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— Saját tudósítónktól —

Vasárnap a mérkőzés után úgy látszott, hogy Avar nem szen
vedett komoly sérülést, hétfőn azonban fokozódott fájdalma. Mol
nár főorvos vizsgálta meg tegnap és olyan súlyosnak találta álla
potát, hogy egész heti fekvést rendelt el. Egyben azt is kijelen
tette, hogy Avar vasárnapi játékáról szó sem lehet.

Hiányzott Újpest tegnapi edzéséről Dudás és Vörös is, mind
ketten Ugyancsak vasárnap szerzett sérülésüket sinylik. Dudás a 
lágyékába kapott rúgást, iszapolni jár, Vörös pedig térdét fájlalja 
és ezért kapott felmentést a tréning alól, mely egyébként csupán 
kondiciógyakorlatokból állott.

Négy csapatból 
állították össze 
a stájer válogatottat

—  Telefonj elöntésünk —

Becs, március 15.
A stájerországi alszövetség ma este 

állította össze csapatát a magyar 
pwrfi B) válogatott ellen. A  csapat a 
következő:

Jestelák Sturm — Weiss Hakoah, 
Alílmer GSK — Kowar GAK, Bochan 
GAK, Ptacék GAK —• Bréttner

Sturm, Reiter GAK, Klíma Sturm, 
Heubrand GAK, Goisig GSK.

Tartalék: Kar GSK, Flicht GAK.
Ha sérülés nem tesz szükségessé 

változást, a stájerek úgy szombaton, 
mint vasárnap a fenti csapattal áll
nak ki.

H o w o r k a  O t t ó

Változások a B) csapatban
Jakube, Korányi és Köves az 
áj válogatott

— Saját tudósítónktól —
Több játékos sérülése, illetve be

tegsége már hétfőn este abba a hely
zetbe hozta a szövetségi kapitányt, 
hogy nyitva tartsa az útat bizonyos 
változtatásoknak, ha a tervbevett já
tékosok nem épülnéíttek fel.

Sárost meghűlése ugyan már móló
ban van és a kiváló játékos már két 
nap óta lázmentes, a fekvés azonban 
annyira legyengítette, hogy prágai 
játéka kizártnak tekinthető. Mellé so
rakozott kedden Avar is, akinek láb
sérülése makacsabbnak bizonyult, 
mint ahogyan azt vasárnap hinni le
hetett volna.

Mariássy dr. egyelőre nem intéz
kedett, mert hiszen már a válogatás
nál gondolt ezekre az eshetőségekre 
és annak megfelelően állította össze 
csapatát.

Változás van azonban a gráci két 
mérkőzésre kijelölt együttesben. 
Miután a III. kér. FC vasárnap 
játsza le elmaradt bajnoki mérkőzé
sét a Vasas éllen, a szövetségi kapi
tány lemondott Bíró és Lutz rész
vételéről, Az eddigiek szerint Bíró

helyett Korányi és Lutz helyett Köves 
utazik Grácba, végleges döntés azon
ban csak a csütörtöki válogatott 
edzésen lesz.

Oslóból jelentik. A Holmenkol- 
síversenyt az 50 km-es futóver
sennyel befejezték. A versenyen 
kereken 100 sífutó indult. A  te
rep —  norvég felfogás szerint — 
nem volt túlnehéz, a déli erős 
napsütés azonban pépessé tette a 
havat s emiatt sok nagyágyú el
vérzett. A győztes a középme
zőnyben startoló G. Muruaasen 
lett 4 óra 01 perc 31 mp-vel. A 
következő helyeket Olaf Lián 
(4 óra 06 perc 21 mp) és Oscar 
Gjöslien (4 óra, 11 perc 25 mp), 
két fiatal, eddig még alig feltűnt 
versenyző foglalta el.

A BSE ma a Szürketaxival ját
szik barátságos mérkőzést délután 
fél 4 órakor a Millenáris-pályán.
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Százhúszperces, nehéz küzde
lemben verte ki a Ferencváros 
a Bocskait a Magyar Kupából

Ferencváros—Bocskai 4:3 (1:2 3:3)
Kétszer vezetett a Bocskai, már győztesnek 
látszott, de a Fradi nagyobb állóké 

előtt meg kellett hajolnia
Góllövői Takács II., Mátéffy, Teleki, Kohut, Teleki, Toldi, Táncos
Debrecen. 2000 néző. B író: Stern.

Igen kellemes, tavaszi napsütés 
ragyog az egész Alföldön. Amint a 
vonat elsuhan a kopár földek mel
lett, a rajtuk maradt vadvizeken 
szégyenlősen pirul a jég s itt-ott 
még meghúzódik az ottfelejtett hú. 
A debreceni pálya körül is az ár* 
kokban még a tél emléke él a havas 
részeken, de a fák tetején mér 
gyerekhad helyezkedett el jókot, 
jelezve a tavasz kezdetét.

A  Ferencváros jó  kedvben érke
zik a pályába. Hétfőn este a szili- 
házba vitte a vendéglátó Bocskai a 
csapatot, kedden délelőtt pedig az 
egyetemisták ünnepélyét nézte vé
gig a megmagyarosított Bikában a 
csapat. A z  ebédnél lesz teljes a fe 
rencvárosi tábor. A déli vonatta! 
érkezett meg Mailinger elnök né
hány ferencvárosi hívő társaságá
ban.

A pályán a Ferencváros az első 
s kissé még hangulattalanul fogad
ja a közönség. A  váratlanul Moórét 
is nélkülöző Bocskait sem üdvözli 
sokkal nagyobb hang, de örül a 
nézősereg, mikor Markos választ 
kiaput s nappal, enyhe széllel szem
ben kell a vendégcsapatnak fel- 
állania.

Ferencváros: H áda—  Takács I., 
Papp —  Furmann, Laky, Berkessy
—  Táncos, Takács II., Szedlacsik, 
Toldi, Kohut.

Bocskai: Fehér —  Kuti, Rem- 
mer —  Palotás, Reviczky, Marosi
—  Markos, Teleki, Ormos, Mátéffy, 
Hevesi.

Változatos játékban  
a Bocskai szerez  

vezetést
Alig indul a játék, Palotás pará

dés mozdulata rosszül sikerül s 
végigfut a támadás. Visszaverik 
ugyan, de újra jön a jobbszárny, 
Táncos Takács II. elé emel, akit 
nem tud tartani Reviczky.

A lövés nem igen sikerül, de 
a lanyhán vetődő Fehér te
hetetlen vele szemben, mert 
a labda a bal alsó kapufáról 
a túlsó fa  töve mellett a há

lóba perdül. (1 :0 ).
A Bocskai támadása elakad, Szed
lacsik nem  tud cénterezni s a Fe
rencváros fölényeskedik. Szép ado
gatása azonban elhal s a Bocskai 
lendül előre. A 4. peteben jobbra 
száll a labda. Takács I. les miatt 
integet, pedig szó sincs róla.

Markos el is fui% jó l cente

rez s Mátéffy fejesével szem
ben Háda tehetetlen. (1 :1 ) .

A szép gól, a gyors egyenlítés fel
villanyozza a Bocskait. Egyre- 
másra viszi támadásait s Háda 
gyakran munkában van. Takács a 
kapujából kifutott Fehér mellett 
csaknem gólt szerez ugyan, de to
vább ostromol a Bocskai. Qrmos 
lövését fogja Háda, Markos lab
dája elgurul a kapu előtt, majd 
újra Háda szerzi meg a kapuba 
tartó labdát. A 10. percben aztán 
a Ferencváros is támadásba kezd 
újra. Sőt Toldi átengedi a labdát, 
Kohut keresztbe lő s a kapuba ro
hant , , ■ .

Takács II. hálóba vágja a
labdát, de lesben volt, a gól 

érvénytelen.
Ferencváros-ostrom alakul ki s 
Fehér bebizonyítja két kiejtéssel, 
hogy régen játszott. Annál bizto
sabban kapja ölbe Takács. L  a 
szöktetést s a szabadrúgással újra 
a debreceni csapat lendül előre. A
15. percben a szabadon hagyott 
Markos Telekihez játszik, annak 
labdáját

a lesben álló Ormos csípi el
s fütty után a hálóba vágja.

Ormos erre messziről küld jó  lö
vést, Háda védi, közben pedig 
balszárny ofszádja miatt a Ferenc
város rúg. Érdekes és szép me
zőnyjáték közben Táncos ront. 
Markos jó  ívben centerez, de Ta
kács I. fejel. Gyors lefutás végén 
Táncos kapja a labdát s lövése a 
háló mellé viszi. A  20.. pereiben 
Toldi lövését fogja Fehér s kirúgás 
után Mari néni lesre futtatja az 
ellenfelet. Két hosszú labdára fut 
rá jól Takács II., de lövései Fehér 
ölében halnak el. Erre a Bocskai 
lendül előre s szép adogatás után 
Papp lábáról kornerre pattan 
labda. Laky fejel, de újra jön  a ro
ham, M átéffy Teleki elé ad s a 
center lövését Háda öleli magához.

