
lesz az áldozata, hiszen ősszel is 
3:1 volt az eredmény. Az Etc FC  
akár most is 6 :l-re verheti a 
Maglódat, sőt a Pécs-Baranya te 
rúghat megint hét gólt a Teréz
városnak (ha Szegeden négyet tu
dott rúgni!). A  Megyer— Rákos
palota mérkőzés azonban aligha 
hoz ismét 2:2-ős eredményt. A 
Megyer ugyanis nagyon feni a 
fogát a palotaiakra. Végre el akar
ják intézni a hegemónia kérdését.

Az amatőröknél
a két régi ellenfél, a BSE és a 
Törekvés kerül szembe egymással. 
A BSE ugyan jelenleg nem tanyáz 
Valami előkelő helyen, de ősszel is 
győzni tudott 5:3 arányban s így 
most is veszélyes lehet. Most azon
ban a Bihari-úton már alighanem 
revánsot vesz a Törekvés. Hazai 
pályáján a jó  formában levő III 
kér. TVE ismét megcsinálhatja a 
BSzKRT-tál szemben őszi bravúr
ját, az 1 :l-es eredményt. A „33”  FC 
is újra verheti a Postást, annál 
inkább, mert most a budaiak ott
honában lesz a meccs, míg az MTK 
revánsot vesz az őszi lagyőzetéséért 
az URAK-on. A  BEAC ősszel 
megverte a MÁVAG-ot. Ezúttal 
ez aligha sikerül, pedig most a 
BEAC otthonában lesz a meccs. 
Az Elektromos ismét áldozata le
het az FTC felfelé ívelő formájá
nak, míg a Ferencvárosi Vasutast 
az UTE elintézheti.

Részletes leőser
PROFIBAJNOKSÁG

I. liga

Ufpest—Hungária
Megyeri-út, fél 4. Bíró: Borankay.

Újpest: Huba — Kővágó, Dudás 
■— Borsányi, Sáros, Szalay —  Sas, 
Avar, Jakube, Vörös, P. Szabó.

Hungária-. Szabó — Nagy, Kocsis 
—- Kompóti (Rebró vagy Wéber), 
Kalmár, Sebes — Haraszti, Cseh, 
Barátky, Titkos, Híres.

Ferencváros—Kispest
VllSi-út, fél I. Bíró: Gombos.

Ferencváros: Angyal — Takács I., 
Korányi — Turay, Laki, Lázár — 
Táncos, Takács II., Szedlacsik, Tol
di, Kohut.

Kispest: Dénes — Rozgonyi, Hu
nyadi — Purczeld, Toros, Keresztes 
— Paczolay, Dormos, Kormos, Fürst- 
her, Serényi,

Nemzeti—Bocskai
Üllői-út, fél 2. Bíró: Viczenik.

Nemzeti: Gallina —  Flóra,
Szendrő — Hossó, Búza, Belesik 
Kovács, Szenes, Gergely, Bihámy, 
Czétényi.

Bocskai: Fehér — Kuti, Keviczky 
*— Remmer, Moóré, Marosi —. 
Markos, Ormos, Teleki, Má-téffy, He
vesi.

Budai „11"—Somogy
Megyeri-út, fél 2. Bíró: Ka/nn.

Budai „11” : Horn — Weber, Mo
haros — Kárpáti II., Kárpáti I. 
Schuster — Schmidt, Sztancsik 
.(Ember), Polgár, Lyka, Czumpf.

Somogy: Váli — Miklós, Joós 
Györffy, Péter, Kárpáti — Mészá
ros, Galambos, Kármán, Berecz, 
Tunyoghy.

B!l. kér. FC—V asas
Nagyszombat-utca, fél 4. Bíró: 

Mihalicza.
III. kér. FC: Biri — Werner, Bíró 

«— Beretvás, Lutz, Magyar —  Feny
vesi, Győri, Zilahi, Lengyel, Dö
mötör.

Vasas.* Bereczky — Szemere, Ró
zsa — Vági, Burger, Kiss —  Koszta, 
Bene, Possák, Brunecker, Egri

Vasárnap, 1932 március 13. SBOgff
Attila — Sabaria

Miskolc, 3. Bíró: Leiner I. 
(Közép).

Attila: Szemző — Vadász, Dankó
— Szabó,.Sós, Pogány — Csere, Ne
mes, Bán, Magyar, Sziklai.

Sabaria: Varga — Kovács  ̂ L, 
Janzsó — Sárközi, Vámos, Szaniszló 

Iglódy, Kovács II., Sepes, Bor
bély, Bel-kó.

II. liga:
Soroksár—Szeged FC

Soroksár, fél 4. Bíró: Vass Ernő.
Soroksár: Bácsay •— Schweíer,

Lichtner — Elblinger, ülik, Kova- 
csics — Mohácsi, Zwick (Pflum II.), 
Schmidt, Küzáényi, Egyed.

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

Turul—Vác FC
Millenáris, fél 4• Bíró: Barna.

Turul: Spindler — Lengyel, Reis- 
ner — Talmács, Sipőcz, Zsebeházy 

Kelemen, Schell, Senger, Horváth, 
Páli.

Vác FC: Léderer — Reinthaller, 
Vogel — Grünfeld, Neumann, Fried 

Sárosi, Arató, Krausz, Ludwig 
(Fischer), Kohn.

Etc FC—Maglód
Erzsébet-utca, fél 4. Bíró: Lengyel.

Etc FC: Gergely — Sőtér, Fűrész- 
Frész — Szabó, Simon, Bereczky II. 
(Major-Mayer) — Izsépy, Urban- 
csik, Létay, Pomázi, Béres (Mézes). 

Maglód: Kaszás — Barta, Konka
— Orsolyák, Basky II., Kollmann — 
Molnár, Németh, Ferstl, Kolesszár, 
Sehein.

Terézváros—Pécs Baranya
Erzsébet-utca, fél 2. Bíró: Hajós.
Terézváros: Müller — Streicher, 

Vice — Tóth, Váradi, Kovács — 
Kardhordó, Pccrusa, Schwarz, Klo- 
vács, Udvaros.

Pécs-Baranya: Jókai — Iványi, 
Kővári —• Mecseki, Palkó, Bors 
(Kristóf) — Fogas, Halas, Dóra, 
Táltos, Kocsis.

Megyer—Rákospalota
Szent László-tér, fél 4. Bíró: GlückB.

Megyer: Szeifert — Pataki, Magó
— Schalkovszky, Szekeres, Holler 
Wagner, Milács, Fieger, Csamy, 
Bíró.

Rákospalota: (Bizonytalan. Csak a 
mérkőzés előtt állítják ősszé a csa
patot) .

I AMATÖRBAJNOKSAG
I. osztály.

UTE—FVSK, Megyeri-út, fél 12. 
Bíró: Tihanyi.

III. kér. TVE—BSzKRT, Nagy
szombat-utca, fél 2. Bíró: Bélés.
II. fél 10. — Ifj. fél 12.

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

BEAC—MAVAG, Lágymányos, fél 
4. Bíró: Bíró S. — II. fél 12 .

FTC—Elektromos, Üllői-út, 12. 
Bíró: Duller. — II. (Gyáli-út) 10.

MTK— URAK, Hungária-út, fél 4. 
Bíró: Glück J. — II. fél 10.

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

II. osztály.
Kárpáti-csoport

BRSC—BVSC, Rákosfalva, fél 4, 
Bíró: Fehérváry. — Ifj. fél 2.

SzFC—EMTK, Állami telep, fél 4. 
Bíró: Gottlieb. — II. fél 2.

HAC—Hungária, Szőnyi-út, fél 4. 
Bíró: Himmler. — II. fél 12.

KTC—Testvériség, Ceglédi-út, fél 
4. Bíró: Antalics.

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

BMTE—KAC, Budafok, fél 4. 
Bíró: Polgári. — II. fél 2. — Ifj- 
fél 12 .

ESC—Ganz, Kőbányai-út, fél 4 
Bíró: Csillag.

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

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

Bíró: Virzinger. — Ifj. fél 12.
BTC—KFC, Fehér-út, fél 4. Bíró: 

Ganz.
RUAC—ZSE, Gyöngyösi-út, fél 4. 

Bíró: Kovács P, — II. 10.
TLK—VI. kér. FC, Tatai-űt, fél 4. 

Bíró: Klein Á. — II. fél 12. * -  Ifj. 8.
Cs. MOVE—I. kér. SC, Csepel, 

fél 4. Bíró: Arányi.
RTK—Vasas, Rákosszentmihály,

fél 4. Bíró: Vass A. — II. fél 2. 
Ifj. fél 12.

III. osztály.
Első csoport

NJTC—KTK, Zágrábi-út, fél 4. 
Bíró: Gondár. — II. fél 12. — Ifj. 10.

MAFC—Féltén, Bertalan-utca, fél
4. Bíró: Horváth J.

KAOE—SzRTC, Soroksári-út, fél
4. Bíró: Róna.

WSE—SzAC, Vas Gereben-utca, 
fél 4. Bíró: Kovaly. — II. fél 2. 

KSSE—SzNSE, Ujhegyi-út, fél 4.

Arsenal és Newcastle United 
az Angol Kupa döntőjében

• y.
Nem lesz ^all London ilnal**

—  Távirati jelentésünk —

Az úri közöns
[s ik e rü lte g é s z  finom fér»lruha**oveíeket hihe
tetlenül olcsón m egvásárolnunk. E  legújabb divatú
kelmékből kitogástalan férfiöltöny mérték sze 
rint, kétszeri próbával, kiváló |o szab ássa l, ára P8 0

KÉSZ RUHAOSZTÁLYUNKON

f s s s s r n r s i s s  p  3 8 - 4 5 - 5 0

Riakereskedelmi Vállalat (vezető: Lászlő Lajos KAOE)

Bíró: Weisz F. -  Ifj. fél 2.
BIK—BBFC, 

Bíró: Nemetz.
Budafok, fél 4.

CsTK—ÉMOSz, Csepel, fél 4.
Bíró: Topscher. — II. fél 12.

ZAC—WSC, Szőnyi-út, fél 2.
Bíró: Jajkovitz. — II. 10.

Második csoport
UTSE—NTC, Horthy Miklós-út 

(Újpest), fél 2. Bíró: Lőwy.
MSC—NyTE, Horthy Miklós-út, 

fél 4. Bíró: Fenichel 
MFTR—Compactor, Népsziget, fél 

4. Bíró: Rozmann. — II. fél 2. — Ifj. 
fél 10 .

NSC—P. Törekvés, Simor-utca,
10. Bíró: Faragó.

Főv. TKör— TSC, Teve-utca, fél 4. 
Bíró: Mészáros L. — Ifj. fél 10.

BSC—RAFC, Pasaréti-út, fél 4. 
Bíró: Bergida.

Vérhalom— Törökőr. Vörösvári-űt, 
fél 4. Bíró: Wéber.

VI. kér. SC— UMTE, Pozsonyi-út, 
fél 4. Bíró: RichtaTek.

IV. osztály
Első csoport

ULI—LTK, Tatai-út, fél 4. Bíró:
Seidler.

MTC— UFC, Szent László-tér, fél
2. Bíró: László J 

Pamutipar—MÁV Előre, Horthy 
Miklós-út (Újpest), fél 12, Bíró 
Gellért. — II. fél 10.

Második csoport
Siketek—FSC, Ceglédi-út, fél 2, 

Bíró: Lindenbaum.
LTE— Tabán, Kelenföld, fél 4. 

Bíró: Pohlenz. — Ifj. fél 12
Cukrász—KSC, Gyöngyösi-út, fél

2. Bíró: Handl.
Kalapos—KEAC, Kőbányai-út, fél

2. Bíró: Szécsy.
PATE—ARSC, Simor-utca, fél 4. 

Bíró: Goldmann 
X. kér. FC—FÖTE, Pesti Határ

út, fél 4. Bíró: Sallai II.
Harmadik csoport

Hálókocsi—SAC, Keglevich-U'tca, 
fél 4. Bíró: Lapsánszky 

ETC—K. Törekvés, Erzsébet-utca, 
fél 12. Bíró: Szikszai. — Ifj. fél 10.

Negyedik csoport
Schmoll—MÖSzTK, Teve-utca, fél

2. Bíró: Berkes.
VII. kér. Amatör—Orv. Műszerész, 

Zágrábi-út, fél 2. Bíró: Szél.
Lapterjesztők—VÁC, Kelenföld, 

fél 2. Bíró: Fülöp. — II. fél 10.
KAC—K. Húsos, Kispest, fél 11. 

Bíró: Bartók.
UFC—PTBSC, Teve-utca, fél 12. 

Bíró: Noéh,
V. osztály

Első csoport
Kőbányai FC—MPSE, Halom-utca, 

fél 11. Bíró: Havas.
SzTE—Szeiffert, Szemeretelep, 

fél 4. Bíró: Blau.
Szondy—MFOE, Wekerletelep, fél 

2. Bíró: Penninger. — II. fél 12.
Második csoport

BTE—NISE, Budatétény, 3. Bíró:
Horváth II.

B. Kossuth—B. Magyarság, Buda
keszi, 3. Bíró: Czigány.

London, március 1 2 .
A  „londoni” kupadöntő a kútba 

e s e tt ...  A  Ohelsea Blackburnben 
kikapott a Newcastle United-től, 
miután már félidőben verve volt. 
Az Arsenal minimális gólaránnyal 
verte Sheffieldben a Manchester 
Cityt, így tehát ő fog ja  képviselni 
Dél színeit a döntőben a New. 
castle United, Észak reprezen
tánsa ellen.

A  bajnokságban a kupa elődön
tőben résztvett csapatok elfoglalt
sága folytán csak csonka forduló 
volt, amelyen Everton nem vett 
részt. Vezető pozíciója így is erő
södött, mert a második helyezett 
Sheffield United vereséget szen
vedett. Pontszámban behozta a 
West Bromwich Albion, amelynek 
most éppen úgy 39 pontja van, 
mint a Sheffield Unitednek. Az 
Everton 41 ponttal áll az élen.

A II. ligában győzött mind a két 
vezető csapata: Leeds United
és Wolverhampton Wanderers. 
Ugyanígy történt ■ Skócióban, ahol 
a Motherwell és a Rangers foglalja 
el a tabella két első helyét.
Angol Kupa elődöntő fordulója

Arsenal— Manchester City 1:0 
(0 :0)

Newcastle United— Ohelsea 2:1 
(2 :1 )

I. liga
Bolton Wanderers— Birming

ham 5:1. Grimsby Town— Black- 
burn Rovers 4:3. Leicester City—  
Blackpool 2 :2. Liverpool— Shef
field United 2:1. Middlesbrough—  
Sunderland 0:1. Sheffield Wednes- 
day— West Bromwich Albion 2:5. 
West Ham United— Derby County 
2 :1 .

II. liga
Bradford— Notts County 1:1. 

Burnley— Port Vale 2:2. Charlton 
Athletic— Swansea Town 3 :3. 
Ches tér fiéld— Bury 4:1. Manches
ter United— Plymouth Argyle 
2:1. Nottingham Forest— Oldham 
Athletic 2:0. Preston North Endr— 
Millwall 2:0. Southampton— Brad
ford City 0:1. Stcke City— Leeds 
United 3:4. Tottenham Hotspur—  
Bristol City 2:1. Wolverhampton 
Wanderers— Bamsley 2:0.

Skót liga
Airdrieonians— Third Lanark 

2:2. Celtic— Motherwell 2:4. Cow- 
denbeath— Dundee 2:1. Dundee 
United— Rangers 0 :5. Hamüton 
Academicals— Clyde 6:0. Hearts—  
St. Mirren 2:2. Kilmarmck— Leith 
Athletic 6 :3. Morton— Aberdeen 
1:1. Partick Thi3tle— Ayr United 
2:1. Queens Park— Falkirk 2:1.

n Somogy 
új csatárral játszik

— Saját tudósítónktól —

A Somogy vezetősége a tegnapi 
nap folyamán leszerződtette Bere- 
czet, a Kaposvári Petőfi AC jeles 
fiatal csatárát. Berecz a BSzKRT 
Befeczének öccse la többször volt 
már délnyugati válogatott,

Berecz ma a Budai „11”  elleni 
mérkőzésen a balösszekötő helyén 
mutatkozik be, bár eredeti helye a 
jobboldalon van. A  csatársor 
irányítását nem merték rábízni, 
mert alacsony. Á  sor közepére így 
ismét Kármán kerül.

A  kaposvári gárda különben teg
nap este rendiben megérkezett a fő 
városba Berta József és Pető  edző 
kíséretével.

Petővel beszélgettünk.
—  Nem lehet a csapattól komoly 

játékot várni, hiszen eddig egyet, 
len komoly edzést sem. tudtunk tar
tani. A  vastag hóréteggel fedett 
pályánkon még futó gyakorlatot 
sem végezhettem a fiúkkal, nem 
hogy kétkapus játékot tudtam vol 
na tartani.

—  Na meg aztán Jakube 
hiánya. . .

—  Most leszerzödtettük Bere 
czet, de ez még nem old meg min. 
den bajt, nem már csak azért sem, 
mert nem tudjuk rendes helyére ál
lítani.

—  A Budai „11”  elleni meccs 
azért még nincs lefutva. Nem  
olyan nagy mumus a budai gárda.

Ferenc-körút 39., I. emelet

• Állást kap. Azonnal igazolható Jó
csatár futballista, molnár és bor
bélysegéd, aki szakmájában is ' jó 
munkás, állást kaphat. Edzés szer
dán és pénteken. Levélbeli megkere
sésekre Guba Lajos Mezőtúr, Város
háza, válaszol.

Savanyő center! Átszervezett csa
társorral áll fel a HAC ma a Hun
gária ellen. A  Ganztól elszenvedett 
váratlan vereség gyors lépésre kész
tette a vezetőséget. Pécs kikerül a 
csapatból, Bóth lesz a jobbszélső, cen
tert pedig a válogatott szélsőcsatár 
Savanyő fog  játszani. Csömör kerül a 
jobbösszekötő posztra, míg a balszélen 
Branczeisz személyében új ember fog 
bemutatkozni. A támadósor tehát így 
fest: Bóth, Csömör, Savanyó, Csuto- 
rás, Branczeisz.

Csehszlovák csapatok Franciaor
szágban. Szombaton délután két cseh
szlovák csapat szerepelt francia föl
dön. A  Nachod 6:2 (2:0) arányban 
győzött St. Étieime-ben, a Csehoszlo- 
vam Koske pedig 2 :2-ne végzett Ni- 
mes-ben.

Az Attila 
leszerződtefte 

Magyart
—  Saját tudósítónktól —

Az Attila vezetősége a hét folya
mán ismét tárgyalásba lépett 
Magyarral, a Ferencváros, majd a 
Baranya csatárával. Magyar teg
nap este személyesen is Miskolcra 
érkezett s ekkor létrejött a meg
egyezés az Attila és a játékos kö
zött. Magyar rögtön alá is írta 
szerződését.

Magyar természetesen ma a Sa
baria ellen már játszik, mégpedig 
a balösszekötő helyén. A  csatársor 
közepére ismét Bán került, Szabó 
pedig visszament a fedezetsorba.

A  miskolci vezetőség egyébként 
folytatja a múlt héten már meg
kezdett ármérséklő politikáját. To. 
vábbi árleszállítás iránt intézkedtek 
a Sabaria-meccs előtt, bár ez anya
gi áldozatot jelent, de az Attila ve
zetősége reméli, hogy ezzel az ér
deklődést fokozni tudja s a derék 
miskolci közönség méltányolja ezt 
a körülményt. Változatlanul fenn
tartják a kedvezményes jegyek 
rendszerét is. Diákok és MILL- 
játékosok olcsó jeggyel, a szegény 
diákok szabadj eggyel mehetnek be 
a pályára, a tanáraikon keresztül 
szétosztott jegyekkel.

A Szombathelyi SE tegnap tartotta
39. évi közgyűlését. Az igazgatóság 
új tagjai lettek: Kopfensteiner M-anő, 
László Ignác, Lingauer László., Steia 
Ágoston, Gát Zoltán, Bartók Károly, 
Balogh Zoltán dr., Weá-sz Mór es 
Dumbacher Károly.

A Sparta remek csatárjátékkal 5:1 
(3:1) arányban győzött bajnoki mécs
esén a Cehie Karlin ellen. Nejedly 
három, Braine két gólt lőtt Bíró a 
bodenbachi Masche volt. A  mérkőzést 
6000 ember nézte végig.

A Cinkotai TE színeiben ma a Rá-Szövetségi ellenőr utazik ma Mis
kolcra és Soroksárra. Tibor Géza 
megy Miskolcra és Mázán Gyula So
roksárra. j

A pécsiek PVSK—Pécs-Baranya 
barátságos mérkőzést terveznek kedd
re, de a nagy hó miatt aligha kerül 
sorra a találkozó.

koshegyi SE ellen ez a tizenegy lép 
pályára: Vrumzer — Színüké, Med* 
veczky — Fiota, Matuz, Kvésték — 
Simoncsik, Mester, Erhardt, Noszál, 
Silberstein. Ha sérülés nem történik, 
ez a csapat játszik kedden az FTC- 
vei is .

fejlődés Idejét éljük. Tud valaki annak ellent
mondani, amikor 10 év alatt 240 millió Jatt a 
rádiózók száma? A technikai fejlődés eredménye 
az 5-f-1 lámpás, dinamikus hangszóróval egybe
épített 7050-es Orion rádió is. Próbálja még vele 
a rádiózást.
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H ajrá vidékiI!
K i a legjobb vidéki

rejt vény fejtő 
iipelő
futballszakértő

A Nemzeti Sport új, vidéki pályáza
tának részletei

Mas
Szeged, HódmezŐFásárliely

—  K ö n n y ű  a p e s tie k n e k ! — só 
hajt fel a vidéki, mikor félóráig 
töprengett azon, hogy hova raj 
zolja be a labdát a vasárnapi rejt
vénybe. „Könnyű a pestinek” , mert 
hiszen kint lehetett a meccsen, lát
hatta a jelenetet, még emlékezhe
tik is rá!

