentínai „Grand Prix” -t. 
Esély nulla. Hiszen alig 90-es át
lagot értem el a pálya elenyészően 
rövid szakaszán, hol van ez a ta
valyi győztes százon felüli sebes
ségétől. Aztán meg nem vagyok 
hajlandó összetörni az SSK-t.

Este tíz órakor értünk Buenos 
Ayresbe vissza. Egy kedves angol 
úr Fordján. Az SSK-t szerelőm 
hozta haza, a karomat sem tudtam 
mozgatni, annyira kimerített a kö
zel 300 km-es „kirándulás” . Négy 
forró fürdő kellett, hogy emberi 
ábrázatomat visszanyerjem.

A nagy nap
A verseny napján szépen kike

félve már reggel hatkor ott álltam 
a startnál. És sorban búcsúztam az 
elszánt versenyzőktől, akik immár 
nem konkurrenseim, hanem csak 
szánalomra méltó homoktöltelékek

A  versenylcocsik külön szenzációt 
keltettek, mármint az én szemem
ben, az ittenieknek nem tűntek fel. 
Képzeljünk el í

emeletes magasságú régi 
Fordokat,

Hudsonokat, 35— 50 cm magas al
vázakkal és ennek megfelelő óriási 
kerekekkel. Egy kisebb pályakocsi 
nyugodtan elfért volna egyik-másik 
argentínai GP-modell —  alatt.

Egyperces időközökben indultak 
a gépek. Tíz órakor már jelentet
ték a hotelben, hogy Zatoutschek- 
nek  szép előnye van. Az egyik 
kocsi felfordult, vezetője meghalt. 
Érdekes volt a baleset indokolása. 
Az alacsony kocsi megakadt a ho
mokban és belefaralt az árokba. 
Hotrv mi volt az alacsony kocsi

gyártmánya? Rendes T Ford, úgy
nevezett emeletes Ford. Ami itt 
alacsonynak számít.

Jöttek az újabb hírek. Újabb 
halottak. Versenyzők és nézők egy
aránt. Az egyik hídon a nagy por
ban összeakadt két kocsi, három 
halott és nyolc sebesült.

Este jelenti a telefon. Cordobába 
elsőnek Zatoutschek ért be. Szinte 
hihetetlen, majdnem százas átlag. 
Most aztán pihenhet másnap reg
gelig, amikor visszafelé kell meg
tenni az utat.

Az újságok másnap külön
kiadásokban óránként jelentek 
meg. És jelentéseket közöltek. Tíz
kor még Zatoutschek vezetett, ti
zenegykor már operálták a kórház
ban. Nekiment egy vasúti töltés
nek és a leszakadt hűtő súlyosan 
megsértette a fejét. Ha sikerül az 
operáció, talán életben is marad.

Délre már alig néhányan voltak 
versenyben. A résztvevőknek alig 
negyedrésze ért célba. És milyen 
célbafutó volt ez? Alig emberi, 
alig felismerhető ábrázatok, alig 
felismerhető kocsik. A győztes 
Blancot —  a halálosan sérült Ford- 
vezető sógorát —  kanállal is alig 
lehetett kihúzni a gépből, órák 
hosszat kellett élesztgetni, amíg 
úgy, ahogy magához tért.

És ezt nevezik Grand Prix-nek 
Argentínában.