Élénk iramban szép játék fo
lyik. Takács Il-t  nem tudják sze
relni a kapu előtt, Táncoshoz ját
szik, a szélső balra ível s Kohut lö
vését Fehér előre bukva fogja. 
Szabadrúgás után is Kohut zúgat 
lövést, de á labda a,kapu előtt su
han el. Takács I. és Szedlacsik 
miatt rúg a Bocskai, de nem tudja 
huzamosan megtörni a ferencvá 
rosi lendületet. Sőt Papp és Toldi 
szabadrúgása jó  időre állandósítja 
a zöld-fehér támadásokat. A  83. 
percben Fehér szerencsével akaszt 
Takács II. előtt s Hevesi rohan el.

Labdája jobbra száll, ónnan Mar
kos kapu mögé emel. Táncos ront, 
Hevesit les miatt állítja meg, a 
bíró, amiért komoly gúnyolódásban 
van része a közönségtől. A  tüntetés 
viharossá. változik, mikor Papp be
ugrása után valóban ok nélkül rú- 
gat a Bőcskai el!én. Szedlacsik ki
tűnő helyzetbe kerül a rúgás után, 
de kapu mellé gurít. Bocskai-roha- 
mok következnek erre. Az első les
ben végződik ugyani de Szedlacsik 
faultja után Kutí rúgása Hevesi 
elé viszi a labdát. A Szélső beadá
sát M átéffy visszaadja a 38. perc
ben,

Hevesi újra centéhez g a jó l 
kapu elé emelt labdát Teleki 
remekül fejeli a hálóba. 

Ü :2 ) .
A  Bocskai frontban marad. Mar
kos is. Hevesi is. el-elfut s a Fér 
rencváros védelmének nehéz pilla
natai vannak. Toldi csúnyán lép 
bele Telekibe. Marosi szépen sze
reli Táncost, Remmer— Ormos—  
Teleki összjáték végén a sarokra 
tartó lövést Háda védi. Kirúgás 
után Berkessyt löki fel Markos, 
mikor vége van a félidőnek.

A Ferencváros fö lényé
ből csak döntetlen

fakad
Ferencváros-támadással indul a 

második félidő s a Bocskai védel
me már az első percben Táncos 
kom erét hárítja. Nem tud azonban 
felszabadulni a kapuja s

Toldi lövését csak a kapufa 
menti. ^

Remmer szabadrúgása után is be
szorul a debreceni védelem, de a 
ferencvárosi csatársor semmire 
sem megy a tizenhatoson. Annál 
veszélyesebb Markos, akit lesről 
enged ©1 a bíró. Takács I. nagy- 
nehezen zavarja csak meg, hogy 
mellé küldi a labdát a szélső. Válto
zatos a játék. A  debreceni csatá
rok folyton ofszájdra futnak, a 
ferencvárosiak meg tehetetlenek a 
befejezésben. A  13. perc csúnya 
jelenetet hoz. Toldi kíméletlenül le- 
teríti Telekit, műre Palotás gyor. 
san elégtételt vesz. Némi összefutás 
után tud csak rendet teremteni a 
bíró. A  15. perc hozza az ogyenlí-
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test. Táncos labdája a kapu előtt 
suhan balra s Fehér nem tudja el
fogni, -

Annál szemfülesebb Kohut, 
mert elugrik Palotás mellett 
s a hálóba kotorja a labdát.

(2 :2 ).
A  következő percben Szedlacsik 
szerezhetne gólt. Tisztára küzdi 
magát, de gyatrán a kapushoz gu
rít. Takács kiugrása nem sikerűi, 
Táncos is rontogat. Remmer, majd 
Laky hendszel, sőt Furmann is kö
veti hamarosan a példát. Hevesi jó 
helyzetbe kerül a rúgás után, de 
Furmann nehéz benyúlással szereli. 
Táncos nem tudja Szedlacsikkai 
megjátszatni a labdát, mégis kor
úért csikar ki. Toldi fejese éppen 
úgy veszélytelen, mint a jó  labdá
val kiugró M átéffy lövése. Kohut 
Is mellé csavarna, de érintik a lab
dát s komért rúg a szélső. A 25. 
percben Markos rúg a sarokról, a 
mély rúgás után Toldi fejel,

Marosi kapásból íveli kapu 
elé a labdát, melyre Háda 
rosszul lép ki. Hanyattdőlve 
ki is ejti s Teleki a hálóba 

nyomja a gólt. (2 :3 ).
A  Ferencváros elszégyeli magát. 
Kohut végigrohan a pályán, gyil
kos lövése azonban Fehérről pattan 
vissza s Toldi elől Remmer rúgja el 
a labdát. A 29. percben telek i  ki
teszi Markost,

Papp hiába kergeti a szélsőt, 
a biztos gólnak látszó lövést 

csak a kapufa mentheti.
Újabb támadás végén Teleki lő 
remekül a jobb felső sarokba, de 
Háda, mesés ugrással üti ki balra a 
labdát. A Bocskai nagy lendülettel 
küzd, de lendületét hamarosan meg
töri a Ferencváros. Kohutot Rem
mer csak kézzel tudja tartani, ám 
a bíró a Bocskaival rugát. Toldi 
kitör, már menthetetlennek látszik 
a helyzet, amikor Fehér ráfut s el
halássza a labdát. Told?'.fejesét is 
védi a jól helyezkedő kapus s a kö 
zön-ség már időt kiáltoz, mikor 
38. percben Takács hegyes szögből 
gyilkos lövést küld kapura. Fehér 
kezéből kiperdül a labda s hiába 
bukik- utána, mert Kuti megza
varja-a

a rárohariő , Toldi a földön 
fekvő két^debreceni játékos 
között hálóba szúrja az 

cgyenjütő gólt. (3 :3 ).
A  Bocskai hpfn tud már újítan: 
Táncos jó  kömere után Takács II 
ofszájdja Oldja meg a helyzetet 
hogy utána kölcsönös szabadrúgá
sok töltsék -a z  időt, míg ki nem 
telik. - i.

Hosszabbítás
A debreceni közönség nagyon 

érül a hosszabbításnak.
—  Játszanak a pénzünkért 

mondják főleg a potyajégyesek.
A bíró őt perc szünetet rendel el 

majd sorsolás után újra kezd a 
Ferencváros. A tribünön üteme
sen ten g :

Huj, huj, hajrá! Huj, huj 
hajrá!

Góitalan az első  
negyedóra

A  Bocskai támad s Hevesi kor- 
nere után. Markos végzi ki rossz 
rúgással a labdát. A  másik kapu 
nál Kohut beadása után a fejelő 
Takácsát látja lesállásban a bíró. 
Markos fut —  Berkessy nem ér 
a nyomába —  a beadást Háda 
húzza le Teleki előtt. Berkessy 
előrerphan a labdával, a tizen
hatosán belül szerelik s természe
tesen Markos viszi az ellentáma
dást. Megint Eddáé a beadás 
Hevesi koraiért rúg az 5. percben, 
utána -pedig. Fehér kapuja kerül 
enyhe ostrom alá, de a csatárok 
nem veszélyesek. Teleki messzi 
lövését Háda fogja, Toldi el
kaszálja Palotást s a fáradtság 
egyre jobban látszik a játékoso
kon. A  Toldi— Kohut ösSzjáték 
után Szedlacsik fényes helyzetet 
hagy ki, Takács jobbra tol, Tán
cos beível s Kohut kapásból lő 
fölé. hogy tapsot kap. A  13. perc- 
bán Takács II. küzdi át magát a 
védelmen, éles lövése azonban a 
sarok mellett száll el. Folyton a 
Ferencváros támad s Fehér sorra 
kapja a labdát, de helyén van a 
szíve s jól látja a helyzeteket.

Fordulás után
tovább támad a Fradi. Kohut

nagy lövése Fehér kezén kornerre 
perdül s a jó  rúgás után Táncos 
emeli Fehér kezébe a labdát, 
Markos elfutása után Papp szerel 
Laky előreadja Kohutnak a láb 
dát. A  szélső jól ível be a 3. perc
ben, Szedlacsik Takács II. elé 
fejel, az

Táncoshoz tol s a szélső lö
vése nyomán a jobb sarokban 

köt ki a labda. (4 :3 ).
Kornerrel veszélyeztet még a Fe
rencváros, majd a Bocskai támad 
Fut a csatársor:

—  Teleki!! Markos!!
Hiába zúg a tribün, ólomlábon 

jár már mindenki. Az 5. percben 
mégis elfutna a debreceni szélső, 
de a bíró hibásan ofszájdot lát 
Kijár hibájáért a nép haragjának 
minden csúnyaszáj úsága. Kohut 
elfut, de romlik az utolsó pilla
natban helyzete, félre rúg. Mar
kos keményen vitázik a bíróval 
majd utánarug Berkessynek, de 
a határbíró szavára a Bocskaival 
rugat az előbb helyesen ítélő 
Stern. A  Bocskai keményen küzd 
az egyenlítésért. Berkessy fául 
tolja Ormost, rúgás után Markos 
az ugró labdát jól irányítja 
túlsó fa töve mellé, de Háda re 
mek vetődéssel véd. A Ferencvá
ros lassan felszabadul, támadásba 
lendül s Kohut gólt is lőhetne, de 
közvetlen közelről Fehérbe vágja 
a labdát.