—  K ö n n y ű  a p e s tie k n e k ! —  je
lenti, ki búsan a vidéki, mikor se-

M g í

H o l a  l a b d a ?
Szerdán :Típszeívény

Pénteken :Rejtvénysport
hogyan sem tud rájönni, az ame
rikai atlétára, aki hatbetűs és gé
vel kezdődik, az utolsóelőtti betűje 
pedig n. „Könnyű a pestieknek 
mert megkérdezi a szomszédot, 
vagy a barátját, vagy felhívja tele
fonon a Déli Harsonát, de negyed
órán belül mindenesetre megtud
hatja.

—  K ö n n y ű  a p e s tie k n e k ! —  mo
rogja a vidéki, mikor szerdán telve 
reménységgel, de kétellyel is, víz- 
rebocsájtja heti tipjeit. „Könnyű a 
pestinek” , mert látta a Hungá
riát és látta az Újpestet is. Könnyű 
neki, mert maga győződött meg a 
csapatok játékerejéről s nem csu
pán csak újságból olvasta a kriti
kát.

A  vidékinek igaza van. A  pesti
nek —  könnyebb.

A  Nemzeti Sport szerkesztősége 
is jól tudja ezt s ezért elhatározta, 
hogy kárpótlásul olyan pályázatot 
ír  ki, mely csak a vidéki szórako
zását szolgálja. Ennek az új pá
lyázatnak összes tudnivalóit itt 
adjuk:

A Nemzeti Sport vidéki olvasói 
részére hetenként összekapcsolja 
három nagysikerű sportpályázatát: 
a REJTVÉNYSPORTOT, a TIP- 
VERSEN YT és a „HOL A LÁB 
D A  ?” -rejtvényt. Mint köztudo
mású, a Rejtvénysport pénteken, a 
Tipverseny kiírása szerdán, a „Ho! 
a labda?”  vasárnapi számunkban 
jelenik meg.

2 .
Az elsőség azt illeti, aki ebben a 

három pályázatban a legjobb ered
ményt éri el, vagyis azt, aki a leg
több rejtvényt fejti meg helyesen, 
a legtöbb mérkőzés eredményét ta
lálja el és a legközelebb rajzolja a 
labdát a valósághoz. A pályázato
kat pontozással értékeljük. A  ke
resztrejtvény megfejtése 10 , a 
betűrejtvényeké és más rejtvé
nyeké 2— 2 pont lesz, a tipver- 
senyben minden találat 1  pont és 
minden telitalálatért külön 1  pont 
já r  majd, a „Hol a kbdá ?” -ban pe
dig 10  ponttal értékeljük a tökéle
tes megoldást és ennek arányában 
kisebb pontszámmal a tévesebb raj
zokat. «

3.

héten írjuk ki, vasárnapi számunk' 
bán. A pályázat eredményeit is va
sárnapi . számainkban fogjuk kö
zölni.

4.
Ez a vidéki verseny teljesen füg

getlen, teljesen különálló pályázat. 
Aki tehát a rejtvénybajnokság 
résztvevője, annak nem kell külön 
erre a pályázatra megfejtéseket 
küldeni, aki a „Hol a labdá?” -ra 
pályázik és jól rajzolja be a labdát, 
még első díjat nyerhet a „H ol a 
kibda”  pályázaton is, de első lehet a 
vidéki versenyen is. Ennek a vidéki 
pályázatnak a célja:

m eg akarjuk jutalmazni azt a 
vidéki olvasónkat, aki ebben a  
három pályázatban a legügye
sebb. A  fe ltéte l tehát csak
eg y : mind a három pályázaton 

részt kell venni!

Díjaink a következők;
I. díj: 20 pengős bon egy elő

kelő pesti szállodába (kb. 3— 4 
napi lakás).

II. díj: 10 pengős bon egy elő
kelő szállodába (kb. 2 napi 
lakás).

III. díj: A Nemzeti Sport egy
havi ingyenes előfizetése.

5.
EZT A PÁLYÁZATOT KÉT- 

HETENKÉNT 2— 2 VIDÉKI
VÁROS SZÁMÁRA ÍRJUK KI. 
LEGELŐSZÖR SZEGED ÉS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZÁ
MÁRA. A MAI „HOL A LAB
DA?” REJTVÉNYÜNK TEHÁT 
MÁR BELESZÁMÍT EBBE A 
PÁLYÁZATBA!

Beszélgetés 
Szem es-S ille rre l,

aki otthagyta a Ripensiát, de 
nem a Bocskaihoz tért vissza, 
hanem a nagyváradi Crisanahöz 

ment
™  Saját tudósítónktól —

Nagyvárad, március 1 1 . 
Nagy feltűnést keltéit Váradon 

S zem es-S em lern ek , a Kinizsi, a 
Bocskai, majd a Ripensia csatárá
nak feltűnése. A  váradi C risaná- 
ból n a g y  csapatot akarnak csinálni. 
Ide jön a TMTE válogatott hát
védje, M o ln á r  is és S zem es-S em ler  
az edző. A csütörtöki edzésen már 
meg is jelent. Beszélgettem vele. 
Elmondja, hogy állást kap a város
nál, tehát nem a futball lesz a fő 
keresete. Ennek örül. Kérdéseimre 
a következőket feleli:

E g y e lő r e  csak edző leszek. D e  
k ésőbb  já tsza n i is fo g o k . A  B o c s 
k ai? N a g y o n  hívta k  oda is, de n em  
tudtak állást b iztosíta n i s  én  mó.r 
n em  akarok csak a fu tballból élni. 
í g y  n yu g od ta b b , jo b b .

A  Ripensia felől kérdezem.
—  ü g y  tu dom , h o g y  fr i s s  p én z

hez ju to tta k . B e v e z e tté k  a bérlet
ren d szert. F e l  akarják fr iss íten i a 
csapatot. P e s t i  já ték osok k a l tár
gyalnak. S zü k ség  van ú j  em b erek 
re, m e rt  B ü r g e r  sem  m arad. Ciolac 
és S ch w a rtz  m á r B u k a restb en  van. 
H rehussnalc sin cs n a g y  k ed ve  a 
p rofisá g h oz. E g y é b k é n t  m árcius  
ZA-én akarnak indulni fra n cia  
tú ráju kra . A  N A C  n yom á ba n . N é -  
h á n y N A C -c sa tá r t  is  szeretn én ek  
elvinni, de eddig  n em  sok  ered 
m én n yel tárgya ltak  ezirá n yban .

S zem e s-S e m le r  egyébként — 
Budapestre készül Vissza akarja 
hozni a Crisanahöz S zők ét, aki a 
Szürketaxihoz szerződött, de a Ori- 
sana még nem mondott le róla.

H o l  c ®  l a b d a ?
C X X X U I I .  ssásnú liépreitvényüxil&

Vasárnap, 1932 március 13.

H. M.

A MiLL-kafnokság  
vasárnap i műsora

I. osztály
Springer-csoport

Bek iáid© neve 

Címe.',___________
A képbe a labdát ceruzával bele kell rajzolni, a nevet és lak

címet a rovatokba beírni és a lapból kivágott képet a Nemzeti 
Sport szerkesztőségébe (VI., Rózsa-utca 111.) beküldeni.

M e g fe j té s i  h a tá rid ő : 1932 március 17, csütörtök déli 12
órája. Csak eddig az időpontig beérkező megfejtéseket vesszük 
figyelembe.

Kérjük a megfejtés beküldőit, hogy a borítékra szíves
kedjenek ráírni: Hol a labda?

A  pályázatot minden második

Id e ié it  se g sy e g ta tja
a tengeri só és szibériai fenyőkívo- 

natból álló

Filaviri fürdő
Ára minden szaküzletben 40 fillér.

6.
Nemcsak kéthetenként adunk 

azonban díjat! A z  év  végén magas 
jutalomban részesítjük  azt a vidéki 
olvasónkat, aki az év  folyamán a 
legeredm ényesebb volt, azaz a leg
több pontot gyű jtö tte  össze! Ha 
tehát mi ezúttal Szeged és Hód
mezővásárhely számára is írjuk ki a 
pályázatot, azért Szombathelyről is 
érdemes pályázni, mert

1. a heti pályázatokban (a fővá
rosiakkal e g y ü tt l  résztvesz és
m ert

Z. az év  végén  kiosztásra kerülő 
díjak odaítélésénél a  már most szer
zett pontok is döntő szereppel bír
hatnak.

7.
Az egyes pályázatok beküldési 

határidejei egyébként nem változ
tak. A feladási dátumokat mindig 
az illető pályázat közlésekor adjuk. 
Végül

8 .

FTC—MÁV, 111101-04, 10 (Klug F.). 
BEAC—Hungária, Lágymányos, fél 

10 (Deutsch A.).
WSC—NSC, Wekerletelcp, fői 4

(Lan inkái}.
CSTK-EMTK, Csepel, fél 

(Kriss S.).
MTK—Postás, Hungária-út, fél 2

(Safir).
Oprée-csoport

VIII. Akarat—ÖSFC, Fehér-út, fői 
2 (Vozik).

Törekvés—BSzKRT, Bihari-út, fél 2 
(Bakonyi S,).

TJTE—BSÉ, Megyeri-út. negyed 9 
(Sólymosai).

PSC—P. Remény, Pestújhely, fél 2 
(Sessler L.).

IX. osztály
P. Rákóczi—SASO, Gubacsi-út, fél 4 

(Kelemen E.).
Drasöhe SE—Kéve SC, Tárnát.,

fél 2 (Vas E.).
NySE—P. Vasas, Amerikai-ut, fél 4 

(Kreiner A.).
P. Hunyady—P. Attila, Valéria-te- 

lep, 3 (Bihámi).
P. „1 1 “ FG—NJTC, Gubacsi-út, fél 

2 (Harth).
Rp. Egyetértés—Gans TE., Ameri 

kai-út, háromnegyed 2 (Röna P.).

Hajrá vidék!!!

A prőbajátékös balszerencséje. 'Az
Etc FC vezetőségénél megjelent a 
napokban az egyik egyesület embe
re, hogy próbajátékra ajánljon vala
kit. Amint az illik, agybd-főbe di
csérte a kérdéses játékost.

— Olyan annak a technikája, hogy 
Orthnak sem volt különb. Ügy viszi 
a labdát, hogy nem lehet elvenni 
tőle. S hogyan 10 kapura! Cccct

— No, hogyant Mint Schnffert 
Vagy mint Hiireot

— Uram, az nem szó — lelkende
zett a felhajtó. — Ez a fiú minden 
helyzetből lő. És gólt lő!

Az Etc FC egyik vezetője tinta 
már a hozsannát.

— De mondja, vasárnap miért 
nem lőtt egyetlen gólt sem a gye- 
rékf

Emberünk kissé elmélázott. Majd 
felcsillan a szeme és kivágta:

— Vasárnap, kérem, pechje volt 
Nem jutott egyszer sem minden 
helyzetbeI

A Ve sasok csapata a pénteki edzés 
Után Néuwelt vezetőségi taghoz va
csorára volt hivatalos. A meghívottak 
a lehető legjobb hangulatban a késő 
esti órákig voltak együtt.

A Kőbányái AC a húsvéti Üime 
pékét Csehszlovákiában tölti.

* Hypero! szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Fegyelmez az AS Roma... Az olasz 
bajnokság múlt vasárnapi fordulójá
nak legmeglepőbb eredménye kétség 
kívül a torinói Juvantüs 7 :l-es győ- 
zeime volt a nemrég még bajnokjeiölt 
AS Roma ellene. A római csapat fe
gyelmezetlensége volt jó részbe® a 
megsemmisítő vereség oka és a ve
zetőség már közbe is lépett, bogy 
a fegyelmet helyreállítsa a csapat
ban. A csapat minden tagja pénzbün
tetést kapott, azonkívül dorgálást, de 
Bemardmit, a válogatott közép-fede
zetet hat hónapra, Ferrarist két hó
napra, Ghinit és Fasanellát pedig egy- 
egy hónapra eltiltották a játéktól. 
Ferrarist azonkívül megfosztották a 
csapatkapitányi tisztségtől. Olyan 
büntetések ezek, amikre még nyilván 
nem vott példa a futball sport történe 
tében.

Uj csatár mutatkozik he ma a Va 
sasban Bene, a Pécsi! AC nagyszerű 
képességű ifjúsági csatára személyé
ben. Bene szerződését már tognc.p be
nyújtották a szövetségben és vele így 
fog festeni ma a Vasas csatársora: 
Koszba, Bene, Fossák, Brunecker, 
Egri,

Az őszi forduló Ferencváros 
— Kispest mérkőzésének egyik 
jelenetét eleveníti meg mai rejt
vényünk. A jelenet a kispestiek 
kapuja előtt játszódik. Nagyon 
érdekes pillanatban örökíti meg 
a kispesti kapust, Dénest s mö
götte, az elárvult kapuban Roz- 
gonyit, a hátvédet.

Amint a képre nézünk, láthat
juk, hogy gyors támadás vihette 
Dénes kapuja elé a játékot, mert 
hiszen senki sincs a kapu köz
vetlen közelében az ellenfél em
berei közül. A legközelebbi Szed- 
lacsik is csak alig a tizenhatoson 
belül jutott s előtte még Déne- 
sen _ éá Rozgonyin kívül a kis
pesti half, Ráskai - is ott van a 
védők közül. Éppen ez a körül
mény, hogy a ferencárosi csatá
rok ilyen távol vannak a kapu
tól, -a kapus és a hátvéd pedig 
mégis komoly munkában van, azt 
mutatja, hogy valami távolabbi 
lövés mehetett kapura. Másként 
ugyanis nem lehet megmagya
rázni, hogy, Dénes a földön van, 
Rozgonyi pedig előredőlve f i 
gyel. Talán nem is figyel, ha

nem a labdát akarja fejeln i?
Tulajdonképpen ez a mai kér

dés. Mert ha elfogadjuk, hogy 
Dénes hátrafelé irányuló tekin
tete  ̂és Rozgonyi mozdulata a re
pülő labda miatt történik, akkor 
már meg is határoztuk a labda 
helyét —  általánosságban. Rás
kai és Szedlacsik figyelő tekin
tete^ is azt jelzi, hogy valami ott 
történik a labdával a kapus kö
rül s így aligha lehet feltéte
lezni, hogy másutt van a bőr az 
adott pillanatban, mint amit a 
képen ^levő összes játékos cselek
vése és tekintete jelez. Bősége
sen van azonban hely. a képen s 
így a labda berajzolása mégsem 
lesz egyszerű dolog, különösen, 
ha tekintetbe vesszük azt is, 
hogy a fényképezőgép működése 
is pillanatokat vesz igénybe.

E heti díjaink a következők:
1 . d íj: 18 szeletes meccslabda.
2 . d íj: A Nemzeti Sport egy

havi előfizetése.
3— 3. d íj: A  Nemzeti Sport év

könyvének egy-egy kötete az 
1929. vagy 1930. évről.

Nem jön különvonat Szegedről a 
mai soroksári derbire s ezért a csa
pat is csak ima reggel a gyorssal 
indul útnak a mérkőzésre 

Kristóf nélkül áll ki a Megyer a 
Rákospalota elleni mai mérkőzésre. 
Kristóf ugyanis Pécsett tartózkodik, 
ahol a Pécs-Baranyával folytat szer
ződési tárgyalásokat.

Csánld, a Fóti Testvériség játékosa 
a PMTK-bá lépett.

Átigazolás. Flandera RÁC és Hütt- 
ler Főv. TKör a Sckmolliba kérte át
igazolását,

A TSC-ben Schillerwein helyett 
Elek játszik jobbhalfot a Főv. TKör 
ellen

Velem!, a Köb. AC kapusa sérült
s mai játéka bizonytalan. Helyettese 
a KTK-ból átigazolt Gimessy lehet,

UTE-pálya Mejgyeri-űt

Vasárnap, március 13-án, 
délután fél 4 órakór

Ujpesi-Hipgária
Előtte fél .2 órakor

Budai IM om egf
I. ligabeli profi bajnoki 

mérkőzés

A MOVE l l  
mai m űsora

/. osztály: FKSC-VIII. kér., Béke- 
utoa, fél 2 (Borsos). RSC—PTBSC,
Remete, fél 4 (Fabók). CsKAC— 
KPSE, Csillaghegy, fél 4 (Mohácsy). 
T. Előre—BSZSE, Béke-u., fél 4

Óvatosan
Egy túlv érmes újpesti ki

jelenti:
— Máris kikapott a Hungária!
— Nana!
— Talán nem?!
— Holnap fog kikapni!

(Weininger). ALE—OTE, Albertfal
va, fél 3 (Nagy Dezső). Szt. LFC—V 
kér., Gyáli-út, fél 12 (Sebarle). —
II. osztály: Fór. Törekvés—BAO,
Gyáli-út, fél 4 (Sándor I.). Gránit— 
EifC, Nefelejts-u., 9 (Fabók). BEAO 
—PFK, Lágymányos, fél 2 (Debre
ceni). N. Remény—FSC, gr. Károlyi- 
telep, 2 (Romik). Vasakarat—III. SC, 
Valéria-telep, 3 (Seliarle). — III. osz
tály: MAFC—V. kér. SzAK, Berta
lant., fél 11 (Barabás). Budai FC— 
Sashegyi FC, Bodor-u., 3 (Bállá). — 
CTK—VI. Törekvés, Cinkota, 1 
(Himmler). It. kér. SC—B. „13“ FC, 
Budafoki-út, Golaberger, fél 2 (Sze- 
kuli). Sz. Törekvés—P. Iparos, Reti- 
dessy-telep, fél 4 (Kmetty). Turul TE 
—P. Jutagyár, Gyöngyösi-út, 10 
(Horváth J.). — Szövetségi díj:
FKSC—VIII. kér., Béke-utca, há
romnegyed 12 (Bállá). B. „13“ FC—
III. TK, Budafoki-űt, Goldberger,
fél 9 (Engel). FSC—V. kér. SzAK. 
Vörösvári-út, fél 11 (Nagy Sándor). 
Ifjúsági-díj: RSC—PTBSC, Remete,
fél 2 (Engel). CSKAC-ZRSC, Csil
laghegy, fél 2 (Iteitter).



Vasárnap, 1932 március 13.

o t t
Egy kis elmélkedés,

sa adminisztrációt tovább is le kell bontani, 
a vegyesrendszer két évre bevezethető, 
marad az ötvenszázalékos visszatérítés, .
13.000 pengőt ad az OTT a pályák rendbe

hozására,
12.000 pengőt az amatőr 

segélyezésére,
to v á b b i anyagi segítség a lebontástól függ

A többi közteher csökkentésére irá
nyuló törekvésben teljes az OTT er
kölcsi támogatása

4.. » A* ÁoftA

összehasonlítás csapatok, csapat- 
részek, játékosok között, ki mit 
tud, mire képes# mit lehet tőle 
feltételezni,
a z a z
előzetes bonckés alatt a derbi 
résztvevői

__ Saját tudósítónktól —

A magyar labdarúgósport vál
sága szombaton este jelentős, újabb 
stádiumba lépett. Az MLSz elnök
ségéhez este hat órakor kikézbesí
tették Lázár Andor dr.-nak, az 
OTT elnökének leiratát, amely
pontosan körvonalazza az OTT fel
fogását a válság megoldása tekin
tetében és megmondja határozot
tan, hogy micsoda anyagi segítsé
get várhat az MLSz az 0  TT-től.

Bevezetőben megállapítja az 
OTT elnöke, hogy a labdarúgásnak, 
„ennek az igen jelentős propagatív 
értékű sportágazatnak további 
fenntartása csak gyökeres, sürgő
sen keresztülvezetendő szervezeti 
változtatásokkal biztosítható .
Ugyanakkor hozzáteszi, hagy „ez 
elsősorban és lehetőleg az MLSz 
autonómiája keretében”  áldandó 
meg és ehhez & megoldáshoz az 
OTT elvi hozzájárulását máris
megadja. T , . ,

Továbbiakban az irányelveket is 
felállítja az OTT elnöke, amikor 
rámutat a jelenlegi viszonyokhoz 
képest túlméretezett szövetségi, al- 
szövetségi és egyesületi keretekre, 
amiket csökkenteni kell, illetve

— baját tudósítónktól —
egyéb közterhek (vigalmi adó, 
rendőri díj stb.) mérséklésére irá
nyuló akcióban, de szükségesnek 
tartja, hogy ugyanakkor a pálya
béreket és a szövetségi részesedést 
progresszív alapra helyezzék, hogy 
ezáltal a kisebb bevételű mérkőzé
seket mentesítsék ez alól a teher 
alól is.

A leirat utolsó bekezdése íg> 
szól:

„Tanácsunk bízik abban, hogy a 
jelenlegi anyagi körülmények közt 
nyújtható támogatás mellett, kizá
róan a sport érdekeit szem előtt 
tartó erős akarattal oly egészséges 
szervezeti alakulás fog létrejönni, 
mely a nemzet sportéletében jelen
tőségteljes hivatást betöltő labda
rúgást bár szükebb, de fejlődését 
biztosítani tudó alapokra helyezi.”