Budapesten -  és Fosszeri
— Saját tudósítónktól —

Posszert 
mondja: 
— Hihe
tetlen, 
hogy 

milyen 
gyorsan 

tudomá
sára jut 
a világa 
nak min

den. Álig egy hete annak, hogy a 
BSE és az MKSz között elvi meg
állapodás létesült az idei pályaver
senyek rendezésének ügyében s máris 
megmozdult és liavarog minden. Nem
csak itt Pesten —  mert hiszen ez 
természetes. A Nemzeti Sport bősé
gesen beszámolt a történések minden 
mozzanatáról. De külföldön. Auszt
riában, Németországban, Svájcban 
és Franciaországban is tudnak ké
szülődéseinkről már. Napi postám 
máról holnapra úgy megduzzadt, 
hogy alig győzöm olvasni. Híres ver
senyzők. vezetők, amatőrök és pro
fesszionisták: mind, mind startaján
lataikkal ostromolnak és általános 
téli félelmünket megcáfolón: egytől 
egyig hajlandók pengőért is nyereg
be ülni s nem ragaszkodtak a valu
tához, mint tavaly. Mert tavaly ra
gaszkodtak. Némelyikük nem átallott 
botrányt okozni azért, mert mi vi
szont pengőkifizetéshez ragaszkod
tunk. De most megváltozott a hely
zet. . .

— Hogy kik jelentkeztek eddig? 
A mai postámban állandó motor
vezetőül: Wittig, Houmann, Tren- 
csik. Schumacher, Goumbert, Traile 
és Winter. Reméljük azonban, hogy 
a magyar vezető gárda igényeiben 
nem lesz szerénytelen s ebben az 
esetben csupán 1 — 2 külföldi pace
makert kell majd szerződtetnünk az 
idényre.

—  Versenyzők? Sawall, Möller és 
Paillard kivételével úgyszólván min
den jelesebb bukósisakos elküldte 
névkártyáját hozzám. „Indulni 
akarok a világ legszebb városá
ban !” . . .  ez a refrénszerűen vissza
térő mottó . . .  ó !

— Profi repülők? Csodálkozni fog. 
Van Kempen is közöttük van, aki 
tavaly még annyira sem méltatott 
bennünket, hogy válaszoljon leve
lünkre.

— Amatőr repülők csak páros 
versenyekre ajánlkoznak, mert a 
repülőversenyek, melyek nemzet
közi kiírásban jutnak majd dűlőre, 
amúgyis válogatott jelleggel bimak, 
ahol hiába a versenyzők egyéni 
ajánlkozása.

— Teljes hittel és bizalommal né
zek az idény elé. Hiszem, hogy azok 
a nehézségek, melyek még ma fenn- 
állanak, a május közepei nyitányig 
eloszlanak. Leszállítjuk a belépő
dijakat. Rövidebbre fogjuk a sza- 
badjegykeretet. Fokozott ellenőrzést 
léptetünk életbe. Menni tfog a do
lo g ...

— Csak egy kicsit több pénz volna 
ezen a szomorú, világón.

tő i október 16-íg 
terjed az idei országát!

v e r s e n :
r  0 U r

meny
IntézőM^ottság főbb 

összeállította a ver- 
Lehet, hogy hegyi 

kezdődik az ország- 
— Egyéb tervek

Saját tudósítónktól —

Az MKSz versenyintézőbizott
sága tegnap este hosszú vita és 
mérlegelés után összeállította az 
idei országúti versenynaptár ge
rincét. Ez a nap tár javaslat, mely 
igen sok jeles újítást tartalmaz, 
még távolról sem teljes, hanem 
kiegészítésre vár és valószínű 
terminuseltolódásokat is von 
maga után.

A vázlat szerint —  melyet az 
ülés után alkalmunk volt meg
ismerni —  az 1932. évi országúti 
idény április 10-én kezdődik és 
október 16-án fejeződik be. Az 
idénynyitó torna minőségét és 
terepét illetően még nincsen vég
leges döntés, de értesülésünk sze
rint nagy az a párt, mely az évad 
első versenyének hegyi-tornát kí
ván kiírásra juttatni. Ez a hegyi
verseny

a Hármashatárhegy szerpen
tinjeit választaná terepének

s távja meghaladná a 10 km-t. 
Sok bizottsági tag —  így. az or
szágos kapitány is —  ellene van 
ennek a tervnek, mondván, hogy 
a hegyiverseny teljesítése hatal
mas feladat elé állítja a küzdő
ket, akik csak kellő felkészültség
gel vívhatják meg egymással reá
lis körülmények között a csatát. 
Márpedig ilyen felkészültséggel a 
versenyzők most még nem rendel
keznek.