N éhány m egjegyzés 
a két táborból

Mailinger Béla, a Ferencváros 
elnöke: Nehezen kapott lábra*
csapat, de a második félidőben 
már tiszta fölényben volt s így 
meg is érdemelte a győzelmet.

Káldy Zsigmond, a Bocskai 
igazgatója: Nem bírta végig a
csapat ezt a nagy harcot. A jobb 
kondíció győzött.

Kellem etlen, nehéz 
ta la j, tartalékos  

csapatok
jellemezték ezt a mérkőzést. A 
Ferencváros' már eleve azzal im 
dűlt Debrecenbe, hogy Sárost, 
Turay és Lázár nélkül nagyon 
nehéz harca lesz. A Bocskai j$' 
tudta, hogy Vinczét nélkülöznie 
kell, de arra nem számított, hogy 
Moóré i s , távolmarad a küzdelem
től. Kezdés előtt jelentkezett a 
kitűnő centerhalf s kitűnt, hogy 
lázas, tehát nem játszhat.

Nem csoda, ha ilyen körűimé 
nyék között azt kell mondanunk, 
hogy

a játékra a két, gyenge half- 
sor nyomta rá a bélyeget. 

Hátrányára vált a csapatoknak 
az is, hogy eléggé mély, nehéz ta 
lajon kellett megküzdeniök, ami 
sem a Ferencvárosnak, sem pe 
dig a Bocskainak nem konveniált. 
A  halfsorok hamar kifulladtak, a 
csatársorok nem kapták a kellő 
támogatást hátulról, maguk meg 
—  főleg a ferencvárosi csatárok 

nem tudtak elég labdát sze
rezni, a nehéz talajon még ke
vésbé megjátszani. Nem is aiiy- 
nyira a jó, szép játék terén, de 
küzdőképességük kibontakozásá
ban vetélkedtek a csapatok száz
húsz percig.

Végül is kitűnt, hogy a Fe
rencváros jobban bírja s ez
zel meg is érdemelte a győ

zelmet.
Halfsorában Furmann is, Ber- 

kessy is igen nehezen kezdett. 
Furmann azonban jobban bírta, 
mint a később teljesen kifulladó 
Berkessy, Laky jelentett előnyt 
ebben a sorban a Bocskai fede 
zetsorával szemben. A védelem
ben Papp gyengélkedett egy 
deig, de fokról-fokra biztosabban 

végezte feladatát. Takács I. ©lé
étől végig jól játszott, de nem 

volt szerencséje a learé állítással 
s mikor erre rá jött, meg Is szün
tette ezt a taktikát.. Háda itt-ott 
ingadozott. A harmadik gólnál 
hibázott, de resnék védéseket is 
orodukált.

A csatársor nem tudott, egy-' 
beforrni.

Szedlacsiknak nehéz volt a .talaj, 
nem  ̂ érvényesült eléggé játéka, 
Takács II, magára maradt, mert 
Táncos meg egészen formán kívül 
játszott. így aztán Takács It. 
néha önálló akcióra Is vállalko
zott, ami haladást jelent igazi

formája felé. Toldi nagyszerűen, 
de néha-néha megengedhetetle
nül keményen küzdött, Kohut pe
dig kerüli a küzdést. Néhány 
nagy lövésével azonban őszinte 
sikert aratott.

A Bocskai büszkén viselheti 
ennek a vereségnek emlékét.

Halfsorában Reviczky és Marosi 
polgármesteri pocakkal rendelke
zik, de kitűnt, hogy a pocak fe
lett Kitartó a szív. Palotásnak 
kondíciója rossz még. Nem bírta 
végig. Hogy ez a halfsor a játék 
nagy részében mégis majdnem 
egyenlő rangú tudott lenni ellen
felével, a Ferencváros halfsorá- 
nak értékét, csatársorának átütő
erejét jellemzi.

Nagyon nagy sikert ért el a 
debreceni védelem,

amelyben Fehér gyengén kezdett, 
de fényesen folytatta. Kuti, kü 
lönösen pedig Remmer nagysze
rűen rombolt.

A  csatársorban nagyon értékes 
játékot játszott Teleki. Ormos 
okos volt. Markossal nem birt Ber
kessy, kár, hogy a szélsőt elra 
gadja szenvedélye s fegyelmezet- 
ienkedik, ami játéka kárára válik 
A balszárnyon M átéffy a kapu 
előtt ügyes, Hevesi tehetséges 
játékos.

Stern bíráskodása

ellen jó  ideig nem lehetett kifo 
gást emelni. Később azonban 
rándulást szenvedett, nem bírta 
az iramot s egyre több hibát kö
vetett el. Néhány hibájában azon
ban a határbíráknak van na 
gyobb részük.

Vasárnap lesz 
a III. kér. FC—Vasas 
bajnoki mérkőzés
Csak az bizonytalan, hogy az 
Ullői-úton, vagy Óbudán lesz-e
a mérkőzés

— Sajói tudósítónktól —
__ Tegnapi számunkban megemlékez

tünk azokról a tárgyalásokról, amik 
a vasárnapról elmaradt III. kér. FC 
—Vasas I. liga mérkőzés új terminusa 
körül folytak, de eredményre nőm ve
zettek. A keddi nap folyamán sikerült 
létrehozni a megegyezést, amelynek 
értelmében a két csapat vasárnap 
játsza le a mérkőzést. A terminus 
szinte önként kínálkozott, hiszen a 
válogatott Prágában játszik és így 
Budapesten nem lesz profi mérkőzés.

A III. kér. FC vezetősége eljárt 
Mariássy dr. szövetségi kapitánynál, 
aki kiengedte Bírót és Lutzot a gráci 
csapatból.

Most már csaik a mérkőzés színhelye 
körül folytak tárgyalás-ok. össze 
akarják ugyanis kapcsolni ezt a liga- 
mérkőzést a HUF—II. liga váloga
tott meccsel, ami az üllőiúti' pályán 
kerül eldöntésre. A másik kombináció 
az volt, hogy a III. kér. TVE nagy
szombatutcai pályáján játszik a III. 
kér. FC és a Vasas a III. kér. TVE 
—MTK amatőr bajnoki mérkőzés
után.

A tárgyalások keddien még nem ve
zettek eredményre, ma dől tehát csak 
el, hogy hol lesz vasárnap a III. kér 
FC—Vasas meccs.

lesiet vasárnap Szom- 
bathelyen lejátszani 

a  Sabaria—Nemzeti mécs
esét, mert a pályát még min
dig 40  cm-es jégtakaró fedi

— Tele fon jelentésünk —
Szombathely, március 15.

A Sabaria vezetősége a vasárnapi 
mérkőzést illetőleg a legnagyobb baj
ban van. A jelen pillanatban úgy áll 
a ^helyzet, hogy % Nemzeti elleni mér
kőzést semmi körülmények között 
Szombathelyen megrendezni nem le
het, mert mind az SzSE, mind a 
MÁV-pálya jég alatt áll. Az SzSE-

pályán ̂  mar felvágták a kb. negyven 
centiméter magas jégréteget, de le
hordani nem győzik, mert éjjel mindig 
ismét ö sszefagy a jég.

A Sabaria vezetősége szerdán lép 
összeköttetésbe a Nemzetivel s kérni 
fogja a mérkőzésnek későbbre való 
halasztását.

Meazza lesz a center 
Bécsben

Csak az olasz szurkolók utaznak 
repülőgépen, a csapat a vasutat 
választotta Négy válogatottat 
állítanak ki vasárnap az olaszok

— Telefonjelentésünk —

Bécs, március 15.
Az olasz válogatott csapat szomba

ton reggel 7 órakor érkezik vasúton 
Bécsbe Graziam, Coppola és Pozzo 
vezetése alatt. Olaszországból érkezett 
hír szerint Pozzo igen nehéz helyzet
be jutott a vasárnapi bajnoki forduló 
után, mert a tervbevett csatársornak, 
a Costantino, Sansone, Schiavio, Fe- 
duJIo, Orsi ötösnek egyetlen tagja 
sem tudott gólt lőni. De még annak 
a három klubnak a csatársora eem 
tudott egyetlenegy gólt se lőni, ame
lyekből kikerült ez az öt csatár: AS 
Roma, Bologna, Juventus. Állítólag 
Meazza centercsatársága lépett újra 
előtérbe. Biztosat azonban csak 
szombaton tudhatunk majd meg.

Az olasz csapat kíséretében lesz 
még húsz olasz újságíró, a szurkolók 
részére pedig 1800 jegyet foglaltak 
le. Ezek közül hetvenen Rómából jön
nek egy hatalmas Gap róni repülőgé
pen. i.

Csehszlovákiából 2000, Magyaror
szágról 460 jegyet^ rendeltek meg.