Az  OTT leirata most már vilá 
gos útmutatást nyújt az MLSz és 
alszövetségei szamara. Szerintünk 
ugyan a testnevelési járulék felfüg
gesztése indokolt lett volna. Mert 
hiszen köztudomású, hogy Los An
geles re már máshonnan kell előte
remteni az anyagi eszközöket, jól
lehet a futball azt már egyszer ki
izzadta. Azt is tudjuk, hogy a test
nevelési járulék másik indoka, a 
Nemzeti Stadion, egyelőre az ál
mok birodalmába röppent. Ha azon
ban a testnevelési járulék beszedé
sének ideiglenes felfüggesztésére 
már nem tudta rászánni magát az 
OTT, akkor el kell fogadni ezt az 
irányítást, ahogyan van és annak 
keretei közt kell elvégezni a nagy 
reform munkáját. Most már iga
zán az MLSz vezetőin a sor!

S C H M O L L
PASZTA

Bokáig érő hóban is csupa jókedv 
a pécsi bányászfutballisták 
tréningje

— Saját tudósítónktól —

issze kell vonni. Kijelenti az OTT
slnöke, hogy amennyiben az MLSz 
í vegyes rendszer bevezetése mell
ett döntene, úgy már eleve hozzá
járul e rendszernek két évre próba- 
céppen való bevezetéséhez. Hang
súlyozza azonban az elnök, hogy a 
sülföldi mérkőzéseknél a nemzeti 
irdekek mindig előzzék meg az 
Ízletteket.

Ami az anyagi támogatást illeti, 
itt az OTT már javasolta a kul
tuszminiszternek a pályák rendbe
hozatalára 18.000 pengő kiutalását. 
A  jövőben is fentartja az OTT a 
testnevelési járulék 50 százalékos 
visszatérítését, de ezenfelül a test
nevelési alapból fogja  folyósítani 
jövőben az amatőr alszövétsegek 
segélyeit, amik évenkint körülbelül
12.000 pengőt tesznek ki és amik 
eddig a testnevelési adó visszatérí
tett 50 százalékát terhelték. _

Más anyagi segítséget ezidősze- 
rint az OTT nem adhat, „mert a 
szövetség mai gazdasági felépített- 
séfje mellett pénzsegély kiutalása 
céltalan” , ha azonban a szövetség 
okszerű átépítése megtörténik, „a 
netalán még szükséges és a testne
velési alap teherbíró képességével 
összeegyeztethető további kisebb 
segélyezés kérdését az OTT a leg
nagyobb gondossággal fogja  meg
fontolás tárgyává tenni.’*

Ezenkívül a legmesszebbmenő er
kölcsi támogatást ígéri az OTT az

Pécs, március 10 .
Az autóbuszban 

nem esik másról szó, 
csak a télről, a kelle
metlen időjárásról. 
Nem csoda.  ̂ Hiszen 
újra meg újra rá-

FTC-páiya "Üllői-út
Vasárnap, március 13-án, 

délután fél 4 órakor

Kispest -Ferencváros
Előtte fél 2 órakor

nemzeti— Bocskai
I. ligabeli bajnoki mérkőzések

kezd a havazás, hiszen ott feherhk 
még a tél gyönyörű fehér palástja 
a Mecseken. Az autóbusz keserve
sen kanyarog élőre 6 valaki nagy
sóhajjal Szól: ,

, Hiába, csak nem akar tavasz
lenni! , . , __

Elgondolkozunk s magunk is így
elmélkedünk:

—  Kár volt nekiindulni. Ki fut 
ballozik ebben a húszcentiméteres 
hóban Pécsbányatelepen.! ■

Mert oda tartunk, hogy megnéz 
gük a bányászok készülődését. De 
alighanem hiába Megyünk. 3 
erre a gondolatra egészenelszomo- 
rodunk. Csak akkor vidul fel ismét 
hangulatunk, amikor mar egeszen 
közel jutunk a DPA,C'Páy’^ '  
Mert itt azonnal kitűnik, hogy fel
tevésünk téves volt!

Valami hólabdaszerŰ dolgot rúg
nak a játékosok. Olyat, ame y jó
formán minden rúgás után változ
tatja nagyságát. A hó u^ “ * V a.j 
tapad a labdára s csak akkor huh 
le róla, ha valaki jókorát ing belé. 
De mikor a havon gördül tovább, 
megint csak meghízik. Táltos, a 
bányászok népszerű szakoktatója, 
ott sürgölődik a játékosok kozott. 
Neki szólunk oda:

*— Lesz játék?
— Lesz bizony! —  hangzik 

válasz. —  Nem hagyhatjuk kt ezt a 
napot. Vasárnap a PEAC ellen kel 
kiállania a csapatnak s szeretnem, 
ha az egyetemistáktól is pontot sze
reznénk. A vasutasok ellen sikerült, 
miért ne sikerülne most!?

A  játékosok vidáman rúgják a 
labdát. Sanzl, a kapus, szinte hó
emberré változik, amint a lövés 
után dobja magát s szeme-szája 
tele van hóval. Amott Horváth 11

tűnik ki nagyszerű mozgásával, lö
véseivel. Táltos is közéjük vegyül a 
játékosoknak, de aztán újra hoz
zánk jön s magyaráz: j

—  Nem lenne semmi ba], csak 
Kokocs egészségéé lenne. Neki 
azonban baja van a térdével s nem 
játszhat. Az egyesület hívei m  
gyón sajnálják a kitűnő, válogatott 
bekket 8 gyűjtést indítottak, hogy 
Budapestre küldhessék operációra. 
Ott majd bizonyára rendbejön.

A játék egyre élénkebb, a játé
kosok, akik nemrégen jöttek fel a 
bánya mélyéből, ahol a torna, po
ros levegő rakta meg tüdejüket 
bacillusokkal, vidáman örömmel 
hancuroznak a hóban. Sapadt ar
cuk nekipirul s szinte fetszik raj 
tűk, ahogy egész valojuk^atalakul. 
Órák hosszat el lehethe nezni ezek
nek a nagy gyerekeknek a vidám
ságát, de közben a pályán nezunk 
szét/

Feltűnt ugyanis, hogy a pálya 
megszélesedett s derítése is van. 
Dédics Imre, az egyesület ügyveze
tője mondja el erről a következő-

__Igen, rendbe hoztuk a pályát.
Ezentúl nem lehet oka pamszrá a
vendégeinknek, mert szélesebb te,
mint volt, no meg kerítést is kop
tunk. Fehér Sándor 
nek az érdeme, hogy e* „ f .
zett. Ö a lelke az égi/eeídetnefc, oki 
szeretőiével, együttélésével 
gal élteti és előre viszi Ambrus 
Antal iskolaigazgató, Tórok fő tit
kárunk, Hasznos titkár, Gsernyt in
téző legmegértőbb n ő t á r s a i .  
Nem csoda, ha ilyen lelkes vezér
kar mögött lelkes a gárda, f  
az egyesület is.

Nézzük, nézzük a ^ F J Í h ^ a  
bányászokat s az ember P f t j  f  
bála, élismerés muzsikál azok i r t ó ,  
akik a tárnák mélyéből a sport
pályára viszik ezt az elettel nehéz 
küzdelemben álló Hatóságot . . .  
Búcsúzunk, Csengőn, bizakodom 
hangzik utánunk:

,—  Jó szerencsét!,

A vita hevesen dúl.
Hungária vagy Újpest?
A  két fél hetek óta gyúrja egy

mást s a nagy szóáradat, amely a 
két csapatot babérral övezi, egyre 
hevesebb. Közeleg a perc, amikor 
a játékvezető a sípjába fú j 3 a vita 
csak ebben a percben hal el. Mert 
ekkor átveszik a szerepet a csapa
tok s kibővítik, kiteljesítik azt. 
Játékká varázsolják a disputát e 
a játék vitája csatába robban 
Olyan csatába, (amelyben valóban 
eldől a vita.

Hogy merre, hová hajuk a győ
zelem pálmája, nehéz lenne meg
mondani. Magunk is csak vitathat
juk a két csapat esélyét de min
den jóslatunkat megcáfolhatja az 
újpesti másfél óra. Nem újság, 
hogy a mérkőzés újpesti színhelye 
a liláknak kedvez valamelyest. Bár 
nagy kérdés a dolog. Hiszen U j 
pesten minden bizonnyal jobb, sza 
razabb pályára lép a két csapat, 
mint eddig Budapesten s a Hun
gáriának miért jelentene hátrányt 
az> hogy jobb talajon futballozhat, 
mint eddig! ?

Talán a közönség hangja okoz
hat valami visszahatást? Régi, fa
kult elmélet ez már. Különösen 
akkor, ha Újpesten járja rettentő 
táncát a labda a csapatok között. 
Tudjuk, hogy Újpesten éppen az 
újpesti néző a legkevesebb s h a a  
hangja talán erőteljesebb lenne is, 
m iöt a  Hungária táboráé, ezt a 
körülményt ma már nem lehet per
döntőnek elfogadni. A  futball egy
re jobban rájön arra az igazságra, 
hogy a futball közönsége mindenütt 
egyforma, S a játékosnak már nem 
lehet, nem szabad meghallani, hogy 
az egyik hété- te, a másik
héten ellene harsog a nagyobb 
hang, a több torok . . .

Ezek a —- nemrégiben még olyan 
sorsdöntőnek számító —-  tulajdon
ságok, körülmények mindamellett 
hathatósan közrejátszanak a mér
kőzéseken, mégis azt kell monda
nunk, hogy ma ezek a külsőségek 
aligha döntik el a játék sorsát. 
Erről a két csapat határoz.

A  két csapat, annak felkészült
ségé, játéka a fontos.^ Hisszük, 
hogy semmi más nem is befolyá
solja döntően a találkozást, mint a 
játék, amit a két nagy csapattól 
kapunk, amit kiváncsi várakozás
sal várunk. Kíváncsian azért, mert 
tudjuk, hogy mire képes a két csa
pat, mert hisszük, hogy bennük lég 
jobb futballistáink két csoportja 
áll szembe egymással. Ezért, ha a 
mérkőzés kimeneteléről , . akarunk
beszélni, a két csapatot, annak ré
szeit kell összevetnünk.

A  két védelem közel egyenrangú 
nak látszik. A  Huba —  Kővágó, 
Dudás hármasiból kiemelkedik 
ugyan Dudás, míg a Szabó - 
Nagy, Kocsis együttes ilyen játé
kossal nem dicsekedhet. Huba nagy 
tudásáról azonban nem lehet tud
ni, mennyire érvényesül s ha rossz 
napra virrad, végzete lehet csapa
tának. Szabónak a fiatalsága éppen 
ügy előnye lehet, mint hátránya. 
A  rutinos, csalafinta csatárokkal 
Szemben nehézen várható, hogy tö
kéletesen állja meg a helyét. Ko
csis nem ér fel ugyan Dudáshoz, 
de alig. marad el tőle a közvetlen 
védőmunkát illetően. Kővágó és 
Nagy között a papírforma szerint 
most Kővágó felé hajlik az össze
hasonlítás mérlege, de nem lehet 
tudni, hogy Nagy milyen napra 
virrad. Ami pedig a két játékos 
helyzetét illeti, ott k  körülbelül 
egyformák az esélyek. Kővágónak 
a félelmetes Hungária balszárny 
ellen kell küzdenie, de előtte ki
tűnő hali é l  Borsányi személyé
ben. Nagy csak akkor kap iyen fé
lelmetes ellenfelet, ha a Vörös—  
P. Szabó szárny legjobb formáját 
játsza ki s m  esetben azzal a hendí- 
pel küzd, hogy előtte sem KompóU

sem Rebró vagy Weber személyé
ben nem lesz olyan hali, aki Bor- 
Sanyihoz felér. A  két védelemiben 
tehát a lehetőségek közel egyfor- 
mák, éppen azért mondjuk, hogy 
egyenrangúnak látszanak. Mind a 
kettőnek van biztosnak látszó pontja
__ Dudás és Kocsis — , mind a
kettőnek van sebezhető része —  
Kővágó és Nagy —  és mind a ket
tőnél találunk talányos pontot —  
a kapuban.

S a védelmek működésé nagyjá
ból attól függ, hogy a fedezetek 
miképpen állják meg a helyüket 
előttük. Ennél a sornál csattan tel 
a Hungária-tábor hangja igazan.
Mert Kalmárt olyan előnynek tart
ják, amit az Újpest nem tud ki
egyenlíteni. S igaz, hogy a két csa
pat gerincében bizonyos előny mu
tatkozik a kék-fehérek javára, amit 
Kalmár Személyesít meg a pályán.
Sáros nem kelhet veié versenyre, 
Jakube nem lehet egyenrangú ve- 
télytársa Mégis a két fedezelsar 
között csak akkor lehet különbség 
a Hungária javára, ha Kalmár 
annyira föléje emelkedik a mezőny
nek, hogy Borsányi 3 bizonyos fo
kig Szalay hatóerejét is befolyásol
ni tudja. Ennek a lehetősége csak
ugyan fennáll. Hiszen Borsányi 
alighanem kénytelen lesz sokau 
küzdeni bent, középen. Ezzel el- 
veszti &z Újpest flzt előnyét, 
amire Kővágó posztja- támogatásá* 
bán Borsányira szüksége van. S ha 
ez így alakul, akkor nem lehet .kü
lönösen fontos, hogy melyik haliját 
állítja a Hungária Kalmár jobb
jára. A  baloldal pedig alig adhat 
vitára okot. Szalay csiszoltabb já
tékos, mint Sebes, de a csapat já
tékára való hatása nem szokott na
gyobb lenni, mint Sebesé.

A csatársorok harcában dőlhet el 
ez a küzdelem, mint minden mér
kőzés. S ezeknek a soroknak az 
összetételét vizsgálgatva, híznak a 
Hungária táborában. Pedig nem 
tudhatjuk, hogy a tétéit éppen ma 
nem cáfolja-e meg a játék. Hiszen 
tudni kell, hogy Újpest csatársorá
ban több lehetőség rejlik, mint el
lenfeléében. Az újpesti támodósor- 
nak esetleg két komoly támadó 
szárnya lesz, míg a Hungáriának 
nehezen válik egészen elsőrangúvá 
a jobbszámya. Újpestnél is Jkér- 
dés ez a kétszárnyúság, hiszen 
Avar nehezen fér el Jakube mel
lett, Sas pedig szeszélyes, kiforrat- 
lan még. Bo Újpest csatarsovából 
Avar hathatós támogatója lehet a 
halfsornak, védelemnek. Olyanná 
tud válni, amilyenné sem Cseh, 
sem Titkos nem tud válni! S Vö
rös mezőnyjátéka is többszínű ***d 
lenni, mint a Hungária-belsőké. 
Mindez pedig bőségesen kiegyenlít
heti azt az esetleges hiányt, ami a 
jó  Kalmár érvényesülése esetén 
az Újpest hátsó részeiben támad-

Űjpestet tehát valamivel több 
erő, több tartalom jelöli a mérkőzés 
győztesévé. De ezzel szemben áll a 
Hungária féktelen játékkedve és 
küzdőképessége, amivel kitűnt az 
utóbbi időben. Ez a tulajdonság, 
egyesülve azzal az érzéssel, hogy tt 
kék-fehéreknek veszteni válója ke
vesebb, kockázata kisebb, szüli a 
teljes egyenlőséget a két csapat kö
zött. S ha nem zavarja meg & já
tékot valami váratlan zökkenő, ha 
nem fojtja  el valamelyik játék
erejét a véletlen közbelépése, akkor 
a döntetlenhez közel fiitó eredményt 
vagy döntetlent várhatunk nagy éa 
értékes küzdelem után. Egy-két 
gél bizonyára esik mindkét olda
lon, de álig hisszük, hogy akár az 
egyik, akár a másik fél **— végig 
egyenlő feltételeket tételezve fe l—  . 
egy gólosnál nagyobb győzelmet 1 
tudjon kivívni. 1
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A  W A C  és a FAC győ
zött a bécsi bajnoki 
forduló szombatra 

előhozott mérkőzésein |
— Telefonjelentésünk —•

Itt az igazi hó-rukk

Becs, március 12. 
Ma délután két bajnoki mér

kőzést játszottak Bécsben. A  
WAC simán győzött, a másik 
mérkőzés azonban váratlanul a 
jobbik csapat vereségét hozta. A 
WSC szinte kilencven percig 
tartó fölény után kikapott a FAC 
együttesétől.

Részletes eredmények:
WAC— Wacker 2:0 (0 :0 ). Prá

ter-pálya. Bíró: Frankenstein.
2000 néző. A Wacker a még min
dig nem fit  Zischek nélkül állt 
ki. Zischek szereplése az olaszok 
elleni válogatott csapatban ezzel 
erősen kétségessé vált. A Wa- 
ckerben csak Horváth emelkedett 
túl az átlagon. A  WAC határo
zott fölényben volt végig. Védel
mében Hiden és Sesta remekelt, 
elől Müller jeleskedett. Mind a 
két gólt I&tschovsky lőtte, még 
pedig a 15. és a 30. percben.

Szegény amatőrmeccsek isszák meg 
a hó levét — Tipek és ellentipek 
Gondok és gondtalanságok

a derbi előestjén
•— Saját tudósítónktól —

Kép a jövőből
— Bácsi, tessék beengedni!
— Eriggy, te már túllépted ® 

mértéket!
— Bácsi, engedjen be kettőn- 

két. Az öcsém száz centi, én 
száznegyven, ketten csak kétszáz- 
negyven centi vagyunk. . .

FAC— WSC 4:2 (0 :2 ). Dorn- 
bach. B író: Beranek. 3000 néző. 
A  WSC végig fölényben volt. Már 
az I. félidő 31. percében Peweny 
megszerezte számára a vezetést, 
a 39. percben Semp a WSC máso
dik gólját lőtte. Közben Kellin- 
ger 11-esét védte Platzer, a FAC 
válogatott kapusa. A II. félidő 
15. percében Jordán lőtte a FAC 
első gólját, sőt Langer egyenlí-j 
te tt.-A  WSC még mindig nye-j 
résre állt, de a 25. percben a bíró 
kiállította Burzot, a W'SC egyik 
hátvédjét. Ez annyira megzavarta 
Franzlt, hogy Wagner és Jordán 
könnyen védhető lövéseit been
gedte. A  mérkőzés vége feic a 
FAC-ból Hahn középfedezetet 
állította ki a bíró.

A sízők szerint most kezdődik a 
tél, hiszen a Svábhegyen ezen a té' 
len még nem volt ennyi hó, mint 
most. Természetes hát, hogy Láng 
feldertől, az újpesti igazgatótól 
mindenki ezt kérdezte tegnap elő
ször is :

—  Paiyi bácsi, hány centi a hó 
Újpesten?

Langfelder önérzetesen felelt:
—  A  havat máris letolták a pá 

Igáról, de az olvadás miatt most 
sáros a talaj és így további javítá
sokra van szükség. Ruzsics mester, 
aki a mi talaj szakértőnk, éjjel 
órakor akar hozzáfogni a munkád 
hoz. A 20 munlcás este 9 órakor ki
vonul a pályára, lefekszik aludni s 
hajnali 3 órakor ébresztőt fújnak 
Fűrészporréteggel bontják az 
egész pályát s reggel, amikor a 
pálya felső rétege olvadni kezd, a 
vizet a fűrészpor szívja magába, 
amit azután délfelé lekaparnak a 
pályáról. A délelőtti mérkőzéseket 
lemondtuk, délig tehát lehet dol
gozni a pályán. Nem olcsó mulat
ság ez, de mindent megteszünk, 
hogy a pálya reális legyen. Nekünk 
ez fontos.

—  M iért? —  kérdezték többen is 
kíváncsian.

—  M ert változtak az idők. M ost 
a m i , csatársorunk játszik rövid, 
lapos passzokkal és a Hungária rúg  
nagyokat. A  legfontosabb szempont 
azonban, hogy Ú jpestnek érdeke a 
reális mérkőzés. Vagyis, hogy a 
jobb győzzön.

Mándi tippel

Howorka Ottó.

Langfelder véleményében lehet 
valami, mert Mándi, á Hungária 
„pihenő”  bekkje ezt a tippet adta 

—  2 :l - r e  győzünk, m ert a mély 
talaj inkább nekünk kedvez. E z a 
Hungáriának való talaj. (Kis szü
net után:) D e nekem  nem.

MOVE bajnokság
Az újpesti csatársor 

sem rassz
I. osztály

1 . VIII. kér.
2. ESzSE
3. T. Előre SC
4 . ALE
5. OTE
6. BRSC
7. CsKAC
8.  KPSE
9 . FKSC

10 . V. kér. FC
11. Szt. LFC
12. PTBSC
13. BT SE

15 11 
15 9 
15 10 
Ifi 6
13 8
14 6
15
14
14
13
16 3
15 3
16 —

1 36:12 25 
1 37:16 28 
3 43:11 22 
5 30:17 16 
5 29:26 16
5 16:19 13
6 26:32 15 
6 17:30 15
8 19:30 12 
6 31:22 1 1
9 26:49 9 

10 17:34 8 
14 8:36 1

Reiner Sándornak tegnap délután
ra tervezett második sportelőadását 
Miskolcon nem tartották meg, mert 
a kiszemelt helyszín, a katkolikus 
főgimnázium tornaterme nem állott 
rendelkezésre.

Hatvanban ma nem játszák le a
HVSEí—StAC n . osztályú bajnoki 
mérkőzést, mert a tarjániak távira
tilag tudatták, hogy a mérkőzésre 
nem utaznak el. Indokolás semmi.

Egerben ma a MESE az Ózdi VTK 
csapatával barátságos mérkőzést 
játszik.