A „hegypártiak”  viszont azt 
akarják, hogy

e hármashatárhegyi verseny 
alkossa a kiírásra régen ese
dékes és a Nemzeti Sport 
hasábjain már több alka
lommal javasolt összetett
futamú hegyibajnokságnak 

egyik futamát.
Ez az Összetett torna a tervezet 
szerint a hármashatárhegyi ver
senyen kívül a jánoshegyi, sváb
hegyi és esetleg a gellérthegyi 
hegyiversenyt foglalná magába.

Az idény elején jut dűlőre a 
klasszikus veretű - "

nagystaféta
is. Terepe és távja egyelőre isme
retlen. Szó van arról, hogy ez a 
mérkőzés a

Budapest—-Debrecen— Buda
pest

útszakaszon zajlik le. Az ellen
párt anyagi természetű nehézsé
geket lát itt és ezért ennek a ki
írásnak elvetését javasolja. Másik
^tlet

„Budapest körül”
címmel kívánja a tornát meg
valósítani, de a legreálisabb terv 
—  mondják a benfentesek — 
mégis a 3x100 km-es vagy a 4x50 
km-es megoldás, mert ez a leg
egyszerűbb, a legkevesebb rende
zési költséget emésztő és mert az 
ilyen típusú versenyekben nagy 
gyakorlat alakult ki. ( Vélemé
nyünk szerint a Budapest körüli 
versenyt kell megvalósítani. Kell 
megoldást találni —  és lehet meg
oldást tatáim.)

Főbb vonásokban az összetett 
futamú országúti bajnokság mű
sora is megállapítást nyert. A  
torna idén is négy futamból áll, 
melyek közül kettő a július 29-től 
augusztus 3-ig kiírásra jutó Ma
gyarország körüli ötnapos ' r- 
seny előtt, kettő pedig annak le
zajlása után kerülne dűlőre.

A VIB kimondotta, hogy a 
vándordíjas, kötött távú és te- 
repű országúti versenyektől el
tekintve, minden országúti ver
seny távját és terepét maga kí
vánja meghatározni, még akkor 
is, ha a verseny nem a saját ki
írásában jut dűlőre. Érre azért 
van múlhatatlan szükség, mert

csak ilyenképpen áll módjában á 
versenyzőket úgy előkészíteni, 
hogy azok a római világbajnok
ságokig formájuk tetőpontját eL- 
érjék.

Végül kimondta a VIB, hogy
Magyarország 100 km-es or
szágúti bajnokságát szeptem

ber 25-én
kívánja dűlőre juttatni.