Itt lesz a középnémnet szövetség 
elnöke, Hadicke, Franciaországból 
pedig Bayrou, az FC Sete elnöke és 
a francia szövetség egyik vezéralakja,

Az osztrák B) válogatott pénteken 
indul Rómába Seemann vezetése 
alatt.

Az olaszok ezen a vasárnapon négy 
válogatott csapatot állítanak ki. A 
Bécsben játszó nagy válogatotton és 
a Rómában kiálló Kadettokon kivid 
Milánóban Délnémetország ellen ját
szanak Északolaszország válogatott
jai, Padovában pedig Bulgária ellen 
szerepel egy alkalmi olasz válogatott 
csapat. A milánói meccset az osztrák 
Miests vezeti.

Howorka Ottó

A  Fejten együttesében az eltá
vozott Borosa helyén Kapitány lesz 
vasárnap a babzélső.

A Nemzeti Sport 
tipversenye
1932 március 16.

Magyaro.— Cseh
szlovákia
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Budapest— Stájer 
(szomb.)

Budapest— Stá j er 
(vasárnap)

III. kér. FC— Vasas 
Pécs-B.— Bak TK 
BSzKRT— UTE 
KEAC— HMTE 

HTVE— KTK . . . ,
Ausztria— Olasz 

Svájc— Francia

Név; , • (  « • i ,  1 1 • i - i i i  i  i 
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Csak szombat délutánig a 
szerkesztőségbe beérkező szel
vényeket veszünk figyelembe.

Már megint villámtorna volt,
de ezúttal nagy sikerrel 

és Újpest-Ferencváros 
középdöntővel

— Saját tudósítónktól —
A villámtoma — mint azt a nyájas 

olvasó bizonyára tudja — nem nyerte 
meg a közönség tetszését. Most fel
támasztották haló porából és stíl-, 
szerűen azok rendeztek egyet, akiknek 
a szakmájukba vág — a BSzKRT.

Minthogy azonban egy csapat egy
magában nem elég, megmozgatták a 
város egész villamosszemélyzetét, kör
zetek szerint csoportosítva őket. 
Eképpen gyors keresztelő eredménye
képpen lett tehát egs 'zeriben Kis
pest, Újpest, Ferencváros és hogy 
egy kevésbé ismert, de szintén jó
képességű csapatot is mondjunk: 
Városliget.

Az érdekeltek összeséreglettek,
úgyhogy közönség már alig fért be a 
pályára. A villámtoma szigorúan 
családi jellegű volt. Hungária— 
Kispest találkozó vezette be a nemes 
tornát, dé egyik sem birt a másik
kal. Kénytelenek voltak tehát a nem 
éppen sportszerű, de érdekes és izgal
mas sorsolással segíteni a dolgon. A 
Kispest rajtavesztett. A  Hungária 
jutott tovább.

— Meg lehetné ezt honosítani a 
bajnokságban is — nyilvánította ki 
valaki —, a futball úgyis szerencse
játék, így meg egy délután az egész 
bajnokságot le lehetne „játszani” . 
Amellett még közönség is volna! 
Annyi meccs egy délután!

A tornát végeredményben az Új
pest nyerte. A Városligetet győzte le 
2:0-ra. Ezt követte az esti díszelő
adás, azaz a BSzKRT—BSzKRT for
galmi szem. váj. mérkőzés, melyet 
előbbi nyert meg 2 :1-re. Denhoffer 
volt a bíró..

Hogy pedig a közönség is jól érez
ze magát, torna után bankett volt, 
rezesbanda, tánc, jóhangulat.

— Miért nincs mindennap egy 
ilyen villámtoma?

Ezt egy hölgy kérdezte, nem any- 
nyira futball-, mint táncszeretetből.

Ny. L .

Klopfer, a Vác FC volt játé
kosa, ki megint amatőr lett, a 
Gyöngyösi KSE-be igazoltatja ma
gát.

A Somogy a havas pálya miatt 
csütörtökig nem tart edzést. Re
mélik, hogy addig elolvad a hó. 
Vali és Kármán is csak csütörtökön 
köteles visszatérni Kaposvárra, 
Péter sérülése súlyos, még mindig 
alaposan be van dagadva a bokája 
s vasárnapi szereplése is erősen 
cétes.

A négy nemzet birkózó mérkőzése
a tavaszi birkózó idény legnagyobb 
eseménye volt. A stockholmi verse
nyen a magyar csapat hármas holt
verseny után csak pontozással jutott 
a svéd és német csapat mögé. A via
dalról készült fényképeinket tegnap 
kiállítottuk fényképkirakatumkba. Az 
öt fénykép a magyar, svéd, német 
észt csapatot, valamint a felvonulást 
mutatja be. A Podmaniczky-utca és 
Teréz-körút sarkán levő fényképkira
katunkban. láthatók a képek.

A BEAC-ban csütörtökön 
Demkó és a BTC-ből átigazolt 
Schéda is játszani fo g  a nagy vá
logatott ellen. Az egyetemisták 
összeállítása ez lesz; Takács —■ 
Mester, Ghymessy —  Izék, Sághy, 
Szántó —  Kertész, Koncicky (Dem
kó), Wigh, Ivány, Zudla (Schéda):,



Szerda, 1932 március 16. 3
V id éken :

Kecskeméti TE, 
a Szentesi TE 
és az Orosházi MTE 
szerzett tegnap 
pontokat

—  Saját tudósítónktól —

DÉLI ALSZÖVETSÉG
Szegedi alosztály 

I. osztály
1. SzAK 16 12 1 3 48:16 25
2.KEAC 15 9 4 2 51:25 22
3. KAC 15 8 5 2 39:16 21
4.KTK 16 9 3 3 56:36 21
S.HTVE 15 9 — 6 47:28 18
6. SZTK 16 8 2 6 44:32- 18
7. MTK 15 7 4 4 44:34 18

8. UTC 15 6 2 7 36:30 14
9. MÁK 16 5 3 8 26:41 13

10. HMTE 16 5 2 9 30:41 12
11. SzVSE 15 6 ___ 9 22:42 12
12. KTE 16 2 7 7 21:34 11
13. SzTE 16 3 2 11 25:42 8
14. KiTE 15 1 1 13 9:81 3

Megszületett 
Q második győzelem

KTE— Hódmezővá
sárhelyi MTE 3:0 
(0 :0 ). Kecskemét. 
B író : Bóka-Papp. A 
KTE végre kivívta 
második győzelmét. 
Ez a győzelem azon
ban nem született 

Weg könnyen, mert a HMTE le
génysége a II. félidő közepéig 
egyenrangú ellenfele volt a KTE- 
hek. Sáros, mély talajon zajlott 
le a találkozó, melyen egyik csa
pat sem tudta bemutatni valódi 
képességeit. Az első félidő meg
lehetősen eseménytelen v o lt  A  
kiegyensúlyozott játék keretében 
sok fölé- s mellélövés izgatta a 
kedélyeket, de igazi akció alig 
akadt. Szünet után változott a 
helyzet. Az első percekben a 
HMTE szépen ostromol, mégis az
5. percben Halász I. fejesgólja  a 
KTE-nek juttatja a vezetés dicső
ségét. 1:0. A  HMTE nem csüg
ged, továbbra is támadásban ma
rad, de a szerencse ezen a mécs
esen elpártolt tőle. A 25. perc
ben a vásárhelyi kapu előtt ka
varodás keletkezik, végül is Szé
kely megtalálja a lyukat s a jobb
sarokba küldi a labdát. 2:0. Most 
már a KTE kerül felül. A  38. 
Percben Székely a vásárhelyi 
kapu előtt elesik, de esés közben 
ököllel bevágja a labdát. A  bíró 
először gólt ítél s csak a határ
bíró közbelépésére semmisíti meg 
a gólt. A  szabályos harmadik gól 
sem várat sokáig magára. A  42. 
percben Székely— Halász— Ko
vács összjáték után Kovács lábá
ról száll a hálóba a labda. 3:0. 
—• A győzelem jogosságáról is vi
tatkozni lehetne, a gólarány 
azonban túlzott. Egyénileg a 
KTE-ben Lakó, Verdung, Blasko- 
vics és Kovács tűnt ki, míg a 
HMTE-ben Nacsa, Szél és S. Kiss 
játszott jól.

Szentes győzött, 
de előbbre nem jött
SzTE— Makói AK 4:0 (4 :0 ) .

Szentes. Bíró: Kovács J. A sáros, 
bokáig süppedő talaj ellenére a 
szentesi tizenegy az első fé lidő
ben nagyszerűen játszott s már 
ekkor elintézte a mérkőzést. Szü
net után azonban alaposan visz- 
szaesett s ekkor inkább a M ÁK

irányította a játékot. A  gólok 
közül kettőt Négyesi, egyet-egyet 
pedig Szatmári és Czibola szer
zett. Mindkét csapatban a véde
lem volt a legjobb csapatrész.