Játékostoborzás Debrecenben. Arra 
a hírre, hogy hamarosan nyolc ama
tőr játékost is lehet szerepeltetni 
profi csapatban, a Bocskai vezetősé
ge elhatározta, hogy jobban körül
néz a debreceni amatőrök között. — 
Ebből a célból a Hungária-mintára 
szerdán játékostoborzást rendez, 
melyre előreláthatólag nagy szám
ban vonulnak majd fel játékosok.

A  Sátoraljaújhelyi MÁV csapata 
husvétkor Beregszászon vendégszere
pelt s  mindkét nap a BTFC-vel mér
kőzik.

Az ÉLASz tanácsa szombaton Is
mét ülést tart s ekkor megint sző
nyegre kerül az MMTE-nek az első 
osztály szétválasztására irányuló ja
vaslata. A javaslattal az intézőbi
zottság kedden este foglalkozik.

Betakarították a havat a III. kér. 
pályáról s Kórmos igazgató vélemé
nye szerint a pálya bajnoki mérkő
zésre alkalmas lesz, noha a sarat 
nehéz lesz eltüntetni. A  III. kér. 
csatársorát egyébként Zilahi fogja 
irányítani, aki már rendbejött, bajj 
állapota még nem is kifogástalan,

Steinberg  Sidney, a Hungária 
egyik vezérszurkolója így jósolt: 

—  S:2-re győz a  Hungária. A  
védelem nagyon szilárd lesz, pláne, 
mert Kalmár harmadik hátvédet 
játszik. Persze arra  szükség van, 
hogy a  két szélsőhalfunk nyűgöd  
tan tartsa a kapcsolatot a csatár
sorral s vigyázzon az ú jpesti szél
sőkre. A  csatársorban Barátky 
majd csinálja a h elyet a többiek
nek. Gól lesz m ind a két oldalon, 

| mert azért az ú jpesti csatársor 
sem rossz.

A Ferencvárosnak 
lesz oka az ijedtségre

Reinprecht, az újpesti Dumavar 
egyik oszlopa nem kevésbé jótváró, 
mint a kék-fehér tábor hívei. Azt 
mondja:

—  E gész biztosra veszem  az új
pesti győzelm et. S ő t így  van az 
egész ú jpesti sporttársadalom  is. 
Újpesten máris olyan  a hangulat, 
mintha az a l : l - e s  győzelem  a 
zsebben volna. A  csapat m eggyő
ződésem szerint olyan  nagy játék
kal fo g  kirukkolni, hogy a F erenc
város ijedtében ad le  k ét pontot. 
Majd legközelebb.

Ebéd előtt, 
vagy ebéd után?

Újpesten majdnem palotaforra
dalom tört ki a mai műsor körül. A  
MILL és ifjúsági csapat délelőttre 
kitűzött mérkőzéseit lemondták, 
illetve még a pályaválasztói jog 
feladására is készek voltak, csak 
kíméljék a talajt. K elecsényi, az 
amatőr UTE intézője, aki, úgy lát
szik, éppen olyan belemernie most 
is, mint UTE-jobbhalf korában, ki
fakadt erre:

—  Kidobják az ablakon a pon
tokat.

Erre jegyezte meg egyik újpesti 
vezér:

—  É n a pontvesztést sohasem  
szeretem, de ha már arról van szó, 
hogy mikor veszítsünk pontot, 
akkor már csak inkább délelőtt, 
mint délután.

Válogatottjelöltek 
a tartalékban

—- M it búsul, kedves kapitány 
ú r f  —  fogadták tegnap délután 
Mariássy dr.-t, aki talán nem is 
búsult, de egy kapitánynak hivatal
ból búvall bélelt arcot illik horda
ma.

Mielőtt a kapitány válaszolt vol
na, az „összjáték”  —  mert arról 
volt szó —  másik tagja megadta a 
választ:

—  A zért bús, m ert mind a ká
rom válogatott kapusa, Aknai, Háda 
és Ujváry, a tartalékcsapatban 
játszik.

A  harmadik még megtoldotta:
-  - É s ráadásul Mándi is. ,

Ahol még van pont
Vita alakult ki a profiazövétség- 

bán afelett, hogy kinek forog na
gyobb tétje a mai derbin. Az új
pestiek a maguk bajnoki esélyeit 
emlegették, amik győzelmet köve
telnek okvetlenül, a kék-fehérek 
pedig azt hangoztatták, hogy a 
Hungária győzelme felelevenítené 
a Huiigária-hívők nagy táborát. 
Langfelder hozzászólt:

—  Úgy látszik, az volna a leg
jobb, ha m indketten győznénk.

A z  ötlet mindkét párton helyes
léssel találkozott, csak az okozott 
gondot, hogy hogyan lehetne két 
pontból négyet szétosztani. Honnan 
vegyék a másik kettőt. Preismann, 
a Hungária alelnöke szolgált meg
oldással:

—  V egyék el a Ferencvárostól. 
N eki úgy sem kell annyira, mint 
nekünk.

Toros két tűz között
A  Ferencvárosban Sárbsi állapo

ta okoz gondokat. Ki lesz a center- 
hallf? Ferencváros-i körökben így 
tűnődtek:

—  B ukovi? Lázár? Turayí 
Laky a valószínű jelölt, de vala

kinek eszébe jutott:
—  Torost most lehetne hasz

nálni.
—  Sajnos, ő majd, hála jószívű

ségünknek, K ispestet fog ja  erősí
teni ellenünk.

—  H ogy ellenünk? Annyira azért 
nem vagyunk jószívűek.

Csatárral el vagyunk 
látva

Számos csapatunk küzd csatár- 
gondokkal. így  a Somogy is. Fa
ragó Sándort, a somogyiak fő 
városi képviselőjét is ebben az 
irányban faggatták:

—  Hallottuk, hogy csatártehet
ségekkel áll tárgyalásban egész 
nap.

—  Oh, hogyne, hogyne —  mond
ta savanyúan Faragó — ; hiszen 
annyi ma a csatártehetség, hogy 
sorban állnak az,,atjóm előtt és sor
számokat tyell kiosztani. Főleg cen
ter van sok.

Még néhány centeraélküli intéző 
elsavanyodott Faragó kijelentései
re. Az intézőkön kívül a szövetségi 
kapitány is.

Sendula a Szürketaxié. A  Hungária 
is nagyon érdeklődött a tehetséges 
játékos iránt. Most a Szürketaxi FC 
benyújtotta a szerződését.

Marosi szerződése a Bocskaihoz 
tegnap befutott a profiszövetséghez. 
Ezenkívül még a következő szerző
dések érkeztek a szövetségbe: Deier 
Turul FC-hez, Beme a Vasashoz, Jenei 
a Rakcepaiotához.

Tárnok megbetegedett,
fel kell forgatni 

a Budai „11" csatársorát
—- Saját tudósítónktól —

Alig jött rendbe a Budai „11” - 
nél Schuster, akinek tüdőgyulladá
sa szerencsére csak a sötéten látó 
anyai szív számlájára írandó rém
hír volt, most hirtelen Tárnok dőlt 
ki a sorból s így Czumpf a jobb- 
szélről átkerül a baloldalra, míg 
Schmidt visszafoglalja jobbszélsői 
helyét. Ez a valószínű összeállítás, 
de szó 'lehet a fővárosba vissza
került Ember játékáról is, ez eset
ben Sztancsik kerülne ki a jobb- 
szélre.

A  Budai „11”  nagyon komolyan 
készült erre a mérkőzésre, hiszen 
győzelme esetén hatodik lehet s 
újabb francia túrája előtt jó  hatású 
lenne a jó  bajnoki szereplés. Most 
már végleges, hogy első túramér
kőzését szombaton Metzben játsza 
a budai csapat, szombat este már 
tovább utazik Páráiba s innen reg
gel megy ítouenba, ahol vasárnap 
mérkőzik. Tárnok betegsége kissé 
megzavarja a számításokat, de a 
budaiak így is „rámennek”  a mér
kőzésre, bár a Somogyot a mult- 
heti sok gól dacára sem tartják le- 
kicsinylendő ellenfélnek.

M ilyen összeállításban  
Játszanak ma az első 
osztályú am atőrcsapa

tok
—  Saját tudósítónktól —

BSE: Bástyái — Szűcs I., Soponyai
— Ellbogen, Gyulai, Pázmándi — 
Béky, Miok, Nagy, Szűcs II., 
Kozma.

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

Egy terv margójára
Ezt nem rosszmájúságból

mondom,
Azt hiszem jogosan kérdem:
Ha csak a first classt fizetik,
Ki kap majd fizetést,

kérem?!.. .

,33“ FC: Raffai — Szenczy, Szabó 
II. — Feketehegyi, Fehér II., Major 

Juhász, Gara, Foijor, Kovácsi 
HL, Kiss.

P ostá s: Kristóf — Jelen, Bogdán
(Fehérváxy) — Illyés, Bodrogi, Bo
kor — Kása, Kertész, Hollósi, M-á- 
téffy, Horgos.

FTC: Szirbán — Stemberg, Deák 
■ Hoffmann, Lendvai, Schubert — 

Kátra, Gervat, Dómján* Bihámi, Ke
mény.

Élektromos: Újvári — Csovtts,
Kulcsár — Deák, Lévay, Lengyel — 
Reiter, Steczovits, Szabó, Kolbabek, 
Kocsis

MTK: Toldi Kállai, Gábor — 
Kovács, Iványi (Kecskeméti), Semsel
— Bacsai (Klamár), Konrád, Hódi, 
Kecskeméti (Bacsai), Sass.

URAK: Danzinger — Vav-ró, Szé 
kely — Kulcsár, Vi-da II., Bein — 
Jiiger, Vida in ., Jeney EL, Tombor
II., Szűcs.

MÁV AKI: Orezágb — Krajcsi, Fá- 
ezán II. — Herczegb II., Gálos, Hor
váth — Zavaczky, Ebner, Ivanioa, 
Pintér, Antal.

BEAC: Szigeti — Mester, Szántó — 
Izák, Sághy, Németh II. — Kertész 
Füíöp, Wigh, Ghymessy, Zudla.

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

III. kér. TVE: Wiener — Heffcó,
Lackner — Stettinger, Nagy, Len- 
nert — Sohwelbl, Boskovitz, Gyur- 
ceik, Dinnyés, Mayherr.

UTE: Alsoher — Futó, Sándor — 
Balló, Gyárfás, Kolozsvári — Unger, 
Nagy, Hol oh, Putz, Klauber.

FVSK: Pánczél — Takács, Fogl T.
— Szabó, Benkő, Bánky — Beleznai, 
Fogl II., Cáeszneky, Szoják II.. 
Friesz L

Fegyelmi bizottság elé viszi az in
tézőbizottság a Bak TK képviselőjét, 
Kronberger Jenőt egyik beadványának 
hangja, valamint az intézőbizottság 
előtt tanúsított magaviseleté miatt.

A  krakkói Krakovia Brünnben ját
szott szombaton délután és 2 :4 arány
ban vereséget szenvedett a Zsidenicé- 
tőd.

A  Keleti LASz válogatott csapata
több mérkőzést játszik tavasszal. 
Április 24-én Békéscsabára megy 9 
ott Déllel a Dréhr-serlegért küzd, 
május 8-án pedig Vácott a KÜLASz 
válogatottjaival játszik barátságos 
mérkőzést. Meghívást kapott az al szö
vetség Beregszászról és Munkácsról 
is. de a vendégszereplés idejét még 
nem állapították meg.

Fehér — Bocskai
—  Saját tudósítónktól —-

A Bocskai elnökségének megbízá
sából tegnap este a fővárosban Káldy 
Zsigmond tárgyalásokba kezdett Fe
hérrel, többszörösen válogatott nagy 
nevű kapu védőnkkel, ki utoljára a
III. kér. FC színeit viselte, de jelen
leg szabad játékos. A tárgyalások 
sikerrel végződtek s Fehér tegnap 
este már aláírta a szerződést, mely 
a debreceni klubhoz köti. Természe
tesen ma már Fehér védi a debrece
niek kapuját.

Sok m e c c s  

elmarod vidéken
— Saját tudósítónktól —

Az országos havazás egyes vidé
keken olyan mértékű volt, hogy a 
mára kitűzött mérkőzéseket le
hetetlen megtartani. Az előjelek 
szerint igen sok meccs marad eh

Tegnap estig az alábbi mérkő
zések elhalasztásáról kaptunk érte
sítést:

Orosháza: OFC— GyTE, OTK—> 
GyAC.

Békés: BTE— Csabai MÁV.
Hódmezővásárhely:  HTVE—•

Kecskeméti AC.
Szeged: SzVSE— Kisteleki TE. 

(Még nem mondták le, de kétes az 
SzTK— SzAK mérkőzés megtartá
sa is.) *

Kaposvár: KRSC— Sziget
vári AK.

Nagyaknizsa: NTE— Dombóvári 
VOGE.

Pécs: PEAC— DPAC, PSC—
DVAC, PVSK— PÁC.

Simontomya: SBTC— BTC.
Füzesabony: FSE— Jászberényi 

LeheL

A nagypályák 
a jegyüzérek ellen
—  Saját tudósítónktól —

A három nagypálya képviselői 
megállapították, hogy igen sok 
hamis jegy kerül hétről-hétre 
forgalomba. Azt is kinyomozták 
hamarosan, hogy

a hamis jegyeket az utcai 
árusok hozzák forgalomba, 
akik a pályákra siető közön
ségnek kinálgatják és adják 

el ezeket a jegyeket.
A  nagypályák elhatározták 

hogy kérlelhetetlen szigorúság
gal 'járnak el a hamis jegyek ese
tében, éppen ezért kérik is a kö 
zönséget,. hogy jegyét ne vásá 
rolja az utcán, a jegyüzérektől 
hanem a pályák pénztárainál. F ő  
lég azért, mert a pályák ellenőre: 
nem tehetnek mást, minthogy ér 
vénytelennek minősítik a hamis 
jegyeket s így azok tulajdonosa 
szenvednek kárt. Ettől a kártó! 
akarják a közönséget megóvni a: 
egyesületek a figyelmeztetéssel

A mai WSC—ZAC bajnoki mérkő
zésre, amely a szőnyiúti pályán fa 
2 órai kezdettel _ kerül eldöntésre, « 
WSC szövetségi ellenőr kiküldéséi 
kérte.

Jaj
— Mit gondolsz, megoldódik 

Valentával a Somogy kapus
válsága?

— Majd el-Váli-k.« .

Balássy-serlegmérkőzés lesz kedd* 
Szolnokon. A Szolnoki AK és a Kec 
keméti AG találkozik. Bíró: Bálin 
Előtte az SzMTE a szolnoki cukoí 
gyár csapatával mérkőzik.

„Nem oszlik fel aVTE, sőt erőseb 
lesz, mint valaha” — mondotta elő 
tünk a Váci TE intézője. Kifejteti 
azután, hogy nem az anyagiak hiány 
indította az egyesületet arra, heg 
futballszakosztályának működését te 
függessze (nem feloszlatta, csak mi 
ködését felfüggesztette!), hanei 
egyes szövetségi határozatok.

A Sashalmi SC csapatában Kiss 
hátvédsorból előrekerül a csatársorba
Az összeállítás most: Zug —  Adonici 
Szabó — Oláh, Bőhm, Oszwald — 
Kiss, Szafkő, Olajos, Poroszka I 
Kocsis.
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Az elnök úr kifliiéi
Az egyik MOVE-csapat arról 

nevezetes, hogy az elnöke pék
mester. A csapat Pesterzsébeten 
küzdött és az elnök úr szokásához 
híven ezúttal is kiment a meccsre. 
Az elnök megértő, közkedvelt bá
csi, akinek az a szokása, hogy 
minden egyes gólért egy kiflivel 
jutalmazza a góllövőt. Mikor Pest
erzsébetre ment, szintén jól tele
rakta kiflivel a zacskóját, annál 
is inkább, mert a fiúknak gyenge 
ellenfelük volt.

A játékosok kitörő örömmel fo 
gadták őt.

—  Laja bácsi, mennyi kiflit 
hozott? — érdeklődtek nála.

—  Csak győzzetek annyi gólt 
lőni, amennyi kiflim  lesz! —  vála
szolta gömbölyödött arccal.

Aztán megkezdődött a mérkőzés 
és a népszerű Laja bácsi egyre fo
kozódó búskomorsággal tapasz
talta, hogy nincs szükség a kiflik
re. Hiába volt gyenge az ellenfél, 
a csapat nem tudott gólt lőni és 
végeredményben gól nélkül vonult 
le a pályáról.

—  Laja bácsi, most mi lesz o 
kiflikkel? —  húzták az öreget az 
ellenfél játékosai. De a népszerű 
elnök nem lett dühös.

—  Ma a szurkolók fognak lak- 
mározni, ők érdemlik meg a k ifli
ket —  mondta és ezzel kiosztotta 
a kifliket.

A baj csak ott volt, hogy a ki
osztásnál hirtelen annyi szurkoló 
jelentkezett, hogy nem jutott be
lőle mindenkinek.

Vívókról 
Petschauer..«

Vívók beszélgetnek utazás köz
ben. Az egyik rettenetesen dicséri 
Petachauert és minden jó tulajdon
ságát felsorolja.

Egyszerre megszólal Tóth Péter 
dr., a sokszoros magyar bajnok:

—  Nono, csak ne beszéljetek, 
Attila  csak két vívót ismer. Az  
egyik ő, a riiásik az, akivel beszél.

A Maestro . .  *
Az amsterdami olimpia után a 

dicsőségesen szereplő magyar vá
logatott vívók tiszteletére nagy va
csorát rendezett Klebelsberg gróf. 
SanteUi Italo, a kitűnő humorral 
megáldott Maestro is megjelent, 
Mint minden ilyen alkalommal, 
most is igen sokan szónokoltak a 
lakomán. Asztalbontás után Kle
belsberg gróf tréfásan megkér
dezte Santellit:

-  - Maestro, maga miért nem be
szélt?

Mire Santelli az ő utánozhatat
lan, kedves magyarságával ezt vá
laszolta:

—  Kerem Kegyelmes ur, van feje  
tele idea, mint vulkán, sak baj, ki 
nincs benne luk
M o W W iA M iW W W V  *i*W%**ift

Barátságos mérkőzések
Szürketaxi PC—Nemzett B) 3:0 (2:0) 

Szőnyi-út. Bíró: Gebhant..
Szürketaxi FC: Németh — Szeku- 

tesz, László — Szőke, Grosz, Plathy 
—• Rémay TII., Bódogth, Kiss 
(Skarka), Károly III., Császár.

Nemzeti B)*: Flieschacker — Kadle- 
zzovics, Vanicssk — Horváth, Razga, 
Tóth — Kautzky, Bartos, Laky 
Winkler, Szabó.

Kétszer harmincötperces könnyű 
mérkőzést vívott egymásai tegnap dél
után a két csapat. Kezdés után rög
tön a taxisok lendülnek támadásba. 
Szőke okosan Rémay III. elé tálal, a 
szélső bead és Kiss fejese Fleischacker 
kezei között becsúszik. Potyagól. lo -  
vább is a taxisok támadnak, Rémay 
Hí. adja be ismét a labdát, Károly
III. éltesen belövi. 2:0. Szünet után a 
tartalékos fekete-fehér csapat sorra 
vezeti a rohamokat a taxi-kapu ellen, 
de elől nincs góllövő csatár és így a 
legtöbb jó helyzet kárbavész. Sőt az 
utolsó percben a Szürkteaxi ér el 
gólt Skarka fejese révén. 3:0.

A Szürkefcaxi együttese javuló for
mát mutatott, Szőke játszott a leg
jobban. Elől a jobbszámy nyújtott 
figyelemreméltó teljesítményt.

A Nemzeti B)-ben Horváth és Tóth 
igyekezett leginkább.

mm

Idegek és kitartás
Raymond Kruse, csikágói diák

úszó egy kis folyóban úszott 
„időre” . De nem közönségesen, 
hanem az árral szemben. Hogy 
milyen sebe3 volt a folyócska 
árja, azt nem tudjuk, de tény, 
hogy Kruse 35 perc alatt 14 mé
tert tett meg.

Rockefeller golfozik
Az öreg petróleumkírély ked

venc sportja a golf. Trénere ki
jelentette, hogy lényegesen job
ban játszik, mint tavaly. Ha igy 
fejlődik. . .

Görkorcsolyával 
a világ körül

Ralph Crowley nevű detroiti 
úriembernek jutott eszébe ez a 
szenzációs ötlet. Mindenesetre a 
többi világutazókkal szemben 
újítást jelent a vállalkozás. Nem
csak a közlekedési eszközök te
kintetében, hanem abban is, 
hogy Crowley nem levelezőlapok
ból akarja eltartani magát, ha
nem görkorcsolyákat szándéko
zik árulni. . .

A berlini Hertlia—BSC nyugatne- 
metországl túrájának *!ső állomásán
a düsseldorfi Fortunától 8000 néző 
előtt 2:1 (1 :0) arányban vereséget
szenvedett.

Kibővült Kispest túrája s így egy 
héttel előbb indulnak útnak, mert 
20-ikán már mérkőzése van a csapat
nak az FC Lorieut ellen. A rákövet
kező hét folyamán játszandó mérkő
zés ügyében még folynak a tárgya
lások, amint hogy tárgyalnak a túra 
Németország felé való kibővítésé
ről is.

A MOVE VIII. kér. SE VIII. kor-
Kálvária-tér 22. szám alól VIII. kér. 
Boniezky-ute.a 3. szám alá helyezte 
át klubhelyiségét a Keresztényszo
cialista Villamos Alkalmazottak 
most épült modern székházéba.