Külföldi
kerékpáros krónika

— Saját tudósítónktól —

Naujokat, a nálunk is járt jeles 
berlini motorvezetéses és hatnapos 
versenyző königsbergi telefonjelentés 
szerint meghalt. — Az amsterdami 
stadion március 19-én megnyitja ka. 
púit és október végéig hetenként egy
szer (valószínűleg csütörtökön) bo
nyolítja le repülő és bukósisakos 
tornáit. — Hopkins, Amerika több
szörös repülöbajnoka az 1932-es ke
rékpáros idényt Európában tölti, 
Nissbröcker, a német utánpótlás leg
jobb bukósisakosa június elején való
színűleg ellátogat Budapestre. 
Tylburgban a régi és elavult 666.66 
méteres aszfaltpálya helyébe egy 225 
méteres cementpálya kerül. Érdekes, 
hogy külföldön egyre jobban divatoz
nak a rövid pályák — ami közönség
szempontból ugyan módfelett indo
kolt —, de sportszempontból feltét
lenül elvetendő. Legalább 333.33 mé
ter az a határ, mely reális sportot 
biztosít. — Miethe még ebben a hó
napban kísérletet tesz az egyórás ve
zetésnélküli repülővilágrekord meg
döntésére. — Scherens, a fiatal belga 
repülő, aki mint köztudomású, úgy 
Micharddal, mint Hausennel szemben 
ismételten döntő sikereket ért el, az 
1932-es idényre 102 versenyszerző- 
dést írt alá! A szakértők Scherenst 
jósolják az idei professzionista világ- 
bajnokság győztesének. — Harder, a 
dánok tavalyi amatőr repülővilág
baj noka hír szerint a hivatásosak 
osztályába nyergei át. — A párisi 
téli fedett pálya’ repülőbajnokságot 
pontozás útján Gerardin nyerte. 
A brésláui hatnapos verseny a 
súlyos gazdasági helyzet miatt el
marad, mondja Tadewall, a boroszlói 
six-dayk rendezője. — Április 4—10 
között jut eldöntésre a hatnapos 
versenyek habtejszíne: a párisi. A 
szajnaparti six-day mezőnye így 
alakul: Vaw Kempen—Pynenburg,
Linari—Di Pacco, Battesini—Bres- 
ciani, Charlier—Deneef, Debrmycher, 
—Decorte, Siegel—Tierbach, Bulla—■ 
Boucheron, Pellissier—Bedug,
Wamist-—Broccardo, Blanchoziet— 
Guimbrettiére, Chourry—Fabre, Peix 
—Dayen, Coupry—Pecqueux, Lemoi- 
ne—Monton és Merviel—Fouchaux,

E G Y E S Ü L E T I  H ÍR E K
A Ferencvárosi VSK március 

13-án, vasárnap este fél 8 órai kez
dettel hazafias ünnepélyt rendez a 
péceliúti tornacsarnokában.

A HAC ma fontos ügyben elnöki 
ülést tart.

S P O R T J A
A magdeburgi DSC hölgy úszócsa

pata áprilisban nagy túrára indul. 
Állomásai: Páris, Marseille, Nizza, 
Lyon és Barcelona.

A  legelterjedtebb női s p o r t  F r a n 
ciaországban kétségen kívül a „bas- 
kett ball“. 1931-ben a francia bajnok
ságokon 50 csapat vett részt.

PlékadmlnUxtráute Oaetiazlovák Iáhant
L i p a  U js á g i r o d a  B r a t is la v a , 

H n s s z ú -u . 13.

Felétős szerkesztő és kiadós 
D r  V a d a s  G y u la  

Helyettes szerkesztő:
H o p p é  L á s z ló

Nyomatott a Stádium SajtiWállalat Rt, 
kftrtorgógépeld. ~ Falelá» öxennrezetSl
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K É P E K K E L

H e ti  p r o b lé m a
—  Jobbképű keret sem  

ártana ?

^ A ^ N E M Z E T I íjS P O R T í H E T M I R É E Ö ^ M E I L É K I / E T E *
A parkett partján

Ady Endre után 
írhatta volna: Barsi László
Jöttem a Duna partjairól,
Hol álmodoztam Danzot verőn.
Az álmom egy nagy fedettpálya 
És hosszú lépések: az erőm!

Fapálya, jenkik, éles szegek, 
Közönség, lárma, durva kezek, 
Vad flemmek, nagyok, könyökölök: 
A fedettpályán mit keresek?...

Tempóra mutantur
—- Műién idők. Eddig az érde

kesség a bajnokság állása volt! 
—  És m ost?
—• A  bajnokság leállása!__

Beszélgetés Debrecenben

Kitört a futballsportban 
a pontosság

Maglód öröme: Majd ad Nádas a 
pontatlanoknak —  Uj korszak rajtját 
jelezték szombaton este 6 órakor az 
MLSz-böl —  Pontosság már nem mély
pontosság?