Csabai alosztály  

L osztály

Tótkomlós még mesz- 
sze van Orosházától
OMTK— Tótkomlósi TC 4:0 

(2 :0 ). Orosháza. Bíró: Vezér II. 
Szép, napsütéses időben, de mély 
talajú pályán került sorra a ta
lálkozó. Az eredmény a várako
zásnak megfelelő. A  lelkes tót
komlósi gárda az előkelő harma
dik helyen tanyázó OMTK-t meg
szorítani alig tudta, nemhogy a 
két pont sorsa lett volna kétes. 
—  Az első támadást az OMTK 
vezeti, mégis a 3. percben a TTC- 
nek van nagy helyzete, de csatá
rai elpuskázzák. A  6. percben 
már az orosházi balszárny len
dül támadásba, Dimák— Magyar 
— Benkő a labda útja s utóbbi 
éles lövése nyomán a bal felső 
sarokban köt ki a bőr. 1 :0. A gól 
felvillanyozza az orosházi csapa
tot s innen az OMTK némi fö 
lényben játszik. A  11. percben 
pómpás Magyar— Dimák összjá
ték után Dimák a második gólt is 
beragasztja. 2:0. Az OMTK tá
madásai állandósulnak, a TTC 
nagyon erőtlenül harcol. Szünet 
után sem változik a helyzet, most 
az OMTK az úr a pályán. A  2. 
percben Gonda, Magyar és Benkő 
játszik össze s Benkő félmagas 
sarkos lövése a harmadik gólt 
eredményezi. 3:0. Most a góllö
vésben hosszabb szünet jön, pe
dig főleg az orosházi csatárok 
előtt bőven akad helyzet. A 43 
percben Magyar váratlan gólja 
állítja be a végeredményt. A 
győztes csapatban Bánki, Gonda 
II. és Szabó, a vesztesben Gyur- 
kovics, Tóth és Asztalos játéka 
érdemel dicséretet, de az oros
házi Dimák az egész mezőnyből 
kiemelkedett.

KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG
Cinkota: MOVE Cinkotai TK 

—Izabella felsőkereskedelmi is
kola 3:2 (2:1)'. Barátságos. B író: 
Weisz. Krofinger II. két góljával 
vezetnek a cinkotaiak, majd 
Riegler és Horváth egyenlít, vé
gül a győztes gólt Salamon I 
éri el.

Törökszentmiklóson vasárnap a T.
MOVE és a TISE edzőmérkőzést ját
szott egymás ellen, Győzött a_TÍSE 
2:0 (0:0) arányban. Az első gólt 
Sohwarcz fejelte, a másodikat Sudik 
lőtte a sarokba. A  T. MOVE-nek 
ez volt az első veresége a TISE-től.

Kibővül a CsAK-pálya. A Csabai 
AK választmánya a napokban ülést 
tartott. Itt elhatározták, hogy az 
egyesület pályája mellett levő kétszáz 
négyszögöles telket megvásárolják s 
*aaon teniszpályákat, létesítenek. Ké
sőbb, a sporttelep nagyobbfokú kiépí
tésénél lesz igazán szükség erre a 
területre.

Viharos kacagás az egész városi
Megjött a

Hurrá -  Apa vagyok!
(Csak gyereket ne!)

Világsztárok világhírű  víg játéka
Főszereplők:

RAIPH ARTHUR ROBERTS MAX ADALBERT 
FRITZ SCHULTZ LUCIE ENGLISCfcJ
GEORG ALEXANDER IDA WUST

(Phöbus-film)

Oinia Ma premier Bécsi

I  Szolnoki U  kiverte 
a Baláosy-serlegért loiyó küz
delemből a Kecskeméti flC-ot
Szolnoki AK—Kecskeméti 

AC 2:1 (1:1)
Szolnok. 200 néző. B író: Bálint.

SzAK: Nagy —
Sándor, Hegedűs —  
Balázs, Varga, Helm- 
reich —  Csabai, Kö- 
vesdi II., Sztipics, 
Kövesdi III., Drapp 
II.

KAC: Rozsnyai II. —  Kulcsár, 
Hajdú -— Veroszta, Kerekes, 
Korb —  Fehér, Lékó, Aszódi, 
Szabó, Keresztes.

Izgalmas küzdelemben dőlt el 
a továbbjutás kérdése. Az ered
mény az utolsó percig kétes volt. 
A győzelmet nem is a tudásbeli 
különbség döntötte el, hanem a 
futballszerencse.

Az első félidőben eleinte a 
SzAK támad valamivel többet, 
de a kecskeméti védelem kitü
nően tapossa a sarat. A 31. perc
ben tartunk már, mikor Sztipics 
megszerzi az első gólt. 1:0. Nem 
sokáig vezetnek azonban a szol
nokiak, mert már két perc múlva 
Szabó egy kavarodásnál egyenlít. 
1:1.

Szünet után Kecskeméti ost
rommal indul a játék, de az ost
rom eredménytelen. A mérkőzés 
sorsa a 28. percben dől el, mikor 
a SzAK szép Varga— Sztipics—  
Kövesdi akcióval közelíti meg a 
kecskeméti kaput s befejezésül 
Kövesdi II. lábáról védhetetlenül 
száll a hálóba a labda. 2:1. A 
hátralevő időben Kövesdi II. még 
egy gólt lő, de ezt lesál’/ s  címén 
nem adja meg a bíró.

A  győztes csapat legjobb em
bere Sándor volt, kívüle még Kö
vesdi II. emelkedett ki a szolnoki 
gárdából. A  KAC-ban Rozsnyai 
és Szabó jeleskedett.

f o o w

A Ferencváros csapata ma 
reggel érkezik Debrecenből

—  Saját* tudósítónktól —
A zöld-fehére^* eredeti terve az 

volt, hogy a debreceni mérkőzés után 
azonnal vonatra. ütnek s visszautaz
nak a fővárosból5 A hosszabbítás 
azonban kitolta a.játékidőt s a vona
tot csak úgy érhette volna el a csa
pat, ha átöltözés nélkül autóbuszba 
ül s a pályaudvarra^robog.

A nagyon fáradt játékosok között 
többen kérték a vezetőséget, hogy 
inkább az éjszakai utazást választ
ják. Erre az egész csapat Debrecen
ben maradt, este a Bocskaival vacso
rázott s kellemes hangulatban töl
tötte el a játékossereg az estét. A tíz 
órai vonattal utazott el a Ferencvá
ros Bluan Zoltán vezetésével s így ma 
reggel érkezik" meg Budapestre.

Újpest—Slavia bemutató mérkőzést 
akarnak rendezni a hollandok a tava
szi idény folyamán. A mérkőzés szín
helye Rotterdam lenne. A tárgyalá
sok most vannak folyamatban.

Miskolcon tegnap az MVSC és a 
MÁK edzőmérkőzést játszott. Győ
zött az MVSC 3:1 (3:1) arányban. A 
gólok közül kettőt Dóri, egyet Fel
földi, illetve Bohus lőtt. Első félidő
ben a vasutas csapat, másodikban a 
MÁK támadott többet. A MÁK csa
társora borzalmasan gólképtelen.

„Még nagyon széjjel van a csapa
tunk — mondotta Zahorán János, a 
Csabai MÁV főtitkára. — A békési 
vereséget is ennek tudom be. No meg 
annak, hogy a csapatból hiányzott 
Kelemen balhátvéd, Boschatt balszélső 
és Ancsin center” .

Újabb erősítéseket várnak az ola
szok Délamerikából. Az argentinad 
San Lorenzo centercsatára, De Maris 
és a Boca Juniors csatára, Nardini 
készül Olaszországba. De szó van ar
ról is, hogy ezeket két további játé
kos, Scopelli és Varallo is követni 
fogja.

Az Attila prágai ellenfelet szeretne 
vasárnapra. Tegnap telefonon tár
gyalt is a miskolci vezetőség Loós- 
sal, a Slavia vezérével. Loós kijelen
tette, hogy a Slavia nem mehet, mert 
sok a válogatott a csapatból, a .Vik
tória Zsiskovot, vagy a Bohémiansot 
azonban alighanem meg tudja nyerni 
a,miskolci vendégszereplésre. A vég
ső választ estére ígérte Loós.

Az ÉLASz intézőbizottsága tegnap
este foglalkozott az első,osztály két 
csoportba való osztását célzó MM'i’E- 
javaslattal. A  bizottság úgy döntött, 
hogy a javaslat elutasítását indítvá
nyozza a szambatesti tanácsülésen.

Ciikitái tegnap a lagyitcéből ittak
Zászlócserével és himnusszal ünnepélyes, 
„szavalókórussal", levente rezes bandá
val kedélyes volt a Corinthján-díj m ér
kőzés, am elyen 120 perces játék után a 
sötétség győzött

C i n k o t a i  T K  3:3 (3:2 3:3 3:
— Saját tudósítónktól

A cinkotai pályaudvaron nem vár
tak fehérruhás lányok az FTC csa
patára, de ezzel szemben a cinkotai 
csapat intézője lelkendezve jött Izsák, 
az FTC vezetője felé:

—  Csak sok gólt ne rúgjanak! . . .
— N o . . .  Mi meg azt hallottuk, 

hogy a CTK győzni akar. . .
Közben a pálya felé menet észre

vesszük, hogy kívül el van foglalva 
minden hely. Az élelmes cinkotaiak 
több kétágú létrát cipeltek a kerítés 
mellé s minden egyes fokon ketten 
is álltak. Egy-egy létrán tizen, tizen- 
ketten várakoznak figyelő állásban. 
A kapunál kakastollas, szuronyos 
csendőr, bent a pályán nagyon sok 
tarka-barka szoknyás tót leányzó, 
őket különösén a leventezenekar ér
dekli. A közönség elég szépszámú. 
Vannak vagy ötszázan. A csapatok
ról tárgyalnak. Dicsekednek,' hogy 
náluk játszik a BEAC és a Sabaria 
egykori jelessége, Erho,rdt, no és a 
Ferencváros volt játékosa, Matuz.