A Pécs-B:.ranya szeretné megsze
rezni Megyertől volt játékosát, Kris
tófot. Ez irányban ma délelőtt lép 
összeköttetésbe a pécsi vezetőség a 
megyeriekkel.

OLIMPIA
SS versenyzővel 

vonul fel Németország 
Los Angelesben
—  Távirati jelentés. —

Berlin, március 12.
A Német Olimpiai Bizottság ma 

tartott ülésén kimondotta, hogy & 
losan.gelesi olimpiára 55 versenyzőt 
és 11 kísérőt küld ki. A verseny
zők eloszlása az egyes sportágak 
között: 12 úszó és vízipólózó, 12 
atléta, 11 evezős, 3 súlyemelő, 3 
modern pentatlonista, 2 ökölvívó, 2 
birkózó, 1 vívó és 1 vitorlázó. Ez 
a negyvenhét versenyző férfi Jesz, 
a többi nyolc pedig nő. A  nőknél 
az eloszlás: 6 atléta, 1  úszó és 1  
vívó.

Az OTT olimpiai sajtóértekezletén
m egállapította  Lázár dr., hogy mtfr -  
cius 10 . a. protestáns naptár szerint 
Olimpia napja és jő  jel, hogy min 
den szándékosság nélkül erre a nap
ra került az 6 rádióelőadása és az 
olim piai g yű jtés  m egindítása. Múzsa 
Gyula naptárát böngészve €0szó<
Iái;

—  Hát az m eg m ilyen  je l, h ogy é  
katolikus naptár szerint 10 vértanú  
napja van m ai

Egy hang á háttérből:
—  A  n ég y  m űkorcsolyázó már e l

vérzett. Már csak 36-an vannak
hátra  . . .

Válaszbélyagat ne küldjön, 
kérdéseire választ

„Szerkeszlői iizeneleli“
rovatunkban kap

Az olimpia mailem p la f o n já ra  
készülő verseiyzők késvét Dián 
új gyakorló regé szeriül fogják 

edzeni magokat
— Saját tudósítónktól —

Nagyszombathy Miksa tábornok, a 
Modern Pentatlon Magyar Nemzeti 
Bizottság elnöke szombaton délután
a Szövetségi Házban tróningveaetői 
értekezletet tartott, melyen Misáugyi 
Ottó, az atlétika, Kugler Sándor az 
úszás, vitéz Lipcsey Márton huszár
ezredes a lovaglás, Gellért Alfréd a 
vívás és vitéz Bodrossy Manó alez
redes a eéllövés vezetője, továbbá
Novakovits Béla vezérkari ezredes,
a katonai sportoktató tanfolyam pa
rancsnoka, vitéz Bujdosó Kálmán
előadó és az összes beosztott tisztek 
resztvettek.

Az egyes sportágakat vezető, ki
tűnő szakemberek beszámoltak az 
eddigi tréningmuukáról, majd ma
guk a résztvevők szólaltai fel, s tet
tek jelentést tapasztalataikról. — 
A megbeszélésnek legfőbb célja, a* 
volt, hogy tökéletes összhangot te
remtsenek az öt sportág között, ne
hogy az egyik a másik rovására túl
súlyba kerüljön.

Az értekezlet során meg lehetett 
állapítani, hogy a résztvevők formá
ja örvendetesen javult, s hogy az 
eddigi tréningmódszert a mutatott 
fejlődés teljesen igazolta.

Az idő jobbrafordulásdval azonban  
mégis új tréningrendszerre kell át
térni, mert ekkor a szabadtéri gya
korlatokra tágabb tár nyílik. A lo
vaglással kimennek a terepre, a fu
tás helyét gyakran változtatják 
majd, s a Margitszigetről kimennek 
a Svábhegyre, majd a Népligetbe, a 
Rákosra. A vívásba heti egy asszó- 
napot rendszeresítenek, s ezeken a 
TVC legjobb epéé vívói is résztvesz- 
nek. A lövészetben körmérkőzéseket 
fognak tartani. Az úszásban ezentúl 
többször úsznak időre. (Itt különö
sen szép fejlődést állapított meg a 
bizottság!)

Az új írén Jogrendszer husvét után 
lép életbe.

T O R N A
A MOTE rendezésében lebonyolí

tandó országos és budapesti kerületi 
tornász-bajnokság nevezési zárlata hol
nap, hétfőn este 6 órakor lesz a 
MOTESz-ben.

A pécsi tornaünnepély vendégei, a
pesti postások tegnap este már meg
érkeztek Pécsre. A nyolctagú férfi 
tornászcsapat Csatth Béla főigaz
gató, a Postás SE elnöke, Delblz Ra
fael dr. főmérnök és Kis Kornél dr. 
igazgató kíséretében vonatoE uta
zott, a 16 tagú hölgygárda Faragó 
Aranka testnevelési tanár vezetése 
mellett autóbuszon tette meg az 
utat. A vonaton érkezőket Staár Fe
renc dr. postafőigazgató üdvözölte. 
A postástornászokkal együtt érke
zett Pécsre Kiss József, a MOTESz 
társelnöke és Erődy Béla vidéki mű
vezető. Az ünnepély iránt változatla
nul igen nagy az érdeklődés s a je
gyek jórésae már elővételben elfo
gyott.

Kap-e kísérőt Lenkey az ollinpiá
raf Lenkey Magda levelet intézett 
egyesületéhez, a III. kér. TVE-hez, 
amelyben közölte, hogy az olimpiára 
csak abban az esetben tud kimenni, 
ha kísérőjének költségeit is fedezi 
az olimpiai alap. Az úszószövetség
be ilyen irányú hivatalos bejelen
tése még nem érkezett, de a hír ha
tása alatt máris megbeszélés tárgya 
volt Lenkey igénye és az a nézet 
alakult ki, bőgj' ebben az esetben 
Lenkey szerepléséről le kell mon
dani, mert sémii yen lehetőség nincs 
arra, hogy a MUSz. vagy az ameri
kai szövetség külön egy hölgykísérfl 
költségeit fedezze.

A B) csapat olasz és Jugoszláviai 
túrájának csak anyagi nehézségei 
vannak. Magában véve sem az olasz, 
sem a jugoszláv ajánlat nem elegen
dő a költségek fedezésére, márpedig 
az olaszok júniusra, a jugoszlávok 
augusztusra, kérik a csapatot. A tú
rából csak abban, az esetben lesz va
lami, ha sikerül összeegyezteni a két 
ajánlatot. Ha a túra megvalósul, ak
kor vegyes — budapesti és vidéki 
játékosokból .összeállított — csapa* 
fog szerepelni. A vidékiek azt sze
rették volna, ha tisztán vidéki ele
mekből áll ki a csapat, ez azonban 
a szövetség álláspontja szerint nem 
vihető keresztül.

Ma este fél 7 órakor l«*» a vasnta* 
sok úszóversenye a Nemzeti Sport- 
uszodában. Belépődíj nincsen. Tíz 
vasutasegyletnek 80 úszója vesz részt 
a kezdők, junioorok és szeniorok ré
szére kiirt versenyszámokban.

Nem ma, hanem csak a jövő 
vasárnap kezdődnek meg 

a válogatott iíí edzések 
a fedett Császárban

Kedden játszik először együtt 
a teljes Csikó-csapat

A vízipólósók munkájában az után
pótlásnak épp oly figyelem jut, mint 
a nagy válogatottaknak. A nagy vá
logatott minden előkészülete az 
olimpiára irányul, az utánpótlásé, a 
fiataloké azonban arra is, meg többre 
is, ahogy azt Komjádi mondta: „már 
az 1936. évi olimpiára dolgoznak” .

Az ifjúsági pólókeretnek ma kellett 
volna, megkezdenie tavaszi edzését a 
fedett Császár-uszodában. Emléke
zünk más évekre, amikor március 
15-e táján már harsogó, mozgalmas 
élet volt a Császár környékén. Mint
hogy azonban az idén még hó borítja 
az uszodákat és környékét, Komjádi 
úgy intézkedett, hogy ha „Benedek 
meghozza a meleget” , akkor a jövő 
vasárnap már ott folyjék az ifjúsá
giak edzése. A  beosztás szerint dél
előtt 11 órakor Bárány István dr. az 
úszókkal, 12  órakor pedig Keserű 
Ferenc a vSzipólózókkal kezdi meg 
az edző munkát.

Az ifjúságiak mellett a Csikók 
előkészülete van előtérben a jövő hét 
sorrendjén, mert ők április közepén 
már Becsben vendégszerepelnek.^ Ked
den a válogatott edzés első félóráját 
arra használják fel, hogy a Csikó-csa
pat elsőízben teljes felállításban ját
szók a válogatottak egy kambináltja

— Saját tudósítónktól —
ellen. Ez az edzőmérkőzés hozzávető
leges képet ad majd arról, mit leheti 
várni a bécsi csapattól.

Jelenleg 12 csikó van, aki a válo
gatásnál számba jöhet. Mind a tizen
kettő játszik keddene.

Kapusok: Kusdnszky, Gyulay, Me
zei.

Hátvédek: Hazai, Tolnay, Laki. 
Fedezet: Halasy.
Csatárok: Bozsi, Rajki II., Kékessy, 

Brandy, Zólyomi.
X Csikók frontján nincsen nehéz 

helyzete a vizdpóló kapitánynak. An
nál nehezebb az összeválogatása iái
nak az ifjúsági csapatnak, amely 
júliusban az osztrákok ellen játszik 
Győrött. Ebben a csapatban csak 
olyanok vehetnek részt, akik 1914 ja
nuár elseje után születtek. Itt egy
előre csak három játékost lehet 
standiardelenmek tekinteni. ̂  Egy kai* 
pus — Gyulay — egy hátvéd — Tol
na}- — és egy csatár — Zólyomi — 
helye látszik biztosítottnak, illetve a 
csapat magjának. Szóba jön még a 
már mutatott f  ormák alapján az UTE 
Keménye és a BBTE Lányija. Egy 
hét múlva, amikor meglesz az _első 
ifi edzés a Császárban, már erről is 
többet fogunk tudni.

4 A T LÉT IK A
fiz MIK a lip a 13-ik i 

emlékversenyre
Egyénileg Szilágyi léphet az

eddigi győztesek nyomába
—  Saját tudósítónktól —

Egy héttel a mezei bajnokság 
előtt, még mindig eléggé nem 
tisztázódott erőviszonyok mellett 
kerül eldöntésre a Thomka Áron 
emlékére alapított mezei futó
verseny a BEAC rendezésében. 
Hosszú éveken át a bajnokság 
mellett a legklasszikusabb mezei 
verseng volt, amelyben a baj
nokjelöltek valamennyien elin
dultak ég ádáz csatákat vívtak. 
Az esztendők folyamán ez a fő
próba-jelleg mindig csökkent, 
amiben nagy része van annak a 
közhitté vált kabalának, hogy a 
Thomka győztese nem nyerheti 
meg a bajnokságot.

Az idén mégis mind az egyéni, 
mind a csapatbajnok-aspiránsok 
közül sokan elindulnak. Mind
össze a MAC hiányzik, amelynek 
egyelőre attól fő a feje, hogy a 
bajnokságig hogyan állítja talp
ra betegjeit és a csapatban 
amúgy sem sokat számító Vasas, 
amely viszont Kelent akarja pi
hentetni.

Ezzel szemben elindul a ver
senyen a csapatbajnokság jelen
legi favoritja, az MTK, a telelő 
előtti favorit, az ESC és az egyé
ni bajnoságnak olyan jogos pá
lyázója, mint a Vasas-versenyen 
Kelen ellen győző Szilágyi. Kí
vülük a Törekvés, BEAC, 
MAFC, MTE, BBTE, BSE indítja 
el legjobbjait és a mezőnyben 
olyan futók neveivel találko
zunk, mint Németh, Simon, Ács, 
Galambos, Gégény, Eper, Osuszth, 
Majorosi, Hermann, Gorvik stb. 
Az egyéni elsőségre Szilágyi a 
tiplink Simon és Németh előtt, 
míg csapatban a teljes MTK 
győzelmét várjuk, de az ESC 
már közel fog végezni hozzá 
Harmadik á Törekvés lehet. — 
A verseny délelőtt fél 11 órakor 
lesz a BEAC-pálya környékén.

A Thomka-emlékverseny ed
digi győztesei a következők:

1926. MAC Szerb
1927. MAC Kultsár
1928. MTE Belloni
1929. Vasas Kultsár
1930. MAC Belloni
1931. ESC Eper

Csapat Egyén
1920. MTK Grosz
1921. MTE Bese
1922. MTK Bese
1923. MTK Kultsár
1924. MAC Kultsár
1925. MTK Grosz

Londoni jelentés: Az újonnan épült 
White-City stadiont szombaton avat
ták fel a hagyományos Oxford— 
Cambridge atlétikai mérkőzéssel, me
lyet ezúttal Cambridge nyert meg 
6:5 pontaránnyal. A verseny során 
Thomton (Cambridge) a 120 yardos 
gátfutásban 14.9 mp idővel új angol 
rekordot állított fel. Ugyancsak ő 
nyerte a 220 yardos gátfutást is, 26.6 
mp-cel.

Jelentés Southbend városából (Ia- 
diana állam): Egy egyetemi fedett- 
pálya atlétikai versenyen MoCor- 
mick a 60 yardos síkfutásban 6.3 
mp-es idővel győzött. Erre a távra 
ez az eddig elért legjobb eredmény.

Négy kerület mezei bajnokságát 
rendezik ma meg vidékén. Az edzési 
viszonyok ott még rosszabbak vol
tak a hideg télen, a formák tehát 
általában még kezdetlegesebbek. A 
nevezések is visszatükrözik a gazda
sági helyzetet éppúgy, mint a túl
ságos korai időpontot. Még aránylag 
a pestvidéki kerületben volt legna* 
gyobb az érdeklődés. A Dunakeszin 
lefolyó versenyen a tavalyi eredmé
nyek szerint a soroksáriak nagy fa
voritok lennének, de az eddig látot
tak alapján Dorog is egyenlő, sőt az 
ifjúságiaknál jóval nagyobb eséllyel 
indul. A  szenior egyéni bajnokságot 
Heveiének megszorítás nélkül kell 
nyerni, ha azt akarja, hogy szava 
legyen a bajnokságban. Hozzá leg
közelebb Bélházi végezhet — A* 
északnyugati kerület bajnokság* 
Székesfehérvárott lesz, ott a csapat1 
versenyekben az ARAK és SzDVE, 
illetőleg az ARAK és a TSC, a sze
nior egyéni versenyben Gódány és 
Altmann csatázhat — Délnyugat 
bajnokságában Kaposvárott a BAO 
csapatainak van nagyobb esélye, 
mint a KTSE-nsk, egyénileg pedig a 
szenioroknál Horváth, az ifjúságiak
nál Vonó látszik legjobbnak. Észak 
bajnokságát (Miskolcon) nem lehet 
elvenni az MVSC-től és FodortóL — 
A déli kerület bajnokságát a hó 
miatt április S-ra halasztották.

Az MTE a Népligetben délelőtt fél 
11 órakor, az MTK a hungáriaúti pá
lya környékén 10 órakor rendez ma 
mezei monstre-versenyt.

A francia válogatott csapat a hat 
nemzet mezei versenyén jövő vasár
nap a következő összeállításban indul 
Brüsszelben: Lédére, Lahitte, Vigne- 
rom, Rochar i, Louehard, Angeard, 
Leheurteur, Prévost és Réro’.le.

A kaposvári délnyugati kerületi 
mezei bajn >kság a nagy hó miatt el
marad.
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A szentesi áll. reálgimnázium 
győzőit a KISOK országos 
tornász csapatbajnokságában

A műszabadgyakorlatban Torok Ferenc 
(¥911. Vörösmarty r.), a függeszkedésben 
Bruszt Ferenc (VII. Izr. rg.) győzött — Az 
egyéni bajnokságok ma délelőtt fél 10-től, 
a dísztorna délután 5-től BBTE-ben

—  Saját tudósítónktól —
Szép és érdekes küzdelmeket vív 

fák tegnap délután az ország legki
válóbb ifjúsági tornászai a KISOK 
országos csapatbajnokságáért. A  ver
senyt a BBTE attilautcai tornacsar
nokában, főképpen diákközönség 
előtt, a legnagyobb rendben bonyolí
totta le a KISOK rendezőgárdája.

Igen szép sikert arattak a verse
nyen a vidéki iskolák csapatai. Kö 
aülük az összes szereken bajnokságot 
nyert szentesi rg. érdemel elsősor
ban dicséretet. Ez az intézet már 
évek hosszú sora óta kitartással, fá 
radhatatlan munkakedvvel tört 
bajnokságra s most sikerült is le
győznie régi riválisát, a budapesti 
Verbőczi rg.-t.

Igen dicséretesen szerepelt a fen
tieken kívül: a Kiskunfélegyházi ta
nítóképző, a VI. Kemény reál, a VII. 
Izr. rg., a kisvárdai rg. és a VIII. 
Szt. Benedek rg. csapata is, az egyé
ni bajnokságban pedig a műszabad
gyakorlatban győztes török  (VIII. 
Vörösmarty) és a függeszkedésben 
győztes B ru sz t (VII. Izr. rg.).

Az egyéni bajnokság legfontosabb 
szerei még csak ma délelőtt fél 10- 
től kerülnek sorra. Itt szintén nagy 
harc várható nemcsak az elsőségért: 
Sárkány (VII. Izr. rg.), Bíró (szen
tesi rg.) és Tóth (debreceni kegyes- 
rendi g.) között, de a helyezése
kért is.

A  gondosan előkészített bajnoki 
disztorna pontosan délután 5 órakor 
kezdődik. Ezen a bajnok diáktomá- 
szokon kívül a MOTESz váloaatott 
gárdája: Pelle, Péter, Leni BTC,
Boros BBTE és Hegedűs UTE is 
bemutatkozik. Érdekesnek ígérkezik 
a dísztorna sorrendjén még a VI. 
Kölcsey rg., a II. Toldy r., a II. Ér
seki rg. és a szegedi Szt. Imre pol
gári iskola mintacsapatának a mun
kája is. Ezek a csapatok valamcny 
nyien a modern testnevelés anyagá
ból adnak szemléltetőt.

A tegnapi versenyek részletes 
eredményei ezek:

Függeszkedő bajnokságban: I.
Bruszt Ferenc VII. Izraelita rg.
6 mp, 2. Vida Tibor szegedi áll. rg. 
6.2 mp, 3. Ferenczy Sándor (szegedi 
rg.) 6.6 mp, 4. Török Gyula újpesti 
rg. és Tauber László VII. Izr. rg.
7 mp.

Műszabadgyakorlat bajnokságban:
1. Török Tivadar VIII. Vörösmarty 
r. 9.9 pont, 2. Zahajszky György I. 
Verbőczi rg. 9.85 p, 3. Tauber László
VII. Izr. rg. 9.5 p, 4—5. Bodó Mi
hály I. Verbőczi rg. 9.45 p, 4—8. Du- 
chon László VIII. Benedekrendi g.

Csapatbajnokságban a gyűrühin 
tán: 1. Szentesi áll. rg. (Simon, Ká
dár, Mulat, Kupecz, Bíró) 47.85 pont,
2. I. Verbőczi rg. (Endersz, König, 
Bodó, Schill, Winkler) 46 pont, 3. 
Kiskunfélegyházái tankp. (Vékony. 
Darvas, Haris, Kuncz, Bognár) 45.55 
pont.

Csapatbajnokságban a lovon: 1.
1. Verbőczy rg. (Endersz, König, 
Arányi, Bodó, Winkler) 91.45 pont,
2. Szentesi áll. rg. (Pusztay, Mulat, 
Kupecz, Bíró, Kádár) 86.25 pont, 3- 
Kiskunfélegyházi tankp. (Darvas, 
Haris, Szőke, Kuncz, Bognár) 85.20 
pont.

Csapatbajnokságban a nyújtón: 
L Kiskunfélegyházái tanítóképző 
(Darvas, Kuncz, Haris, Bognár, Sző
ke) 45.85 pont, 2. Szentesi áll. rg. 
(Pnsztay, Simon, Kádár, Mulat, Bí
ró) 45.25 pont, 3. VIIL Szt. Benedek- 
rendi g. (Zólyomi, Bartucz, Dara
bánt, Károlyi, Duchon) 42.80 pont. 

Csapatbajnokságban a magaskor
láton: 1. Szentesi rg. (Pusztay, Si
mon, Mulat, Kupecz, Bíró) 47.85 p,
2. Kiskunfélegyházi áll. tankp. (Vé
kony. Haris, Szőke, Kuncz, Bognár)
47.30 pont, 3. Verbőczi rg. (Enders*, 
König, Bodó, Schill, Winkler) 46.80 
pont.

Csapatbajnokságban a függeszke
désben: 1. VII. Izraelita rg. (Bruszt, 
Tauber, Sárkány) 6.73 mp, 2. Sze
gedi áll. rg. 6.8 mp, 3. Verbőczy áll. 
rg. 8.1 mp.

Csapatbajnokságban az összes sze
reken: 1. Szentesi áll. rg. (Pusztay, 
Simon, Mulat, Kupecz, Bíró) 237.20

pont, 9, I. Verbőczi rg. (Endersz, 
König, Bodó, Arányi, Winkler) 236.70 
pont, 3. Kiskunfélegyházi tnkpző 
(Darvas, Haris, Szőke, Kuncz, Bog
nár) 233.40 pont, 4. VI. Kemény reál 
22-2.60 pont, 5. VII. Izr. rg. 222.10 p, 
6. Kisvárdai áll. rg. 215.20 pont, 7. 
VIII, Szt. Benedekrendi g. 214.75 p.