—  Saját későnk élőnk tői —
Nádas Ödönnel, az új ügyveze

tővel új korszak ütötte fel a fe
jét az MLSz-ben. Á Vasas, Rá
kospalota, Maglód és BEAC egy
hangú lelkesedéssel veheti tudo
másul, hogy az új rezsim zászla
jára ezt a jelszót írta: Mindenki

—  Rémes ez a B ocskai! A Hun
gáriától alig kapott ki, a Budai 
„1 1 "  m eg győzött ellene.

—  Rossz beosztás! Inkább na
gyon kapott volna ki a Hungá
riától és a Budai „11 ”  ellen győ 
zött volna alig! . . .

önálló töprengés
—  F e l h ő  fejesből gól esik?

Érthető
—  Nahát, ez a C ser! Szomba

ton m ég magas láza volt és vasár
nap elindult!

—  M eg tudom érten i!
—  H ogy elindult?!
—  N em ! H ogy láza v o l t . . .

pontos
legyen!

Az új rend a pontosság terén 
a következő szenzációs program
pontokat fogja a közeljövőben 
megvalósítani:

1. 6 órára összehívott ülést 
többé nem 8 órakor kezdenek.

2. A bizottságok tagjai ezentúl 
nem aznap mennek színházba.

3. A Rákospalota ezentúl 11 
emberrel áll ki.

4. A Sabaria ezentúl pontosan 
fizet.

5. A derbikre és válogatott 
meccsekre pont 30.000 embert 
engednek be. A 30.001-ik marad
jon kint. Miért jött későn?

6. Minden játékos pontosan 
kapja -meg a fizetését.

7. A Vasas is minden héten 
pontosan megkapja a 4-et.

8. A kultuszminiszter pont 
100.000 pengő segélyt utal ki a 
bajba jutott futballsportnak.

Mert neki csak ez hiányzik 
Pont.

Önálló töprengés
—  Jövő héten  már N agy lesz 

Mándi?
Félreértés

—  M ikor utazott haza a So. 
m ogy?

—  N yolc után.

Doktor
—  H allottad? Bácsalmsái Tónit 

doktorrá avatták!
—  Jogból?
—  Naná, súlydobásból!

Daloson
—- Tudod, m it énekelt a M ÁVAG  

vasárnapi ú jp esti győzelme után? 
—  ? ? ?
—  B efú tta , az U TE-t a hó.

önálló töprengés
—  Rózsás a Vasasok helyzete?

Beszélgetés Újpesten
—  Sáros lesz a centerhalf?
—  Ha esik!

Saját rejtvénysportunk
Megnyitván saját rejtvény- 

sportrovatunkat, egyelőre né
hány könnyebb rejtvényt adunk 
fel nyájas olvasóinknak, hadd 
csináljunk nekik egy kis kedvet.

I.

Tem ARC zeti
ii.

Meld-Neumann-Kotin
SZURKOLÓ SZILÁRD

vidám kalandjai a száz
húsz centi körül

Szurkoló Szilárd állástalan, 34 
éves, kedvenc csapata a Budai 
„11”. Kopaszodó, szikár, kopott. 
Rekedt hangja van és esernyője. 
Mostanában elég gyakori vendége 
szerkesztőségünknek. Vasárnap 
este kitörő jókedvvel rontott be.

—  Meg van oldva a gazdasági 
válság! —  kiabálta.

—  Amennyiben ? —  kérdeztük, 
mivel a kérdés bennünket is érde
kelt.

—  Már ami engem illet! —  foly

tatta valamivel higgadtabb han
gon. —  Tudniillik a meccsjegy 
mindig égő problémája volt költ
ségvetésemnek. Erre a beruházásra 
különben is állandó belföldi kölcsö
nöket voltam kénytelen fölvenni, de 
ezek a források kiapadtak. Ezentúl 
tehát nem fizetek.

—  Talán a kerítésen mászik be?
Szilárd kihúzta magát:
—  Uram ez sértő! Nem szoktam 

a keritésen mászkálni. Legalább is 
azóta, mióta a reumám tart. Ha
nem itt van a százhúsz centi.