— De ez mind semmi. . .  Nálunk 
van a Silberstein! . . .

Szinte haragosan néznek az ember
re, amikor észreveszik, hogy a pestiek 
nem tudják, hogy ki az a Silberstein.

— A m i balszélsőnk, akit a Nemzeti 
most akar leszerződtetni! A Nemzeti 
egyik embere már dél óta itt ólálko
dik. Meg akar ja. magának nézni. Hát 
ezt megnézheti!
'  Közben telik-múlik az idő. Már fél 4 
is elmúlt, pedig három órakor kellett 
volna kezdeni. Izsák tréfásan- szól be 
az FTC öltözőjébe:

— Siessetek, mert nem lesz idő a
h o s s z a b b í tá s r a . ■ ;

— Ne tessék viccelni —  szól az
egyik játékos. •

Végre felvonulnak a csapatok. 
Égész nagyvárosi a hangulat. Három 
fényképész is munkába veszi a játé
kosókat, majd zászlócserére kerül a 
sor. Prágád József állomásfőnök a 
CTK részéről, míg Katz László az 
FTC részéről beszél s nyújtja át a 
selyemzászlót. Dörögnek az éljenek, a 
leventezenekar meg a Himnuszba 
tófed. . . \ \ . A  . V:

— Hosszabb a ceremónia — jegyzi 
meg Kátra — mint lesz a mérkőzés

Végre 3 óra 40-kor Fuehs bíró a 
sípjába fúj és kezdenek a csapatok a 
következő összeállításban:

FTC; .Szirbán — Sternberg, Deák 
—r Hoffmann, Gérvai, Schubert — 
Kátra, Bodor, Dómján, Bihámy, Ke
mény.

CTK: ."Wrumser —r Szlaúko, Med- 
veczky — Finta, Matuz, Questek — 
Simoncsik, Mester, Erhardt, Nószal, 
Silberstein,

Nappal szemben az FTC kezd. Rög
tön támad. Schubert vagy 85 méter
ről kapura lő s a megilletődött Wrum
ser a döcögő labdát alaposan elnézi. 
1:0.

—  A csizmám sarkával kivédem — 
fakad ki az egyik tót atyafi.

De nincs idő hosszabb bosszankodás- 
ra, mert máris a CTK támad. Kor- 
ner száll befelé: Erhardt ideálisan 
fejel a hálóba. 1:1. Szilaj csikók mód
jára kezdenek vágtatni erre a cihkö- 
taiak. Az 5. percbén az ügyes Silber
stein pompásan fut el, Szirbán díjra 
hibáz s ismét az FTC hálójában a 
gól, 1:2. De erre már élénkül az FTC 
is . . .  A közönséggel együtt. Támad 
az FTC és van ellentámadás, fűsze
rezve a közönség, hangorkánjával__
A 25. percben hirtelen esik gól. Deák 
a félpályán túlról céloz a kapura s a 
meglepett Wrumser csak leütni tud
ja a labdát. Bihámy máris ott terem  
és a hálóba kanalaz. 2:2. Két perccel 
később a cinkotai kapus ismét hibáz s 
Bihámy újra eredményes. 8 :2.

—  Pedig már azt hittük, hogy nagy 
napunk lesz — búslakodik az egyik 
cinkotai szurkoló.

A szünet nagyon élénk. Levonuló 
kapusukat csaknem megveri az egyik 
felháborodott néző.

— Három potya gólt engedett be —  
kiabál az ipse. A leventezenekar in
dulói vezetik le az izgalmat.

Szünet után lábrakap a hazai csa
pat. A kék-fehérek szurkolói hama
rosan kórust szerveznek, egyikük a 
riiamiwnii n I .

karnagy s máris élénk hangorkán kí
séri a támadásokat:

— Egy, kettő, három, négy, az 
FTC ma nagyon ég . . .

Eddig tempóztak, most azonban a 
kórusvezető már ,hajrát” vezényel, 
majd következik az:

— Ég a Fradi, ég a F rad i..i
A kórusnak nagyon tetszik Szlauke, 

aki mellett csődöt mond az FTC- 
csatársor. Minden egyes ilyen alka
lomkor énekbe csap át a kórus, hogy 
aszongya:

-— Nem lehet a jobb bekkünkkél, 
nem lehet a jobb bekkünkkel kikuko-
ricázni.

Nem jő szemmel nézik, hogy Izsák 
mester tanácsokat osztogat s ezért hát 
őt is „kiszerkesztik” .

— Ég a Zsazsa, ég a Zsuzsa — 
hangzik ütemesen.

No de a Fradi csapatáról sem fe
ledkeznek meg:

— Egy, kettő, nulla, a Fradi már 
hulla. . .

Sőt még tovább mennek:
■— Hol a Fradi, hol a Fradii —> 

kérdik ütemben, mire egy basszus 
hang odadörgi:

— Debrecenben!
Ezalatt telnek a percek. 6:0 már a 

kornerarány a CTK javára. Mind 
nagyobb az izgalom s végül három 
perccel a befejezés előtt a szabályok

EBEI
b ő r á r ű g y a r

a legjobb futball- labdák készítőié
HL, Zslgmond-u. 84. Telefon: 51942

szellemével eddig is ellentétben bírás
kodó bíró érthetetlenül U-ei5t ítél:

—  Questek most mutasd-meg, hogy 
milyen híres 11-es rúgó vagy -  
kiabálnak izgatottan. S Qúeétek meg 
is mutatja. 3:3, Erre aztán már 
hosszabbítani kell. Most a Fradi ke
rül felül, két komért is elér, de gólt 
nem. Kétszer 15 percig játszanak 
eredmény nélkül. Jönne a kétszer 10 
perces • hosszabbítás, a bíró azonban 
beszünteti a játékot. Azt Mondja:

— Tíz perc múlva úgyis sötét lett 
volna. . .

A közönség nem zúgolódik, meg
elégedetten oszlik szét. Megállapítják, 
hogy a csapat, ilyen jól rég nem 
játszott. Dicsérik Erhardtot, • aki 
fürgébb, mint valaha, vigasztalják 
Matuzt, aki jól játszott, de megsérült, 
büszkék Szlaukora. Csak a kapus 
nem tetszik senkinek..-. És Silber
stein vesztett sokat értékéből; mert a 
játék végén kirívóan sportszerűtle
nül viselkedett... Az FTC öltözőjé
ben egyhangúan állapítják meg, 
hogy a 11-és jogtalan, hiszen 
Schubert nem faultolt, hanem a lab
dát rúgta el. Az aránylag gyenge já
tékot azzal magyarázzák, hogy a 
eenterhalfjuk hiányzott. Előbb Ger- 
vai s aztán Bodor nem tudta Őt 
helyettesíteni.

A nagykapunál közbén arról érdek
lődnek, hogy hol lesz a második 
meccs.

— Bent Pesten! . .
— Hmm . . .N o  nem baj, ma azért 

még a nagy itcéből iszunk.

Újpest nem válogatott és egészsé
ges játékosainak heti műsorán nem 
szerepel mérkőzés. Csütörtökön és va
sárnap délelőtt labdaedzést, pénteken 
pedig kondiciótrérdnget tartanak. "

Révész Béla, a Triestina kitűnő ed*, 
zője néhánynapos szabadságra haza 
érkezett.

A Bohn SC és a CsAK közösen
szeretnének húsvéti műsort csinálni. 
A  CsAK-nák ugyan az OMTK elleni 
bajnoki mérkőzése ki van sorsolva 
húsvétin., de ezt igyekeznek más nap
ra halaáztani.

A csabai Előre csapata szorgal
masan * készül húsvéti jugoszláviai 
mérkőzéseire. Az MLSz-től már meg
van a játékengedélye, most már csak 
a jugoszláv hatóságoktól a beutazási 
engedélyt várják.

tulajdonosa 100 adóállomás műsorában válogathat
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"—Bízhatunk az olimpiai gyűjtés 
sikerében, de

meg kell győznünk az 
amerikai magyarokat 
arról, hogy dollárt c s a k  
Amerikában szerezhetünk

mondja Minitek dr. amerikai 
útjának beszámolójában

—  Saját tudósítónktól

Kitenchetes távoliét után pénte
ken este érkeztek haza a magyar 
műkorcsolyázók és Minich dr, Ame
rikából.