VÍVÁ S i
A közgyűlés, mindazonáltal, hogy 

ilyen békés eredménnyel végződött, 
izgalmakban nem volt szegény. Már 
a gyülekezésénél is lehetett látni, 
hogy itt komoly esemény készülődik, 
mert olyan férfiak is megjelentek, 
akiket még hírből sem ismert senki. 
Az előszobában aztán mindenkit 
megfogtak és különböző célok érde
kében igyekeztek megnyerni. A ta
nácsterem mellett lévő kisebb szo
bák kitűnően szolgálták a titkos 
megbeszéléseket. A két párt, úgy
látszik, nem nagyon, vagy legalább 
is nem teljesen bízott meg egymás
ban. Pedig nem volt ok félni. Az 
eredmény megmutatta. Csupán ki
sebb eredmények elérésére töreked
tek a pártok, vagy egy-egy párthoz 
tartozó egyesületek. De ezeket sem 
sikerült elérniük. A legkomolyabb 
agitáció a BEAC harca volt a tit
kári állásért. A legnagyobb meg
döbbenést azonban az okozta, hogy a 
BEAC pontosan ugyanolyan szavazó
cédulával jelent meg a „planson".

Vfvófelszerelések leg
lobban és legolcsóbban
Macher Rezs6 és Társa cégnél,
Budapest, IV,, Váci-utca 23. Tál.:,A. 894-47 
és VI., Fodmariiczky-utca 45. Tel.: A. 207-04 
szerezhetökjíe^árj^

mint amilyen a hivatalos volt. 
Ugyanolyan színben, ugyanolyan
nagyságban, papírban, sőt ugyan
azon betűkkel! Már régen folyt az 
agitáció és még csak a beavatottak 
tudtak róla, mert azt hitte a be nem 
avatott. hogy a hivatalos listát ta 
nulmányozzák a BEAC hívei olyan 
nagy lelkesedéssel. Mikor kisült, ki 
is keltek ellene nagy haraggal. Még 
az elnökség is nagyon haragudott s 
volt az elnökségben olyan vélemény 
is, mely szerint a BEAC-nak be kel
lett volna jelenteni, hogy más je
löltje van, sőt, hogy ugyanolyan 
színű, de más tartalmú cédulát ter
jeszt. Mindenki rettegett azalatt a 
három óra alatt, míg a szertefoszló 
szavazatokat sikerült összeszámlálni, 
hogy hátha ő maga is véletlenül a 
BEAC-listával szavazott. Pedig nem 
kellett félni, mert a BEAC emberei 
és fökortese (aki egyébként nem is 
BEAC-ista és egyik legkitűnőbb ak 
tív versenyzőnk) csak a kipróbált hl 
veknek adtak ilyen szavazólapot. Ké
sőbb talán megsajnálták, hogy nem 
osztották széltében-hosszába, mert 
biztosan sokan nem vették volna 
észre a különbséget. Szávai volt iz
galom bőven. S humor is. A legéde
sebb volt s a ravaszság világrekord
ját állította fel az agyafúrtságáról 
már amúgy is ismert kitűnő volt 
versenyző, aki szépen elfogadta a 
BEAC listáját, megígérte, hogy azzal 
szavaz s odament az ellenpárt egyik 
vezéréhez, — mert talán ő is az 
ottani pártfegyelem alá tartozik — 
illedelmesen megmutatta neki a 
„puccslistát", s még hozzátette, hogy 

te ugyan ebben is szerepelsz, de 
még téged is sokan ki akarnak húz
ni a BB ügyei miatt". S aztán el
ment a sarokba, félretette a BEAC- 
listdt, elővette a hivatalosat, szépen 
kihúzta belőle saját, pártvezérét és 
beírta helyette az ellenzéki jelöltet 

nyugodtan bedobta a szavazási ur
nába.

Országos vidéki kardversenyt ren
dez ma Szombathely. A nyugati ke
rület, amely a vidéki vívósportnak ma 
legaktívabb és legszorgalmasabb fész
ke: ma országos vidéla versenyt ren
dez. A kardversenyben az egész Du
nántúl vívógárdája résztvesz, de elin
dul sok más vívó az ország távo
labbeső részéből is.

Ma a Józsei nádor főiskolai 
verseny a vívás egyetlen ese

ménye Budapesten
<— Saját tudósítónktól —

A Műegyetemen ma reggel 9 
órakor kezdődik a MAFC rendezé
sében lefolyó József nádor főiskolai 
emlékverseny, a főiskolások legna
gyobb jelentőségű versenye, ame
lyet a József nádor által alapított 
örökös vándordíjért vívnak, 
versenyben természetesen az egész 
főiskolai együttes résztvesz. Az 
egyetemista vívók hetek óta rend
szeresen készülnek erre a nagy 
küzdelemre s biztos, hogy nagyon 
szép sportot fognak nyújtani, mert 
ebben az évben is nagyon sok igen 
tehetséges vívója van a főiskolai 
sportnak.

A serleg megvédésére a két Pa 
lócz-fivért, Bayt, Rasztovichot és 
Verebest tartjuk képesnek, ők 
egyforma erősek s közöttük csak a 
szerencse, vagy a pillanatnyi disz
pozíció tehet különbséget. Mellet
tük Bujnovszky, Kőszeghy, B er- 
czelly, Wellmann, Dunay Pál, Ró
nay, Hamvat/ és Syposs fog komoly 
szerepet játszani a versenyben. A 
küzdelem reggel 9 órakor kezdődik 
s a döntőre délután 5 órakor gyűl
nek egybe a Műegyetem oszlopcsar
nokában,

Spcrlénnek, piaieiieS és 
szobrok, serleged, zrnnáne- 
islvényil legclcsóbhan

Morzsányinál Bwiapesi. 
I¥. két., 
EsW-íf 5.

Hat vívóverseny van hátra ebben 
a hónapban. Március havában a kö
vetkező versenyek vannak soron
13-án a MAFC rendezésében ; 
József nádor főiskolai verseny, az 
SzVC rendezésében Szombathelyen 
országos vidéki nyílt kardverseny, 
20-án a BEAC rendezésében lefolyó 
első olimpiai válogatóverseny és 
Pécsett kerületi kard-, tőr- és női 
tőrverseny, 27-én és 28-án a III. és 
II. osztályú kardcsapatbajnokság.

A kompromisszumos lista győzött a 
vívószövetség közgyűlésén. Az a hi
vatalos lista, amit a jelölőbizottság 
összeállított és amelyet később meg 
akartak változtatni: teljes egészében 
győzedelmeskedett. A  legnagyobb 
harc mégis a titkári állás körül volt. 
52 szavazattal győzött a hivatalos 
jelölt Pückl-er András dr. a BEAC je
löltjével, Zöld Ferenc dr.-ral szem
ben, aki 51 szavazatot kapott. Egyéb 
tisztségre jelölt férfiak közül is állt 
a harc, de általában fölénnyel győ
zött a hivatalos lista. Ezzel a válasz 
tási eredménnyel a vívó szövetségi 
béke megpecsételtnek tekinthető. A 
választás egyik legnagyobb eredmé
nye, hogy Lichtneckert András vezér
kari ezredest sikerült az alelnöki 
tisztség elfogadás,ára megnyerni. 
Lichtneckert kétségtelenül a vívó- 
sport egyik legértékesebb embere s 
talán egyike azoknak, akik a vívó
sport minden rét igében szeretetnek 
és bizalomnak örvendenek. Az új 
tisztikarra nagy feladatok várnak. 
Talán ezek a feladatok nagyobbak, 
mint amilyenek bármikor vezetőkre 
nehezedtek, mert minden eszközzel 
lehetővé kell tenni a vívók kijutását 
Los Angelesbe. Ez pedig nem könnyű 
feladat.

Vívóakadémia Nagykanizsán. A
nagykanizsai vívóélet az utóbbi évek
ben nagyon hanyatlott. Valaha jelen
tős állomása volt a vidéki vívásnak, 
de lassan elvesztette a jelentőségét 
általános viszonylatban. Most aztán 
lelkes vívóbarátok új életre akarják 
hívni Nagykanizsán a vívást. Ennek 
kezdetéül vívóakadémiát rendeznek 
ma, amelyre a legkiválóbb versenyző
ket sikerült megnyerniök. Pillér, Ge- 
revich, Kabos, Uhlyarik és Rajcsányi 
Ígérte részvételét a mai akadémiára, 
amitől a nagykanizsai sporttársada- 
lom sokat, a vívás újjáéledésének első 
nagy eseményét reméli.

VÍVÁS
Az egyéni bajnokság 

győztesei érem helyett 
bajnoki övét kapnak

— Saját tudósítónktól —-
Az idei egyéni ökölvívó baj

nokság kiírásában érdekes válto
zás szerepel, amelyet már a ta
nács is elfogadott legutóbbi ülé
sén. Ezek szerint

az egyéni* bajnokság győzte
sei az éremdíjazás helyett 

bajnoki övét kapnak.
A bajnoki öv széles nemzeti színű 
öv, amelyre a MÖSz címerét he
lyezik el. A bajnokság második 
és harmadik helyezettje ezüst, 
illetve bronzérmet kap.

Zsúfolt ház tapsolta végig  
a leventebaj noki viadal ízgah 

más elödöntökiizdelmeit
Ma délután 6 árakor döntő a iekefowben

—  Saját tudósítónktól —

Közel 500 főnyi közönség előtt 
zajlott le tegnap este a levente 
ökölvívó bajnokság elődöntő küz
delme, A Lehel-utcai tornaterem 
kicsinynek bizonyult ily nagy tö
meg befogadására.

A teremben elhelyezett pado
kon kívül a bordásfalakra, 
póznákra, keresztgerendákra, 
sőt még a 3 méter magasság
ban levő ablakpárkányokra is 

jutott nézőközönség.
A nyújtott sport nagyszerű 

volt. Gera remekül duplázott 
egyenesei, Kővári és Lovas vil
lámgyors ütései, Haranghy tem
póbírása, Gárdos ötletes mun
kája, Kárpáti bátorsága és Kö
rösi újabb fejlődése láttán kelet
kezett lelkes hangulat nagyban 
hozzájárult az est sikeréhez. A
VI. kerület leventéinek kiváló 
szereplése mellett általános fel
tűnést keltett a III. kerület és a 
X. kerület leventéinek bámulatos 
előretörése.

Részletes eredmények:
Légsúly:

Szabó VII/23 győz Hloska VI/3 
ellen.

Bantamsúly:
Gera VI/3 győz Kalikin IX/4 

ellen, Énekes II. VI/3 győz tech
nikai k. o. Juhász III/box ellen.

Pehelysúly:
Énekes I. VI/3 győz technikai 

k. o. Karczag V/14 ellen, Fehér
vári V/14 győz Géczy III/box 
ellen.

Könnyűsúly:
Lovas VII/4 győz Kővári X /13 

ellen; Lovas gyorsaságát Kővári 
pompás kilépéseivel ellensúlyoz
za, de a 3-ik menetben Lovas még 
fokozni is tud s biztosan nyeri a 
mérkőzést. Harangi IX/4 győz 
Vincze VI/10 ellen.

Weltersúly:
Mészáros X/5 győz FretscS 

VI/3 ellen.
Középsűly:

Tatay VI/19 győz Minicb III. 
box ellen. Tatay ragyogó formá
ban győzött a derekasan küzdő 
Minieh ellen.

Kisnehézsűly:
Gárdos VI/19 győz Katona X/5 

ellen. Gárdos kemény ütései meg
zavarják Katonát, aki hiába erő
sít, vesztett pontjait a 3-ik me
netben behozni nem tudja. Utassy 
III/box győz Gyurko X /17 ellen.

Nehézsúly:
Körösi X/2 győz Kárpáti IX/2 

ellen. Jó taktikus volt Körösi ® 
ez megkönnyítette dolgát a 3-ik 
menetben pompásan feljövő Kár
páti ellen.

A mai döntő mérkőzésen az
első és második helyért, illetve 
harmadik és negyedik helyért a 
következő párok mérkőznek:
Légsúly: Szabó VII. k.— Kovács 
VI. k. és Hloska VI. k.— Gulyás 
VI. k. Bantamsúly: Szabó VI. k. 
—Énekes II. VI. k. és Kalikin
IX. k.— Juhász III. k. Pehelysúly: 
Énekes I. VI. k.— Fehérváry V, 
k. és Korcsog V. k.— Géczy III. k. 
Könnyűsúly: Lovas VII. k.— Ha
ranghy IX. k. és Kővári X. k.—  
Vincze VI. k. Weltersúly: Mészá
ros X. k.— Kővári X. k. és Fritsch 
VI. k.— Ravasz III. k. Középsúly: 
Tatai VI. k.— Erdős VI. k. és Mi- 
nich III. k.— Mészáros X. k. Kis- 
nehézsúly: Gárdos VI. k.— Utassy
III. k. és Katona X. k.— Gyurko
X. k. Nehézsúly: Körösi X. k.—  
Győrfy VIII. k. és Kárpáti IX. k. 
— Tanamár IX. k.

A mérkőzések ma este 6 órakor 
kezdődnek a városligeti Beketow 
cirkuszban.

A csapatbajnnksáp résztvevői 
közöli osztják szét a főváros

—  Saját tudósítónktól —
A csapatbajnokság annak ide

jén nem sok örömet szerzett az 
egyesületeknek. Főleg anyagiak
ban volt nagy a kiábrándulás. A 
tanácshoz beterjesztett végleges 
elszámolás szerint ugyan a csa
patbajnokságot aránylag igen ol
csón úszták meg, de mégis rá
fizettek 80 pengőt a 4 fordulóra. 
Ez igen súlyosan érintette az 
egyesületeket, melyek más esz
tendőkben a csapatbajnokság be
vételeiből rendbehozták ökölvívó 
szakosztályukat. Az idén ez el
maradt, de a szövetség mégis 
módot talált arra, hogy az egye
sületeket némileg kárpótolja az 
elmaradt bevételért. A fővárostól 
kapott segélyt használják fel 
erre a célra és a határozat sze
rint a csapatbajnokság minden 
résztvevője segélyben részesül. 
Ebből az összebúj 

a BTK 250 P-t, az FTC 200, 
a BTC 150, a Bp. Vagntas 
100 pengőt kap. A négy 
utolsó helyezett pedig egyen
ként 42.50 P segélyben ré

szesül.
Ez az összeg ugyan jóval alatta 

van annak az összegnek, amelyet 
az egyesületek máskor kaptak, 
de mégis jobb, mint a semmi.

J É G
Műkorcsolyázóink

Laké Piacid és M ontreal után a
kanadai Ottawában és Torontóban, 
majd Newyorkban bemutató kor
csolyázáson vettek részt. Torontó
ból külön repülőgép vitte el őket a 
Niagara-vízeséshez. A  newyorki 
bemutató 15.000 ember előtt óriási 
sikert hozott a R otter— Szollás pár
nak. Szalayék itt nem futottak. 
Angliában Manchesterben és Lon
donban tartott bemutatót a két ma
gyar pár.

M űkorcsolyázóinkat hazatértük
kor lelkesen ünnepelték a pályaud
varon.

Kaposvárott ma a KRSC és a Dom
bóvári VOGE gárdája klubközi mér
kőzést vív. A  mérkőző párok (elöi- 
állók a kaposváriak, a hátulállók a 
dombóváriak): Száraz—Olasz, Harsá
ny!—Mándi, Szegő—Senyéri, Tatár— 
Ceceli, Sehlesinger—Kiug, Molnár— 
Bödő.

A téli olimpiáról hazatérő lengyel 
jéghokkicsapat Danzigbaa a városi 
válogatott ellen 6:0 (2:0, 2 :0, 2 :0)
arányban győzött tegnap.

Kari Scheffer és Fritzi Burger teg
nap este érkezett meg Becsbe. Való
ságos diadalmenetben vitték őket a 
Westbanhoftól az Engelmann műjég
pályáig, hol a hivatalos fogadtatás 
ünnepélyes keretek között zajlott le.

REPÜLÉS
A budaörsi vitorlázó repülőtérre az

érdeklődők a következőképpen juthat
nak el: indulás a Gelilért-térről a tö
rökbálinti helyiérdekű villamossal. 
Leszállás a budaörsi utolsó megálló
nál. Innen gyalogút vezet a Lunk-féde 
vendéglőig, ahonnan jelzett út visz a 
vízmosás niellett a vitorlázótelepre. 
El lehet jutni a repülőtérre a farkas
réti végállomástól kiindulva gyalog 
is. Az Irhás-árkon kell végigmenni a 
határkőig. Ettől balra kereszttel meg
jelölt fa jelzi az utat, amely a Ka- 
kukhegyen keresztül a Farkashegyre 
vezet. A Farkashegyen a kirándulók
nak minden igényt kielégítő szállás 
és kantán áll rendelkezésükre.
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Hangverseny:

3.30 ó.: Bécs: Áriák és dalok (Cl. 
Stuckart).

6.15 ó.: Berlin: Részletek Bach:
Máté passió c. művéből.

7.45 ó.: Lipcse: E. Kronke saját mű
veit zongorázna.

8.45 ó.: Róma: Zenekari és ének-
hang-verseny.

Dalmű:
5 6.: Breslau: „Saragonai éjszaka”

hangkép.
8.10 6.: Belgrád: „Szép Heléna” , 

Offenbach dalműve.
8.35 ó.: Bécs: „A  cirkuszhercegnő” , 

Kálmán Imre operettje.
9 ó.: Brüsszel II.: „Schwanda, a

dudás” , Weinberger dalműve.
Könnyű zene, vidámság:

4.15 6.: Bécs: Délutáni zene.
6.25 ó.: Frankfurt: Félórás vidám-

ság.
6.30 6.: Heilsberg: Vadászdalok.
8 ó.: Prága: Tarka est.
11.03 ó.: Bécs, Berlin: Szalonzene

(Seidler—Wintler).

Budapest II. 210 m: 3 órától 3.45 
óráig: Gramofonharagverseny. 1. Plan- 
quette: A  comevillei harangok, egy- 

, veleg. 2. Lehár: Luxemburg grófja, 
| egyveleg. 3. Erőse Béla: Egy körúti 

palotában. (Kalmár Pál.) 4. Zerko- 
vitz Béla: Gyere rongyos. (Király 
Ernő.) 5. Vecsey Ferenc: Valse triste. 
(Vonószenekar.) 6. Kiszely—Halász: 
Habarnia. (Kalmár Pál.) 7. a) Gse-

rebogár; b) Zöldre van a rácsos kapu 
festve. (Basilides Mária.) 8. Sándor j 
—Szenes: Hová viszi az őszi szél.
(Kalmár Pál.) 9. Balázs Árpád: 
Gyere haza kincsem. (Weygand Ti- | 
bor.) 10. Lavotta szerelme. 11. Radó 1 
—Szenes: Minden percért kár. (Kal
már Pál.) Í2. Heim—Kuthy: Drá
gám, tudom, hogy szereted a romanti
kát. (Kalmár Pál.)

Amiről a M lám íopnk
vasárnaptól vasárnapi! beszél

H Ö S O R ^
Vasárnap, március 13.

Budapest í. 23 kw, 550.5 m: 9 ő..: 
Hírek, kozmetika. — 10 ó.: Egyházi 
Zene és szentbeszéd az Egyetemi 
templomból. Szentbeszédet mond Tóth 
Tihamér dr. — 11.15 ó.: Evangélikus 
istentisztelet a Deák-téri templombóL 
Prédikál Magóos Károly kerületi köz
ponti lelkész. — Majd: A m. kir.
Operaház tagjaiból alakult zenekar 
hangversenye. Karnagy Berg Ottó. 1. 
Goldmark: Sakuntata, nyitány. 2.
Rimsld-Korsakow: Seherezade, szvit.
3. Ravel: Lúdanyó meséd. 4. Liszt: 
Les Preludes, szimfonikus költemény.
E hangverseny szünetében: „Rádió
krónika” . Elmondja Papp Jenő. — 2 
ő.: Gramofóaihangverseny. A  termé
szet a zenében. 1. Wagner: A bolygo 
hollandi, nyitány. 2. Wagner: _A 'boly
gó hollandi, Senta balladája. (F. 
Austral.) 3. Chopin—Sievekimg: Eső- 
csepp-prelude. (P. Casals.) 4. Wag
ner: Walkür, tavaszi dal. (Gota 
Ljunberg és Walter Widdop.) 5- Bee
thoven: VI. szimfónia II. rész. (Vez 
Schalk Ferenc.) 6. Rcssani: Teli Vil 
mos nyitány, Vihar-jelenet. — 3 o. 
Gábor Dénes dr.: „A  mezőgazdasági 
kiállítás” . — 3.45 ó.: Rádió Szabad 
■Egyetem. 1. a) Buchner Álltai—Ta
kács Gedeon dr.: Esti harang; b) 
Hadd N. Lajos—Petőfi.: Szeretném
itthagyni. . .  c) Káldy Gyula: Kuruc 
dalok: d) Erkel F.: Névtelen hősök c. 
operáiból: I. Takarodó; II. Elek éneke; 
e) Horváth Ákos dr.: őszkor; f )  gróf 
Zichy Géza: Nemo c. operából: _Rá- 
kóczi-kar. Előadja Szikla Adolf férfi
kvartettje. Vezényel és zongorán kí
sér Szikla Adolf. A tenorszólót énekli 
Hollay Béla, a baritomszólót Bálint 
Béla. 2. Angyal Dávid dr. egy. tanár 
előadása: „Deák Ferenc”.  ̂ 3. Sze- 
pessy Mihály dr.: ,Adóügyi tájékoz
tató” . — Utána: A Székesfővárosi Ze
nekar hangversenye. Karnagy Bor 
Dezső. Közreműködik Fehér Ilonka 
(hegedű), Keleti Lili (zongora), 

''Szegfi Edit (ének) és Ligeti Dezső 
(ének). 1. Recli: Voci delhi forrta . 
(Budapesten először.) 2. Weiber: Obe- 
ron, óceán ária. (Szegfi Edit.) 8. 
Saint-Saens: Hegedűverseny. (Fehér 
Ilonka.) 4. Rachmaninoff : c-moll zom- 
goraverseny. (Keleti Lili.)
Verdi: Ernáim, ária; b) M ozartD on 
Juan, Leporelló áriája. (Ligeti De
zső.) 6. Csajkovszld: Capriccio Ita- 
lien. — 7 ó.: Zágon István vidám elő
adása: „Uj életet kezdek” . — 7.30 ó.t 
Bodán Margit magyar nótákat enekel 
cigányzenekari kísérettel. — 8.30 o.: 
Pontos időjelzés, sporteredmények. —
8.45 ó.: Erdélyi-est. Rendező Csanady 
György. 1 . „Á székely népköltészet” . 
Irta és előadja vitéz Bodor Aladár 
dr. 2. Dalok és balladák. Előadja 
Bárdos Lajos népdalegyüttese. 8. ,A  
székelység néprajza” . Irta és előadja 
Visky Károly dr. 4. „A bükkösig fo
nó”. Népi jelenet. Irta Berde Mária. 
Szereplők: Ráki néni: Laczkó Aran
ka; Rebi: Ignácz Rózsa; Pendzsi: 
Eszenyi Olga; Ózdi Andris: Sala Do- 
,mckos; Ispán Minya: Hosszú Zoltán; 
Zsuzsi: Ferenc Anikó; Kati: Szath- 
máry Margit; Első, legény; Kézdi Ko
vács Antal; Második legény: Bihari 

r József; Cigányprímás: Kertész La
jos. — Utána: A  Dől Dauber. jazz 
Zenekar hangversenye.