Végignéztünk Szurkolón,
■— Becslésünk szerint ön leg

alább száznyolcvan.
Gúnyosan nevetett:
—  Acélszalaggal száznyolcvan 

egy. De nem ez a lényeg. A lényeg 
az, hogy ki mennyire tudja magát 
összehúzni. És nekem sikerült. 
Először is arra gondoltam, hogy 
nincs állásom. Tíz centit fogytam. 
Arra gondoltam, hogy nincs pén
zem. Rohamosan kisebbedtem. 
Eszembe jutott, hogy vájjon mi 
esélye van szegény csapatomnak a 
nagy Bocskai ellen. Még kisebb let
tem. Általában egyre jobban rá
jöttem, hogy az ember a mai világ
ban minél jobban húzza össze ma- j 
gát. Én tehát összehúztam maga-j

mát, leguggoltam, behúztam a nya
kam, összesen kijött százhúsz 
centi.

—  És beengedték?
—  Mi az, hogy! A jegyszedő

megaímogatta az arcomat és azt 
mondta: „Aztán vigyázz kölyök,
meg ne dobáld a bíró bácsit!” Saj 
nos később találkoztam a jegysze
dővel!

—  Szegény Szilárd!
—  Semmi baj szerkesztő úr! Ki 

magyaráztam a dolgot!
-  ???
-  Megmondtam neki, hogv bu

dai szurkoló vagyok! Félmétert 
nőttem az örömtől!

—  És elhitte?
—  Azt már nem tudom, mert ne

kem szaladni kellett a villamos 
után.

-  Szilárd ne vágjon fel! Maga 
nem szokott villamoson járni!

—  Na de adok a külszínre! Szó
val a jegyszedő integetett utánam. 
Ha esetleg neheztelt volna, nem ér
teném. Egy pálya örüljön, ha a kö
zönsége szemlátomást nő. . .

-  De mi lesz a jövő héten, Szi
lárd?

■ Újpesten még nem ismerik a 
trükköt. És mindenesetre kezelte
tem a reumámat.,.

Borsi
megmagyarázza

amerikai vereségeit
.(B arsi László, a kitűnő fu tó  

tengeri fáradtságait még alig ki
pihenve, készségesen állott rendel-

kezésünkre és rögtön a tárgyra  
tért. A szon gya :)

—  Nem akarom a magyar sport- 
közönsége't továbbra is sötétség-

4. Kiderült, hogy nem vagyok 
elég gyors a boxoláshoz. Kaptam 
egy balkezes egyenest, vissza akar
tam adni, mire az ellenfelem elsza
ladt. Folyton szaladt előlem. Nem 
tudtam elérni! Gyáva fráter!

—- Aztán még rájöttem arra is, 
hogy ezeken a speciális amerikai 
fedettpályákon az ember csakis 
úgy győzhet, ha gyorsabban fut, 
mint a többiek.

(E nnyi tapasztalatért igazán ér
demes volt k im en ni. . . )

Vidéki humor
Csabán az E lőre— Turul mér

kőzés (1 1 :1 )  folyam án egyik bús 
turulista a nyolcadik gólnál meg
jeg y z i:

—  M ilyen kár, hogy a futball- 
pálya nem országház!

__ ??. ?
—  M ert akkor ezt a m eccset i$, 

el lehetett volna napolni.

A hét tizenegye
(Saját legjobbjaink)

Jelige: Elhulljanak legjobbjaink 
a hosszú harc alatt.

Kedves kötelességünknek érezzük, hogy tőlünk telhetőleg 
megháláljuk azoknak a derék harcosoknak a szolgálatait, akik 
a hét folymnán a legjobbat nyújtották nekünk. Sajnos, a BÖK 
pillanatnyilag nincs a legjobb anyagi helyzetben. Legutolsó 
aranyhegyünket a múlt héten foglalták le vigalmi adóba, 
viszont amerikai nagybácsink sem heverte még ki a tőzsde- 
krahhot. Mint írja, ott is nagyon rosszul megy, újabban 
nagyon vigyáznak a bébikre.