Minich dr. megérkezte után 
azonnal belefogott itthoni munká
jába s csak most állt módjában 
részletes beszámolót adni ottani 
Munkásságáról, annak a nagy- 
fontosságú missziónak részle
teiről, amit a losangelesi olimpiára 
megindított gyűjtés ügyében vég
zett.

—  Newyorkhan, Pittsburgban, 
Clevelandben és Washingtonban 
folytattam megbeszéléseket az 
olimpiai gyűjtés ügyében. Pitts
burgban két „meetingen”  (nép- 
gyűlésen) szólaltam fel s este még 
az ottani magyar klub vacsoráján 
is beszédet tartottam.

(—  Az összbenyomás?)’
—  A legnagyobb nehézségnek 

azt tartom, hogy
az amerikai magyarok nem 
tudják megérteni, hogy mi 
idehaza nem kaphatunk dol
lárt, s hogy még pengőt sem 
szabad kivinnünk az ország

ból.
'Á szabad Amerikában ilyen tilalmi 
intézkedéseket —  bármennyire in
dokoltak legyenek is azok —- igen 
nehéz dolog plauzibilissé tenni. De 
éppen emiatt a meg nem értés 
miatt az amerikai magyarság nagy 
részében valamelyes bizalmatlansá
got tapasztaltam a gyűjtés ügye 
iránt. Azt hiszik, hogy a kikülde
tést idehaza a saját erőnkből is 
meg csinálhatnánk (ha akarnánk) 
s az ő körükben csak —  próbál
kozunk. ,(Hátha sikerül?” . . .  Az 
amerikai ’magyaroknak nyűvám ke
serű taptdsztolataik vannak az el
múlt idők gyűjtési akciói nyomán 
s ez magyarázza az előforduló ide
genkedést.

—  Nézetem szerint, ha kellően 
m egérteti a kormányzat, hogy 
múlhatatlanul szüksége van a ma
gyar sportnak azokra a dollárokra, 
amelyekből kiküldöttjeink ameri
kai tartózkodásának költségeit fe 
dezni kell, akkor az ameri,kai ma
gyarság meghöeza áldozatát.

Főként a kisemberekben 
bízom,

nyit mondhatok, hogy Stankovits 
elnök válasza után Ferris, az A AU  
főtitkára újra felvette az össze
köttetést a szobájává városokkal, de 
eredmény még nincs. Igen nagy ér
deklődést mutat a magyar atlétáit 
amerikai szereplése iránt

Haluska dr.,
a BEAC rekorder távolugrója, aki 
most Detroitban van. Haluska dr. 
azt az ötletet is felvetette, hogy 
Detroitban

kizárólag a magyar atléták 
részvételével,

s csak egy-két meghívott amerikai 
atlétával kellene versenyt rendezni 
az ottani magyarság részére.
10.000 főnyi közönséget vár egy 
ilyen versenyre!

—  Az amerikai aüétaszövetség 
mindenesetre

bizonyos óvatossággal
jár el a magyar atléták útjának 
biztosítása körül, mert Ferris (aki 
az amerikai téli olimpiai bizottság
nak is tagja volt), a lengyel jég- 
hokkicsapat csikágói túrájával kap
csolatban súlyos deficitet kapott a 
nyakába.

^ w j i m  ^
M ű m
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Vasárnap .: -a ff

Válogatott mérkőzés
1. liga, válogatott—II. liga váloga

tott, Üllői-út, 2 (?).
P R O F IB A  JN OKSÁG

I. liga
111. kér. FC—Vasas, Üllói-

út (?), 4.
Sabaria—Nemzeti, Szombathely,

4 (?).
II. liga

Pécs-Baranya—Bak TK, Pécs, 4. 
Szeged—Rákospalota, Szeged, 4, 
Megyer— Terézváros, ?

AMATŐRBAJNOKSÁG
I. osztály

akik 03 egyes városokban rende- 
zenéd olimpiai napokon, estélyeken, 
olimpiai vacsorákon biztosan részt 
fognak venni s leszúrják dollárjai
kat, centjeiket.

—  Newyorkhan az Amerikai 
Magyar Népszava kitűnő főszer
kesztője, Székely Izsó a legnagyobb 
bizalcodáe hangján mondta nekem, 
hogy

a Newyorkra kivetett össze
get

a newyorki magyarok biztosan ősz- 
sze fogják hozni. S hasonlóm biza
kodó a vezetők hangulata a legtöbb 
városban.

—  Ami a versenyeket illeti, az 
úszók túrája —  mint ismeretes •— 
biztosítva van. Csak az amerikaiak 
vannak megakadva. Az amerikai 
válogatott vízipólókeret ugyanis 
ugyanabban az időben, amikor a 
magyarok túrája esedékes, Los 
Angelesben együttes válógató tré
ningeket tart. Márpedig az ame
rikaiak minél erősebb csapatokat 
dkrnak ellenünk kiállítani, hogy a 
magyar pólósokat az olimpiáig —  
amennyire csak lehet —  kifArasz- 
szák. A kerettréningek kikapcso
lásáról azonban az amerikai úszó
vezérek hallani sem akarnak. A 
tárgyalások, i itatkozások ebben az 
ügyben még folynak.

—  Az atléták sorsáról csak any-

Postás— URAK, Lóversenytér, 4. 
II. 2.

FVSK—BEAC, Gyáli-út, 4.
II. 12.

Törekvés—MAVAG, Kőbányai-út, 
4 (?). — II. 2.

BSzKRT—UTE, Sporbutca, 4.
II. 10. — Ifj. 12.

Elektromos— S3FC, Latorca-utca, 
4. — II. 2.

III. kér. TVE—MTK, Nagy
szombat-utca, 4.

BSE—FTC, Millenáris, 4.
II. osztály

Kárpáti-csoport
Kőbányai AC—KTC, Keresztúri

ét, 4. — Ifj. 2.
Hungária—ESC, Soroksári-út, 4. 
Ganz—MKE, Simor-utca, 4. 
Testvériség— BRSC. Amerikai-út, 

4. — II. 2. —  Ifj. fél 9.
EMTK—FSE, Erzsébet-utca, 2. 

Ifj. fél 11. —
BVSC—HAC, Szőnyi-út, 4. 
BMTE—SzFC, Budafok, 4. — II. 2.

Stobbe-csoport
TLK—Cs. MOVE, Tatai-út, 4. 

II. 10.
VI. kér. FC— PSC, Gyöngyösi-út, 2. 

II. (Rákospatak) 12. — Ifj. (Rákos
patak) 10.

Turul TE—BTK, Gyöngyösi-út, 4. 
Ifj. 10.

ZSE—BTC, öv-utca, 4. — Ifj. 12. 
OTE—RTK, Vörösvári-út, 4. 

Ifj. 12.
Vasas—RUAC, Béke-utca, 4. — II.

2. — Ifj. 12.

KFC—I. kér. SC, Kelenföld, 4, 
Ifj. 8,

III. osztály
Első csoport

Féltén—NJTC, Budafoki-út, 4. 
II. 2.

MA FC—KSSE, Bertalan-utca, 4. 
SsAC—CsTK, Keglevich-utca, 4. 

II. 12.
KTK—KAOE, Gyömróí-út, 4. 

II. 2.
WSC—WSE, Wekerletelep, 4. 

II. g.
ÉMOSz—BIK, Ceglédi-út, 4. 
SzRTC—ZAC, Rendessy-telep, 4. 
BBFC—SzNSE, Lenke-út, 4.

II. 2.
Második csoport

Compactor—NTG, Teve-utca, 2. 
II. 10.

Föv. TKör—UTSE, Teve-utca, 4. 
Ifj. 8.

UMTE—MSC, Szent Lászlót-ér, 4. 
II. 12. — Ifj. 2.

TSC— Vérhalom, Tatai-út, 2.
P. Törekvés—MFTR, URAK- 

pálya, 10.
Törökőr—BSC, Rákosfalva, 4. 
Nyomdász—NSC, Pozsonyi-út, 4.

IV. osztály.
Első csoport

MÁV Előre—LTK, Tatai-út, 12. 
RÁC— ÜLI, Horthy Miklós-út (Ú j

pest), 2.
USC—Pamut, Horthy Miklós-út 

(Újpest), 4.
Juta— Uránia, Gyöngyösi-út, 12. 

Ifj. (Rákospatak) 8.
Második csoport

Tabán—KASC, Kelenföld, 10.
FSC—Kalapos, Kelenvölgy, 2. 
KEAC—Cukrász, Maglódi-út, 4. 

II. 2.
FÖTE—Siketek, Vörösvári-út, 10. 
LTE—PATE, Kelenföld, 2. 
Kelenvölgy—ÁRSC, Kelenvölgy, 4.

Harmadik csoport
KTSE—Húsos, Vas Gereben-Utca, 

4. — Ifj. 2.
SAC—ETSC, Soroksár, 2.

, Negyedik csoport
Schmoll—VII. kér. Amatőr, Teve

utca, 12.
PTBSC—Spárta, Pasaréti-ut, 4. 
VAC—OFK, Ceglédi-ut, 2.