A Hangház visszaverte a cigányok 1 
ostromát, a cigányok visszavonták 
ultimátumukat, a cigányok kijelen
tették, hogy továbbra is jó fiúk 
lesznek, nem rebelliskednek. A 
Hangház és a cigányok között is
mét kitört a béke. A régi állapot és 
a régi 20 pengős tányérpénz ismét 
hcíyreállott.

így napirendre is lehetne térni a 
dolgok felett.

De még sem lehet
A Hangház e könnyű győzelme 

után spontán elhatározásból komo
lyan foglalkozik azzal a gondolattal 
hogy ezt a 20 pengős tányérpénzt 
40 pengőre emeli. Azt mondja a 
Hangház:

— Szeretek néha gavallér lenni — 
de megkopasztaui nem hagyom ma
gamat.

. . . No, de várjuk ki a negyven 
pengőt előbb ,

•
Az új Magyarországadó építkezése 

lohamiépésekben halad előre. A zord 
időjárás ellenére munkáshadsereg 
áll frontban, hogy a kitűzött határ
időig az új állomás tényleg üzembe- 
állhasson. Beavatott forrásból nyert 
értesülésünk szerint a huliámsugárző 
tornyok, az eddigi hírekkel ellentét 
ben, mégsem fából készülnek. A fa
tornyok ugyanis legfeljebb 50—60 
méter magasra építhetők. Stabilitá
suk bizonytalan. (Lásd a flórenci 
torony összeroppanást.) Hatásfokok 
sem olyan brilliáns, mint azt az el
mélet Ígérte.

Az új Magyarországadó hnl!ám- 
Bxöró berendezése teljesen új elvi 
elgondolások szerint épül. Egyetlen 
hatalmas, 200 méter magas karcsú 
fémtorony lesz a Magyarországadó 
nntonnája — az első ilyen egész 
Európában, mely különösen a szelek
tív fading kiküszöbölésére mutatko
zik igen alkalmasnak.

zett bele annak relézésébe, lévén e 
hangverseny nemesen és diszkréten 
reklámcélokat is szolgáló.

A RAVAG, mint emíítettük, át
vette ezt a közvetítést, igen hálá
san megköszönve azt.

De:
kikapcsolta mikroíónját akkor, mi

dőn a budapesti műsormester a mű
sor ismertetése előtt felolvasta, hogy 
e hangversenyt melyik rádiógyár
rendezi . . .

A RAVAG elfogadta az ajándékot,
de a kötelezettségeknek nem tett 
eleget.

Kíváncsian várjuk most a fejlemé
nyeket . . .

A bécsi rádió társaságnak az a 
mentegetődzése, hogy minden, rek
lámmal összefüggő közvetítés tilos 
náluk, nem állja meg a helyét és 
ellentmond a gyakorlatnak. A 
RAVAG gramofónkangversenyei al
kalmával egyetlen esetben sem mu
lasztja el mikrofonba mondatni a 
lejátszott lemez készítőjét, nem mu
lasztja el kiemelni, hogy ez vagy az 
a jazz-zenekar muzsikája melyik 
bárból vagy kávéházból hangzott 
el — . . .  és így tovább . . .

Ügy látszik, csak a magyar gyár 
propagandája tabu Ausztriában. .

De akkor meg miért vagyunk mi 
a balekoki . . ,

Kilométerenként közel 50 fil
lér az üzemköltsége 
az új 500-as Jap 
dirt track motornak,
mely eszel szemben 1; 15.5 J.®[ánVban 
van feikomprimálva és a fékpadon 33 
lóerői ad le SSOO percenkénti fordulat- 
szám melleit

— Saját tudósítónktól —

Többízben írtunk már arról, hogy 
a Hangház túlontúl mostohán bánik 
a prózai rádióközvetítésekkel.

Kedden, március 22-én 100 eszten
deje lesz annak, hogy Goethe, a 
világnak egyik legnagyobb gondol
kodója meghalt. Ez az aktualitás le
gyen kötelező a Hangházra. Ragad
ja ki ezt az alkalmat és adjon egy 
estét betöltőn keresztmetszetet 
Goethe életéből és műveiből. Két-há- 
rom Goethe-ballada, két-három 
Gpcthe-dal, anekdoták, szűkre sza
bott élettörténet, részletek a Faust 
bői és: Caruso, Saljapin, Journet 
lemezek a Goethe hőseit megeleve
nítő operákból, Mefisztofeleszből, Mi
gnonból, Faustból, néhány szó 
Goethe magyar vonatkozásairól — 
mindezt dramatizált keretbe fog
lalva: múlhatatlan élményt hozhat.

(X Y Z tanácsos házában vendég
ség van. Valaki a vendégek között 
véletlenül beledobja a társalgásba: 
— Ma 100 éve annak, hogy Goethe 
meghalt. Az emberek kicserélik vé
leményüket. A  téma kiszínesedik. 
Valaki feláll és Goethe-verseket sza 
val. A  házigazda Goethe vonatkozá' 
sú gramofőnlemezeket Játszik. Be 
kapcsolja a rádiót és részleteket 
hallgat a Nemzeti Színház Faust- 
előadásábél. Az' öreg, nyugdíjas ta
nár tüzbejőn és beszél Goethéről... -  
Íme egy pongyola keret. De az ilyen 
keretes előadásoké a jövő. A rádió
próza jövője.)

Hogy is mondotta Dohnányit 
Szórakoztatva oktatni!! . . . Hét e» 

követendő út!
•

A Magyar Hangház gramofónkőz 
vetítésre alkalmas régi berendezése 
rövidesen nyugalomba vonul. Az új 
berendezés befejezése előtt áll, né
hány héten belül üzembe is kerül 
Bennfentesek azt mondják, hogy ez 
a gramofónleadő a legtökéletesebbek 
egyike Európában. Lem ez tányérjai 
teljesein egyenletesen forognak, auto
matikus tfizörejszűrővel működik, 
elektromos hangdoboza valóságos 
mestermfl.

Legközelebb részletesen beszSmo 
lünk erről a berendezésről.

•
Ragyogó művészi sikert hozott 

I budapesti Tungsram-hangverseny, 
melyet tudvalevőleg Eurőpá igen 
sok adóállomása műsorára vett.

A  műsort Bécs is közvetítette, an
nak művészi becsétől eltekintve már 
azért is, mert a Tungsram nobilis 

I gesztussal teljesen díjmentesen egye-

N. Sándor, Wien, Hotel Terminus.
Levélben — e rovatunk élén számta
lanszor közölt értesítésünk értelmé
ben — nem válaszolunk. Feleletüli 
két itt adjuk. Az 1931 áprilisában, 
husvét vasárnapján lejátszott Újpest 
—Ferencváros mérkőzés eredménye 
3:1 (2:0) volt az Újpest javára. A 
mérkőzés bajnoki mérkőzés volt. Új
pest pályáján játszották.

Régi olvasó. Tökéletesen igaza 
van. A tabella hibás volt, az FTC 
gólaránya jobb, mint a BSzKRT-ő. 
Mi is mindjárt észrevettük a bog*- 
szántó hibát. Reméljük, többet nem 
fordul elő. Üdvözlet.

örökké Újpest-szurkoló VI. L P. 
Szabó nevében a P-betű Pétert je
lent. Ez szintén vezeték név. 2. A 
pályaválasztás jogát el lehet adni, 
vagy bizonyos megegyezések mellett 
lemondanak róla azok a csapatok, 
melyek ilyenformán előnyökhöz kí
vánnak jutni. 3. Igen. 4. Jakabé 
1907-ben született. 5. Az ilyen formá
ban föltett kérdésre nem válaszo
lunk. 6. A. címe: Újpest, Kolozsvári
ét 43.

Ugyan kicsoda és micsoda tud 
lépést tartani a technika fejlődé
sével? Ki képes bepillantani a fej
lődés folyamatának iramába, a 
meglepetések sorozatúiba, mely na
ponta újabb és újabb. szenzációk
kal lepi meg a technikai újdonsá
gok iránt érdeklődőket,1 A laikus 
csak annyit vesz észre a motortech
nika fejlődéséből, hogy a verseny
gépek évről-évre gyorsabbak és 
megbízhatóbbak lesznek, hogy pél
dául

az angol TT 350-es kategória
győztesei évek óta nagyobb 
sebességgel futják be a sok- 
százkilométeres távot, mint 
az előző év 500-as győztesei.

A szakember tudja csak értékelni 
azt a munkát, melyből a fejlődés 
faliad.

A technika, a motorépítő-tudo- 
mány egyik legújabb vívmánya az 
500-aa Jap dirt track motor. 
Ugyan ki hitte volna, hogy a gyá
rak speciális motorokat fognak 

| tervezni és építeni a sokak áltál 
cirkuszi mutatványnak csúfolt, de 
minden „fú rás"  ellenére is

közönségszázezreket vonzó 
dirt track sport részére.

4 S Z Í N H Á Z
Mai műsor

OPERAHÁZ: Jancsi és Juliska, A tOrpe i 
gránátos (8), Hamis Harlekln atb. (fél

NEMZETI SZÍNHÁZ: GySngykalárls (S), 
A* új rokon (fél 8). 

KAMARASZÍNHÁZ: Hableány-penzió
(háromnegyed 4), Világrekord (háromnegyed 8).

VÁROSI SZÍNHÁZ: Vőlegényem, a g«w-ember (3. fél 8).
VÍGSZÍNHÁZ: Gyermekelőadía (fél 4), Angliai Erzsébet (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A toroekél

menyasszony (fél 4). Valaki (8). 
Mt'VÉSZSZINHAZ: Tűzmadár (fél 4, 8). 
KIRALYSZINHAZ: Hawai rózsája (í), Éjfélt tangó (8)
FÖV. OPErETTSZINHAZí A régi orfeum (fél 4, 8).
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: Ex-hereegnő
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: A* Idegen

vezető (6, 9).
ROYAL ORFEUM: Kaszner (í, «, »). 
TERÉZKÖBUTI SZÍNPAD: Werbezlrk(4. 9).
KOMÉDIA ORFEUM: Kalabriáez-psrtl

(fél 5, fél 9).
STEINHARDT SZÍNPAD: Stelnhardt

(háromnegyed 5, háromnegyed 9).

Amellett, hogy 
szórakozik, még

nyerhet
is a Nemzeti Sport 
pályázatain

A dirt track versenyzés ugyanis 
valóban speciális motort követel, 
óriási gyorsítóképesség, kiilönlege 
sen magas fordulatszám, nagy ló
erőteljesítm ény és a mozgó részek
nek az akcelerálásra. való tekintet
tel takarékos m éretezése ellenére 
is megbízható építés —- ez kell a 
salakpályára. 1

A tottenhami Jap-gyár a napok
ban adta közre speciális 600-as 

| dirt track motorjának technikai le
írását. Acél lendkerekek, különle
gesen erős forgattyúház,

1:15.5 arányú kompresszió, 
800-as fűvóka, 38 féklóerő, 

5800 fordulat percenként.
Mindez a laikus szemében csak szá
raz szám, de lássuk a velejét. A 

[ mindennapi használatban álló 
sporfcmotorkerékpár legmagasabb 
átlagos kompreszióaránya 1:6, 

j míg az úgynevezett „vad”  verseny- 
| motorok is csak a legritkább eset
ben vannak az 1:10 aránynál ma
gasabbra felkomprimálva, így pél
dául magyar versenyző még soha
sem alkalmazott 1 :10 arányt, még 

I kilomáterversenyen sem.
Az 1:15.5 arány magasabb, 
mint a Diesel-motorok kom

presszióaránya,
pedig ezek a nyersoíajmotoroK 
gyújtás és gyertya nélkül dolgos
nak, a robbanó keveréket nem 
szikra gyújtja meg, hanem a magas 
kompresszióarány mellett a keve
rék sűrítésénél fellépő kompresz- 
aziós hő.

I A  normális Sőö-as sporfcmotoi- 
| hoz legfeljebb 140— 150-es karbu- 
rátor-fúvókát szoktunk használni,

az 500-as dirt track Jap- 
motor porlasztójában 800-as 

fúvóka rejtőzik,
I mely pontosan három és félszer 
annyi üzemanyagot juttat a rob- 
banótérbe, mint a 140-es fúvóka. 
Természetesen a motor speciális 
alkoholos üzemanyaggal táplálkozik, 

I elsősorban RD 1 D facollal, melynek 
galonja kb. 8 pengőbe kerül, tehát 

I a gép  fogyasztását figyelembevéve
egy kilométer befutása csu
pán üzemanyagban fél pen

gőbe kerül,
ehhez azonban még az olaját is 
hozzá kell számítani, melyből 

I ugyancsak nagyokat nyel a motor.
H ogy m it jelent a 88 fé td óerö t  

I Az átlagos kétliteres-hathengeres

| automobilmotor lóerőteljesítménye 
ritkán lépi túl a 30 lóerőt,^ így pó*** 
dául a hathengeres, királytenge
lyes motorral szerelt XII.-es bteyr 
féklóerőteljesítménye éppen hogy 
eléri a 30-as számot. Nos, a kétlite
res autómotorból éppen négy 500-as 

, motor kerül ki, a Jap dirt track 
| motor bár hengerűrtartalom szem
pontjából csak félliteres, mégis kb. 
30%-al több munkát teljesít.

5800 percenkénti fordulat? Az 
[ asztalunkon kánikulában berregő 
ventillátor legfeljebb 2000 fordula
tot tesz meg percenként, a dirt 
track Jap tehát

háromszor annyit fordul.
És közben a dugattyúja fe les  alá 
jár, fent és lent megáll, közben 
minden fordulatnál nyitnak és zár
nak a szelepek. Egyszerű számítás 
útján megállapítható, hogy

amíg azt a szót kimondjuk 
nem is túllassan és tagolva, 
hogy „huszonegy” , addig a 
motor közel száz fordulatot 
tesz meg, a dugattyú kétszáz- 
szőr megáll és kétszázszor 

megindul újra.
Rossz elgondolni. . .  É s ebben a 
roppant pörgésben helyt kell álla
nia az alumínium dugattyúnak, a 
könnyű hajtókamaik, a vezérmü-
nek, a szelepnyomórudaknak.

Hát még a szelepek és a szelep
rugók!? Megérdemlik a részvétet. 
Másodpercenként kétszázszor nyitni 
és zárni, gázt átereszteni, elzárni 
a gáz útját —  végtelen egyforma
ságban . .  *

Az olvadás sállengené 
varázsolta a pályát —

elmaradt az FT C  által tegnapra 
hirdetett dirt track edzés

-  Saját tudósítónktól —

A z  utóbbi napokban lehullott hó 
a hirtelen olvadás következtében 
latyakos iszaptengerré varázsolta 
az FTC üllőiúti pályáját, úgyhogy 
a tegnap délutánra hirdetett dirt 
track gyakorlatokat nem lehetett 
megtartani, annak ellenére, hogy 
szépszámú versenyző és nagy sereg 
néző zarándokolt ki a pályára.

Tekintettel a vasárnapi verseny
re, fontos volna, hogy a pénteki és 
szombati hivatalos tréningeken kí
vül is rendelkezésre álljon a pálya. 
Kérdést intéztünk ilyen értelemben 
Horthy Károlyhoz, az FTC motor- 
osztály alelnökihez, aki a követ
kezőkben nyilatkozott:

—  Feltétlenül módöt nyújtunk a 
versenyzőknek, hogy a két hivatom 
los tréningnapon túl is gyakorol
hassanak. Ma este dől el, hogy a 
pályát kedd délután rendelkezésük
re  tudjuk-e bocsátani. A  Ferenc
város— Bocskai mérkőzés az MLSz 
tilalma miatt elmarad és így lehet
séges, hogy 15-én az üttöiúti pályán 
kerül eldöntésre valami pótló fu t- 
ballesemény, m ély esetben term é
szetesen a pályát az FT C  nem  ad
hatja oda a motorosolcnak. Már 
érintkezésbe is léptünk az FTC el
nökségével, de biztosat csak ma 
este tudunk meg.

Fiókadmlulaztráofó Csehs*lové k fában: 
Lipa Újságíródé. Bratisíava, 

Hoaszú-u. 18.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Vadas Gyala 

H e ly e t t e s  s z e r k e s z t ő :
Hoppé László

Nyomatott a Stádtnm áaltóválfalat Rt 
tnrforcósépelo. -  Felelő* ftiemveíetö: 

Györy Aladár
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Amerika kitett magáért: vérbeli filmet 
csinált, igazi film erényekkel

~— Saját tudósítónktól —
A tökéletes filmet láttuk pénteken, 

öoliat írtak róla már előre. Erősen 
hirdették, beszéltek róla, de mint 
mindig, most is akadtak olyanok, 
akik egykedvűen, sőt gyanakodva 
váriak a bemutatót. S a bemutató 
után talán éppen ezek voltak azok, 
akik legjobban dicsérték a „Sanghai 
express“-t, mert ezek lepődtek meg 
legjobban. Meglepődtek a film kü
lönleges, de mégis éppen most ak
tuális, végig izgalmas meséjén, a 
művészi és tökéletes rendezésen, a 
pompásan felvett képeken, a szerep
lők magával ragadó játékán s azon, 
kogy ennek a filmnek minden egyes

kockáját is meg lehet érteni, pedig 
számunkra idegen nyelven ítészéit.
. Ezt a filmet bátran lehet ajánlani 
így, ahogy van. Nem is kell felsorol
ni' hogy kik játszanak benne (pedig 
hát!. . .  Marlene Dietrich . . . Cl ive 
Brook. . ,  Anna May Wong . . .  yy 
Baxter . . .) mit játszanak 'benne, 
mert ez a film még nem is ilyen 
extra-klasszis színészekkel is remek
mű lenne.

Amerika kitett magáért s ha még 
néhány ilyen filmet hoz ide nekünk, 
akkor az amerikai filmgyártás ha
marosan ismét ott lesz, ahol volt a 
csendes film fénykorában.

T é v e d é s e k  z e n é s  v íg já t é k a ,  
A b r a h á m  m u z s ik á já v a l

t s s a
Figy eisneztetés I

Mozipályázatunk II. sorozatára 
a válaszokat ma estig kell postára 
adni,

| Georg Alexander hétfőn Buda
pestre érkezik. Az egyik legkedve
sebb német filmszínész régi magyar 
barátai meghívásának tesz eleget, 

| amikor Budapestre látogat.
Egy magyar feltaláló új hangos

film-felvevője. Érdekes előadást tar
tott szerdán este az Elektrotechnikai 
Egyesületben Pulvermiachcr Károly, a 
Telefongyár mérnöke a hanigosfilan- 
felvevők mai technikájáról és modem 
irányáról. Az előadás a filmfoto ré
széről az eltktromoa követelményekig 
minden kérdésre kiterjedt. Zsúfolt 
előadói terem igazolta nemcsak az ál
talános, hanem a szakmabeli nagy ér
deklődést, mely fokozódott akkor, 
amikor az előadó saját találmányt! 
felvevő-gépét és az ezzel felvett fil
met bemutatta, örvendetes jelenség, 
hogy a mostoha viszonyok mellett is 
ismét _egy magyar találmány lép a 
világpiacra, éppen olyan téren, me
lyen gazdag országokban ezer és ezer 
mérnök dolgozik óriási anyagi támo
gatás mellett. Úgy halljuk, hogy már 
több pénzcsoport érdeklődik a talál
mány iránt.

—  Saját tudósítónktól
A személycserét mindig szívesen 

veszik bonyodalmi ok alapjául a fil
mesek. A „Boldog szivek1'-be is a
csere vet be egy kis boldogtalansá
got. A bécsi férj éppen akkor vesz 
össze a feleségével, amikor az üzle
tet kötni akaró autógyáros Ameri
kából megérkezik. A  feleség szere
pébe rögtön beugrik a titkárnő s mi 
sem természetesebb, mint hogy az 
amerikai szerelmes lesz az álfele
ségbe . . .