így csupán csak saját külön keretünk az, amivel kitün
tethetjük a mi legjobbjainkat. Mariássy pukkadni fog, de 
nemcsak neki lehet kerete. Saját külön keretünk egész bizto
san felveszi a versenyt a kapitány keretével, bár —  mint jeli
génkben olvasható —  legjobbjaink gárdája erősen megfogyat
kozott. Konrád kivándorolt, Steczovits belátta, hogy azért a 
játékért nem illik pénzt elfogadni, Gallovich a Nemzeti- 
szurkolók idegei helyett a tatabányai futballistákat edzi, 
vagyis pusztulunk-veszünk.

A mi legsajátabb tizenegyünk összeállítása ezért nem 
könnyű feladat manapság, de mi mégis összeállítottuk. íme:

Váli

Haraszti

Mándi Korányi 

Wéber Sáros Reviczky

Pimpi Pető Ormos Dömötör

Magyarázat: Váli kezdő profi létére leggőlképesebb kapu
sunknak bizonyult. Mándi a Somogy legjobb embere volt, 
Korányit pedig az Attila gyenge jobbszárnya sem bírta meg
akadályozni képességei kifejtésében. Wéber beállítását Mándi- 
val való összeszokottsága, Sárosét „válogatott” formája, 
Keviczkyt pedig bátorsága ajánlotta (akkora pocakkal mer 
futballozni). A csatársor összeállítása önmagáért beszél- 
Csak annyi hozzáfűzni valónk van, hogy nálunk mindenki 
csak a maga helyén lehet válogatott. Hiába ment el tehát 
Pimpi a mérkőzés folyamán balszélsőnek, tőlünk nem szökhet 
meg. Viszont Pető életében még soha sem játszott centert, 
csak most (rögtön láttuk), de nekünk ez is elég volt (a kö
zönségnek is). Ormos, mint jó edzőhöz illik, ezúttal balössze
kötőben mutatta meg, hogy hogy kell saját legjobbjaink közé 
bekerülni. Általában csapatunk az öregebb évjáratokra vet jó 
fényt. Fiatal alig bírt belekerülni. De csak semmi csüggedés, 
ifjúság! Tíz-tizenöt év múlva a legjobb ifjúsági oldboj lesz 
és akkor majd csak megakad rajta valamelyik profivezér 
szeme. Meg a miénk is.

ben hagyni. Képzelem, mennyire 
értetlenül áll mindenki a rejtély 
előtt: hogyan kaptam ki. Megma
gyarázom. Semmi sem történik ok 
nélkül. Az ok egyszerűen az volt, 
hogy nem ismertem az amerikai

taktikát.
így a következő meglepetések ér
tek:

1. Az amerikaiak futócipőinek 
szögei egészen mások, mint az 
enyémek voltak. Mondhatnám szö
ges ellentétben álltak az enyéim
mel. Az én cipőm hosszú szögei 
belemélyedtek a parkettbe s mire 
minden lépés után ki tudtam húz
ni, arra már a következő versenyen 
kellett indulnom s így nem tudtam 
magamat kipihenni.

2. Bele kell dőlni a fordulóban, 
legalább annyira, hogy az ember
nek a füle érintse a földet.

8. Könyökölni nem illetlenség.

[ a z t R K e s r W / .'ü z e n e t e k :
Gyengébbeknek. Mai rejtvé

nyeink megfejtése a következű:
1. Hajrá (ezelőtt tempó) Néni' 

zeti.
2. Vacsora [Vac  (fedezet) sora]'

Ladoumegue. Szégyen a futás* 
de hasznos.

Atlétarajongó. Ugyan kérem* 
hagyja már azokat a Barsi-vic' 
ceket. Már a könyökünkön jön' 
nek ki.