Meglepetést tehát nem sokat rejte
get ez a film, de annál vidámabb 
ég kedvesebb. Pompás kis zenés 
vígjáték. Ábrahám Pál-zeneszámok 
az előadás után folyton az ember 
fülébe csengnek:

Ein bissehen Liebe für Dich . . , 
Bov) do you do Mister Braunt... 
Ez a két slágernek a bevezető 

verssora. Egyik jobb, mint a másik. 
Az előbbit Bársony Rózsi is népsze
rűsíti. Sajnos, csak rövid táncjele
nettel. Bársony Rózsi ugyanis ame
rikai revüsztárt játszik, aki a bécsi 
bárban fellép. A többi szereplők kö
zül Georg Alexander alakítja az

angol kiejtéssel beszélő amerikait. 
Jól. Hermáim Thimig, a folyton Iz
gatott férj, kitűnő. Kedves azonban 
Magda S elmei dér is, akinek ez volt 
az első filmje, valamint Lee P a r r y  
és Olly Gelbauer.

Minden mulatságos és víg. Csak!... 
Zsoldos Andor feliratainál borzalma
sabbakat beszélő filmről még nem 
olvastunk.

Svábhegy és környéke: 15 cm.
Mátraháza-Kékes: 40 cm., tetején friss hő.
Galyatető: 50 cm., tetején friss hó.
Dobogókő: 26 cm.
Bükk-,,Bánkút” : 25— 30 cm.
Mecsek Misinatető: 70 cm., havazik.

Csehszlovákiában:
Tátraszéplak: 80— 100 cm. Üjtátrafüred: 60— 80 cm. Tátra-

íomnic: 80 cm. A  Magas-Tátrában 1500 m.-nél magasabb helyeken 
a hóréteg eléri a 2 métert is.

Svájcban:
Árosa; 70— 90 cm. Davos: 60— 100 cm. Klosters: 60— 90 cm. 

Mürren: 25— 50 cm. Pontresina: 30— 100 cm. St. Moritz: 40— 60 
cm. Zermatt: 25— 45 cm.

Ausztriában:
Semmering; 40 cm. Rax, Schneeberg: 100 cm. Zell am See—■ 

Schmittenhöhe; 80 cm. Radstadti Tauern: 210 cm. Kanzelhöhe: 
45 cm. Arthurhaus: 120 cm. Kitzbühel; 60 cm. Kühtai: 100 cm. 
Arlberg: 40 cm.

Chevalier új filmje. A Paramount
angol és francia verzióban készí
tette el Maurice Chevalier legújabb 
filmjét, melynek címe: „Lőve me
tonight . A filmet Rouben Mamou- 
lian rendezte. Chevalier tehát már 
nem Lubüsch-csal dolgozik.

Bécsi film premierje Berlinben, 
tegnap, szombaton este mutatták be 
a berlini Marmorhausban a bé
csi Allianz G. m. b. H. film
jét, a „Nagy szerelem” című 
énekes vígjátékot. — A főszere
peket Hansi Niese, Betty Bird 
Hugó Thimig, Attila Hörbiger és 
Denes György játszák.--- --------- ---- Uj'Uigj' JctLS'Za.K.

... ..................................... * « ‘ 1 1  ............................

Filmszínházak műsora
B E I r á a ri-H. 21. T. 83—3 —29.), ^Előadás: 5, fél 8, 8.J5, 10. Vas • 

t éJ . 4’ 6> fel 8,_ fél 9, 10. -  2 sláger: Leányok az intézetben. (Wensloa 
Gristhe regenye.) — Házasság rt. (zenes vigj. 10 felv.). 1

Jézsef-körűt 63. T. EIőadés: fel 5, negyed 8, 10 vas.. 2-tól. A hangoos Ben Hnr (Ra- 
mon Novarro, Betty Bronson) — 
•FHppy a dzsungelben. — Híradó.

B™ AI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
E!°?dás: fél 5. 7, fél 10. Vas.: fel 3-tól: Gharlotte Susa—Georg Ale- 

xander: Házassági r.-t. (Énekes víg
játék). — Wilhelm Dieterle—Líssi Ar- 
na: A tenger démona (németül beszélő 
xiimdrama). — Hangos magyar világ- hirado.

c -áPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34—3— 3/.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 
4, 6, 8, 10 órakor. NSgyűlöIö (Litian 
Haryey, Félix Bressart). — Bajzfilm.— Hangos híradók.

CHICAGO (VII., István-út 39. T : 32—
1— 75.): Előadások: 5. fél 8. fél 10. Va
sárnap 3-tól folyt. Ben Húr (16 felv.)— Fos hangos híradó.

CORSO (Váei-utea 9. T.: Ant. 87—4—02.1: 
Előadás: 4, 6, 8. 10. Hangos híradó. — 
Jenny Hugó, Haliray Tibor és Osear 
Karlweiss: Hazudj, ha kell! (Vígj.)
— Bimbó és a hipnotizőr. (Triikkfilm.)
— Állatbarát gyermekek. (Kultúrfilm.) 

BÉCSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259—
52, 213—43, 148—05.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Vas.: 2-kor is. K é t  asszony között 
(John Boles, Lois Wilson). — Híradók. 

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161—51.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Kadettkisasszony 
(Bolváry-film. Dolly Haas, Gustav 
Fröhlieh. Halmay Tibor). — Miki, mint honfoglaló.

FÉSZEK' (Vili., József-kornt 70, Tel.: 
46—0—40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.:
2- kor is. Vas. d. e.. bnrleszkmatiné. — 
Kadettkisasszony (Dolly Haas, Gustav 
Fröhlieh). — Kutyaszerelem (burleszk).

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth balos- 
utca 18. T.: 895-43. 897—07.) Előadás:
5, negyed 8, fél 10. Szomb. és vas.: 
L. K 8. 10- Sanghai express (Marlene 
Dietrielj es Anna May Wong főszerep
ben). — Hangos híradók.

IMPERIAL (VII., Dembinszkv-ntca és 
Aréna-ut sarok. T.: 32—8—90"): Előad :
5, negyed 8, háromn. 10. Vas.: fél 3, 
fél 5, negyed 7, 8, háromn. 10. Kadett
kisasszony (Dolly Haas. Gustav Fröh- 
liefa, Halmay). — Félre baifusz, rúgást 
kapsz (burleszk). — Híradó.

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6. Te!.: 346—44). Előadások: fél 5, 7, fél 10. 
Yas.: 2. 4, 6, 8 10. Kadettkisasszony
(Dolly Haas, Gustav Fröhlieh, Hal
may Tibor) — Angyalok a viharban (Anita Page).

KAMARA ÍVII., Dohány-atca 45—44. T.:
44—0—27.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Hans Al- 
bers bűnügyi filmje: „Az üldöző" (Dér 
Dranfgaenger; Eggert Márta és  Gerda 
Maurus) és a kisélő műsor.

LUDOV1KA (IX., Üllői öt 101.): Elő
adások: fél 5. 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár- 30—80 fillérig.) — 
Hajnali mérkőzés (Ramon Novarro). — 
Feleségem, a szélhámos (Nagy Kató).

N! f .  ! "  Váel-ut 76. Tel.t 9J_e_so.): 
Előadás: _5._ 7, negyed 1 0 . VaTűí-től: 
Ncbantsvirag (Anny Ondra, Geor°-
(Lewüf’qt törvénytelen feleség(Lewis Stone drámája). — Híradó. *

° ^ A J  r U h - 5^1CSe7'utoa 3- Tel.: J. rfO—i—2j.): Előadás: 4, 6, 8, 10 Vas ■
z-Kor ig A szent asszony (John Boles! Lois Wilson). — Híradó. ’

° fÍőJL  <iv.- Eskü-tér 5. T.: 831-02.): iMoadas mindennap: fél 4. fél 6 fél q
dráma önfeledt .Uknat (sexiá?:
Ha™ sok!, f »vj ’ ,uAlbert Eassermann, sí?w?>, Adalbert Sehletow, Anto-
hi?adótEyCk ‘ ~  Magyar és külföldi

P úít'A8CETe.m -1« ! Zo ^ HÂ , - GSrzsébet-kör in q , ^ —23.): Előadás: 4, 6. 8,
ÍegvÍdmfiats eS1oVaSf rnap: fél 4- három-
g E ?  H ü f  an°n,
-  (Ad°lphe MenJou)-

Pí T--lA „(Népszínház-utca 13: Tel ■ 4 5— 6-/3.): Előadás: fél 5. negyed 8 három
negyed 10, vas.: fél 3-tól. Lányok az 
intézetben (Hertha Thiele). — A kis
asszony valntája (Heinz Rühmann)

(NagymezŐ-n. 32- 
m u iJ - ! 220~ 9S- 295Ik Alilll Smt rKu-i itinj-Ai.JrJí. és °nnep: 1—4m ' T ' A i  , folyt., azután 6. 8

TnhlínS! kK C80las (Magda Schneider, .Johannes Riemann). — A kutvafeiü
k ifI f ö I i  ̂  UÍ'T a 1 a‘-i,eszkl- ~  Magyar és külföldi híradók. — Vas d e fel ii-
Miki és Flippy.matiné?8 ll!

Rr)X9T i R á k ő c z i-ú t  82.. T e l .: 43-
: *-wl. ünnep- és vas.: 2-től. A hangos Ben Húr (Ramon No-

Híradó ~  Vesre €eye<5ül (burleszk).

Részvéüenség miatt bizsnyfalan 
i időpontra Ú s z t a t t a  a Budai 

KE az első magyarországi 
kerékpáros mezei verseny 

iekoipliiását
—  Saját tudósítónktól —

Kudarcot vallott egy lelkes kí
sérlet.

Magyarország első mezei ke
rékpáros versenyét, —  melyet 
annyi gonddal, fáradtsággal és 
áldozatkészséggel épített fel a 
Budai KE —  bizonytalan időre 
el kellett halasztani.

Az elhalasztás oka: végzetes 
részvétlenség..

A  torna második nevezési zár
latán is csak lézengtek a jelent
kezők. Az ágyúk húzódoztak ettől 
az ismeretlen versenyfajtától, a 
fiatalok bizalmatlanul néztek 
elébe, —  s így történt, hogy alig 
20 ember vállalkozott arra, hogy 
a mai tornát végigküzdje.

Valljuk be: siralmas ez a ku- 
. darc.

Siralmas a magyar kerékpár
sportra nézve, hogy e szép és í 
nemes mérkőzésre nem tudott | 
olyan mezőnyt toborozni, mely 
annak lebonyolítását biztosította 
volna.

Ne keressük a hibát azonban 
csak a versenyzőkben.

Az igazi mulasztás az intézők 
lelkét terheli, akik nem világosí
tották fel kellőképpen egyesületi 
tagjaikat arról, hogy e verseny 
múlhatatlan velejárója és meg
nyitója minden országúti idény
nek. Sőt olyan esetről is hallot
tunk, hogy az intéző egyszerűen 
„lebeszélte”  a versenyzőt az in
dulásról.

Ez végzetes hiba.
És orvoslásra szorul..

A Serényi-stafétát ma délelőtt 10 
órakr tartják meg a Svábhegyen a 
Kovács-féle vendéglő környékén, ahol 
a hóviszonyok futóversenyre kifogás
talanok. A  hármas stafétára 15 csa
patot neveztek a különböző egyesüle
tek. Táv 24 km. így tehát 8 kilomé
tert kell futni egy-egy embernek, ami 
az agykörös pályán igen érdekes ver
senyt Ígér. Az első hely a MAC A) 
és BBTE A) és B) csapata közt fog 
eldőlni, mert Marsik és Iglói a Kan- 
dalmar-versenyekre utazott s így a 
Sí klub tartalékos csápata nem lát
szik olyan erősnek, mint máskor. 
Igaz, hogy a jó formában levő Szen- 
dey-fivéreket és Hegedűst gerincének 
valló csapat még az említettek nél
kül is versenyben lelhet.

A Testnevelési Főiskola tegnap 
rendezte házi síversenyét. A  férfiak 
versenyét tömeges eltévedés miatt 
meg kellett semmisíteni, ezt hétfon 
megismétlik. A  nők versenyének ered
ményei: 1. Egressy Judit II. évf., 2. 
Genersdch Gabriella IV., 3. Horkai 
Ilona II., 4. Mursicz Lujza II., 5, 
Kremfoeczky Róza II. — Osapatver- 
senyben: 1. II. évf. a), 2. II. évf. b), 
3. II. évf. c).

A legnagyobb hírű síverseny, a
Holmen-kolíen 18 km sífutásának 
eredménye: 1. Haden 1:17.02, 2. Ber- 
gendiahi 1:17.59, 3. Grüttumbraaten
1:18.16.

A Pilis Turista Egyesület mát 
útiterve: 1. Hűvösvölgy — Rózsi-for- 
rás — Csúcshegy — Óbuda. T.: 8.30' 
kor a Berlini-téren. V.: Radó Ist
ván. — 2. „Tigrisek asztala" túrája? 
Munkatúra a hamzsabégi menedék- 
háztelekhez. T.: 8-kor a Kelenföldi 
p. u. V.: Reich Pál.

T E N I S Z
Magyar— román
női teniszmérkőzés hírét adta, nagüJ 
váradi tudósítónk. Utánajártunk ® 
dolognak a MOLSz-nál, de a magyar 
szövetség még semmit sem tud afi 
ilyenirányú román tervekről. A ro
mánok az országok közti hölgy teJ 
niszmérkőzést júniusban, Nagyvára* 
dón akarják megtartani. A lebonyo
lítás módja Davis Cup rendszerű

mmm.

w

n [\Y %L APOLLÓ (vn., Erzsébet-körút 
• RÁt29M46,-t 19~ 02'): Blőadás: 4, 6, 8, rLíti i Maní?  személyes felléptével: 

Dlm (Magyar beszélő-e-H1- Marika, Ráday, Rózsahegyi, Pager, stb.) — Híradó.
TATRA (IX.. Üllői-út 63.): Előad.: tél S. 

T’ De=yed 10. Vas. és ünnep: 2-től folvt.
é?,?iIár:M30r 80, fiIléri?-) Be<B ezredes Íf *, - Já ra m a ). -  „u  173“ (a tenger- alattjaro tragédiája).

Az. nem lehet, hogy nemes ál
dozatkészség, építőkedv és ambí
ció így megcsúfoltassék. Nem le
het, hogy e sport fejlődése meg- 
fenekeljen a közönyben.

Intéző urak! Több hittel, sze
retettel és belátással operáljunk 
a jövőben!

. . .  A mezei verseny elmarad...

A MOATSz március 16—17-én 
rendezi meg szokásos kezdők verse
nyét. A  versenyen a következő szá
mok szerepelnek: Férfiegyes kezdő. 
Férfiegyes hendikep. (Első osztályú 
játékosok kizárásával.) Ifjúsági 
egyes. Női egyes. Nevezni lehet a 
MÖATSz-nál (Andrássy-út 3.) és a 
verseny előtt a helyszínen. (Splendid- 
kávéház.)

A szlovenszkói asztalitenisz csapat 
bajnokságok során vasárnap a PTE 
Pozsonyban a besztercebányai YMCA 
csapata ellen játszák. A  PTE a po
zsonyi kerület bajnokságát nyerte, az 
YMCA a középszlovenszkóit, míg a 
keletiek előreláthatóan neon vesznek 
részt a döntő küzdelmekben, úgyhogy 
a vasárnapi pozsonyi küzdelem és a 
jövőbeti besztercebányai reváns Szlo- 
vemszkó bajnoksága döntőjének te- 
Idnthető. Az ebből a találkozóból ki
kerülő győztes azután a morva baj
nokkal játszik elődöntőt az országos 
bajnokságért.

T i ld é n  b a jb a n .  A z  u t ó b b i  id ő b en  
r o s s z u l  j ö v e d e l m e z  a  T ü d e n -c ir k u sZ ,  
s a  s z e r z ő d te t e t t ,  p r o f i k  — N a ju c lh  
N ü s s le in  é s  B u r k a  — k i j e l e n t e t t é k ’ 
h o g y  a d d ig  n e m  já t s z a n a k ,  m íg  g á 
z s i ju k a t  m e g  n e m  k a p j á k .  T i ld é n  az
z a l b i z t a t t a  a  lá z a d o z ó k a t ,  lioSÜ  
m a jd  a  l e g k ö z e l e b b i  m é r k ő z é s  u tá n '  
E k k o r  a z o n b a n  a  r e m é l t  25.000 d o llá r  
h e l y e t t  c s a k  6000 j ö t t  b e ,  s  m o s t  már 
a  já t é k o s o k  n e m  v o l t a k  h a j la n d ó k  to 
v á b b  v á r n i .  K i j e l e n t e t t é k ,  h o g y  c sa k  
a k k o r  h ú z z á k  f e l  a  f e h é r  n a d r á g o t , 
h a  T i ld é n  a  m a r k u k b a  n y o m ja  a 
p é n z t .  M it  t e h e t e t t  a  s z e g é n y  B it) 
B i l i . .  $  F i z e t e t t ,  m i n t  a, k ö le s .  MéO  
j ó ,  h o g y  e g y e l ő r e  v a n  n e k i ,  m ib ő l .

Gabrovitz pénteken hazaérkezett 3̂ 
Riviéráról. Rövid pihenőt tart, aztán 
idehaza folytatja a játékot.

Dóra Sándor galamblövő bajnokot* 
aki Monte-Carlóban tíz verseny
számban, köztük a meeting legna
gyobb versenyében, a Grand Prím
ben is győzelmet aratott, s pánteke® 
este visszaérkezett Budapestre, lelkes 
fogadtatásban és ünneplésben 
sí tették. A Uéli Vasút pályaudvarán 
a magyar sport igen sok előkelő 
tagja várta Dóra Sándort, akit a 
Déli Vasút dalárdája által előadott 
Himnusz után az OTT nevében dr< 
vitéz Hadnagy Domokos tábornagy 
köszöntött.

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

,?,n! ^ lbers bűnügyi filmje: „Az üldö- ző (Dér Dreuígaenger); Eggert Márta és Gerda Maurus) és a kísérő műsor.
CORVIN (VIII., József-körút és ÜllSl-út 

sarok. Tel.:, 38—9-88, 39-5-84.): Elő-
adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Nőg:yűl<516 (Lilian Harvey» 
Harry_ Liedtke, Félix Bressart). — Híradók.

LRAMA (Rákóczl-út 1. T.t 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10 
Szomb, vas.: 4, 6, 8, 10. Abrahám Pál 
operettje: Boldog szívek. (Magda
ochneider, Bársooy Rózsi, Hermáim 
Thimig, Georg Alexander.) — Híradók.

A Gellérthegyi verseny — meg
valósulása előtt? Az idd római or
szágúti világbajnokság terepe rend
kívül változatos, hegyes — a legna
gyobb feladat elé állítja a résztvevő
ket. Ez volt az oka annak, hogy a 
VIB idén nagy súlyt vet a hegyiver
senyekre s ezeket gyakran illeszti 
majd műsorába. Legutóbb megemlé- 

[ keztünk arról a tervről, mely idén az 
| összetett futamú hegyibajnokság 
rendszerét kívánja megvalósítani. Ez 
a bajnokság a svábhegyi, jánoshegyi 
és hármashatárhegyi versenyt állíta
ná̂  keretébe. Legújabban a Gellérthe
gyi verseny rendezésének lehetősége 
került az érdeklődés középpontjába. 
Ez a meglehetősen nehéz terep kivá
lóan alkalmas hegyiverseny céljaira 
és múlhatatlan előnye, hogy a város
hoz közel közönség-propag'aiida célo
kat is szolgál. Az MKSz komolyan 
foglalkozik azzal a gondolattal, hogy 
e tornát versenynaptárába illessze.

A Gyopár Turista Egyesület mai
útitervei Ma, március hó 13-án, va
sárnap délután 3 óraikor tartják meg 
Csikóváraljai menedékháztelepükön a 
szabadság napjának, március tizen
ötödikének ünnepét. Az ünnepi beszé
det Sebestyén Jenő dr. elnök mondja. 
Vendégeket szívesen lát az egyesület. 
Menedékházügyeletes: Rajna Pál.
Túrák az ünnepélyhez: Bé
kásmegyer, Kevélyek, Csobámka, Gyo
párház. T.: 7.15 órakor Pálffy-tér. V.: 
Balassa Károly. — Szentendre, Kő
hegy^ Lajos-forrás, Gyopárház. T.: 
8.15 ó.: órakor. Pálffy-tér. V.: Klein 
Nándor. — Párnáz, Kárpát mh., Lajos- 
forrás, Salabasina kút, Gyopárház, T.: 
7.T5 órakor. V.: Donner Ferenc. — 
Gyopárház, Pomáz. V.: Sebestyén 
Jenő,

[A rovatvezető 
üzenetei

Horváth K. Gödöllő. Rendben vám 
Kletz Károly. Megtörtént.
Fillér Ferenc. Egy borítóiban főb

ben is küldhetnek megfejtéseket.
Mérei György. Mert az volt a Vi" 

jobb.
Kőnek László. Az a rejtvény már 

megjelent nálunk.
Ifi. Ár József. Lehet.
Németh Ferenc. Indulhat.
Kolozsi R. A  „Fejtorna" könyve* 

megküldjük, ha előbb utalványon 
elküldi a 3 pengőt.

Hétfői számunkban adunk rejt* 
vényt zel vényt!

A többi levélre: legközelebb.