V. osztály.
Első csoport

MFOE—N. Húsos, Rákosfalva, 2. 
X. kér. Iparos—Gránit, Halom

utca, 11.
Második-csoport

Budatétény—B. Magyarság, Buda- 
tétény 4

PMTK—BTSE, URAK-pálya, 4. 
Ifjúsági bajnokság.

Postás—I. kér, SC, Lóverseny
tér, 12.

FVSK—KAOE, Gyáli-út, 2. 
MAVAG—HAC, Kőbányai-út,

fél 10.
TLK— UTSE, Tatai-út, 8.
Ganz—3SFC, Simor-utca, 10.
BVSC—Törekvés, Szőnyi-út, 10. 
BMTE—Féltén, Budafok, 12.
SzAC—WSE, Keglevich-utca, 10. 
KTK—SzFC, Gyömrői-út, fél 9. 
Nyomdász—CsTK, Pozsonyi-út, 2. 
LTE—KSSE, Kelenföld, 12.

Barátságos mérkőzések
MOVE RFC—EFC, Cinkotai Nagy- 

itce, fél 4.
OSE—FKSC, Népsziget, 2. 

II. 12.
SzöFC—FLK, Rákospatak, 4. 
Budatétény vegyes—B. Magyarság, 

Budatétény, fél 2.
65FC—KTSE, Fehér-út, 9.
UTE vegyes—Kalapgyári SC, 

Megyer, fél 9.
R. Vasutas—Kőbányáé AC, 

Kereszturi-út, 11.
K. Húsos—X. kér, FC, Pesti 

Határ-út, fél 4. — II. fél 2. — Ifj. 12.
Kéve—BTK vegyes, Pozsonyi- 

út, 12.
KTK—BVTK, Gyömrfti-út, 10. 
TSC II.—Vérhalom 11., Tatai- 

út S
TSC ifj.— Testvériség ifj., 

Amerikai-út, 1.
ETC ifj .—P- UFC, Gubacsi-út, 12. 

Ifj. II. 2.
P. Iparos—KTSE, Kispest, fél 4. 
Kispesti kereskedők—KTSE 11., 

Kispest, fél 2.
SztLFC—Szeifert SK, Óhegy-utea, 

ffl 4. — II- fél 2.
ETC—PSE, Gubacsi-út, 4.
ETSC vegyes—Orvosi Műszerész, 

Wekerletelep, 10. — II. fél 9.
Vérhalom II.—BAC 11., Vörösvári- 

út, 8.
Lapterjesztők—KAC, Kispest, 11. 

II. 9.
MFTR H.—FKSC 11., Népsziget, 4. 
Hálókocsi—Sz. Törekvés, Keglevich- 

utca. 2. —■ II. fél 9.
MPSE—MPSE eégcsapat, Csepel, 

fél 4.
V. kér. SzAK—Fér. Törekvés, 

Valéria-telep. fél 4. — II. fél 2.
RÁC—ÜLI, Újpest, Horthy

Miklós-út, 2.

USC-—Tőzsdések, Újpest, Horthy 
Miklós-út, 10.

Törökőr II.—BSC II., Rákosfalva, 
fél 10.

FSC II.—SHSC, Soroksári-út, 10.
Bp. FC—P. Attila, óhegyi-út, 

fél 4.
Bp. FC II.—P. Hunyadi, Óhegyi- 

út, fél 2.
Drasche MILL—BAC, Tárna-utca, 

fél 2.
BöMTE—III. kér. SC, Bodor-utca, 

fél 4. — II. fél 2.
Kelenvölgy II.—Kalapos ifj.,

Kelenvölgy, 12.
Remény SC—VFC, Rákospalota, 

fél 4.
P. Remény II.— VFC II., URAK- 

pálya, 8.
Nyomdász—Diadal SE, Pozsonyi- 

út, fél 10.

A III. kér. TVE tartalék gár
dája csütörtökön barátságos 
mérkőzést játszik a B. Testvériség 
'ellen a nagyszombat-utcai pályán, 
fél 4 órai kezdettel

A Pécs-Baranya a pályát ta
karó még mindig mintegy 18 
em-es hóréteg miatt szabadtéri ed
zést nem tudott tartani. Helyette 
Dóra edző gyalogolni vitte a já
tékosokat.

Ujrafelvételt kér a Fér. Vas
utas és a BSE a BSzKRT— Weisz 
ügyben. Erre a lépésre az orszá
gos fellebbvibeli bizottság határo
zata miatt határozta el magát a két 
egyesület. A  bizottság ugyanis a 
Weísz-esettel teljesen azonos Mül- 
ler-ügyben az intézőbizottság hatá
rozatát hagyta helyben, vagyis 
megsemmisítette a mérkőzést. A 
büntető pontok levonásától azonban 
eltekintett. A  sokat hányatott ügy 
ezek szerint újra terítékre fog ke
rülni.

Erősödik a P. MÁV. Marton
'György, a Kispest volt játékosa, 
k it nemrég nyilvánítottak ismét 
'amatőrnek, a Püspökladányi MÁV- 
hoz kérte igazolását.

Az MTE vasárnap barátságos 
mérkőzést játszik a MAFC ellen 
a Bertalan-ütcai pályán 2 órakor.

Hatalmas küzdelmek közepeiie 
folyik a jéokokki Eurépa- bajnoksáa
—  Távirati jelentésűnk —f

Berlin, március 15.
Az európabajnoki jéghokkitorna 

teljes üzemben folyik a berlini 
Sportpalastban. A résztvevő 9 or
szágot három csoportba osztották. 
A három csoport közül a legna
gyobb küzdelem az A ) csoportban 
van. Részletek (az első két nap
ról:)

A ) csoport (Ausztria, Svájc, 
Németország):

,Ausztria— Svájc 2 :2 (1:0, 1:1, 
0 :1 ). A küzdelem végén Svájc fe l-  
nyomul, fölénybe kerül, de csak 
egyenlíteni tud.

Németország— Svájc 1:1 (1:0 , 
0:1, 0 :0 ). óriási harc. Rudi Bal! 
vezető gólját Torriani egyenlíti 
ki.
B) csoport (Csehszlovákia, Fran

ciaország, Lettország):
Csehszlovákia—Lettország 7:0

(3 :0 , 2:0, 2 :0 ). A  lettek még 
gyengék.
C) csoport (Svédország, Anglia,

Rom ánia);
Anglia— R om án ia  1 : 0  ( 0 : 0 ,  1 :0 ,

0 :0 ).
Svédország—Anglia U:l (0:0, 

3:1, 1 :0). Az angol Gardner pom
pásan .védett. A  svédek legjobbja 
Johansson volt, aki 2 gólt ütött. 
Oeberg és Fürst egye t-egyet. Az 
angoloknál Cawey volt eredményes. 

#
Ma Románia Svédország ellen, 

Németország Ausztria ellen, Fran
ciaország Lettország ellem, játszik.

Berlinben a Nemzetközi Jég- 
hokki Liga tegnapi ülésén a bel
ga P. Loieq-ot, a liga tíz év óta 
működő elnökét újból megválasz
tották elnöknek, alelnök H. Klee- 
berg (Németország), titkár André 
Poplimont (Belgium) lett.

Frasciaerszágliaii az amatőr
egyesietek javarésze kivált 

az ökölvívó s zö v e ts é g i
— Saját tudósítónktól —-

Hónapok óta már nagy nyugta
lanság uralkodik Franciaországj 
bán az ökölvívással foglalkozó 
egyesületek körében. Azzal vádol
ják az amatőr egyesületek az 
ökölvívó szövetség vezetőségét, 
hogy az amatőr érdekeket a pro
fesszionista érdekeknek felál
dozza. Ennek következménye volt, 
hogy az elégedetlen egyesületek 
előbb egymással állapodtak meg> 
majd miíior látták, hogy a szövet
ség vezetősége semmilyen pana
szuknak sem ad helyet, kimon
dották, hogy kiválnak a szövet
ségből. Német mintára megalakí
tották a külön amatőr szövetsé
get. A  professzionisták, akik a 
régi szövetségben túlsúlyban vol
tak, így teljesen magukra marad
tak. Az amatőr szövetség szék
helye egyelőre Limogesben van 
és a régi szövetség egyesületeinek 
négyötöd részét számítja már 
tagjai sorába. Páris város mo-st 
megrendezésre kerülő ökölvívó- 
bajnokságait is már ennek a szö
vetségnek a fennhatósága alatt 
bonyolítják le. A  kettéválás kö
vetkeztében most az amatőr szö
vetség azt követeli, hogy az évi
80.000 franknyi államsegélyt, va
lamint az olimpiai előkészületre 
megszavazott 120.000 frankot is 
az új szövetség részére utal
ják ki.

Kaposvár—Dombóvár 6:4. Kapós- !
várott. vasárnap, a KRSC és a p -  
VOGE gárdája klubközi mérkőzést 
vívott. Győztek a kaposváriak 6:4-re. 
Részletes eredmény: Olasz D. VOGE 
győz Száraz ellen, Mándi D. VOGE 
győz Harsány! ellen, Szegő KRSC 
győz Klug ellen, Tatát KRSC győz 
Ceceli ellen, Molnár KRSC győz 
Horváth ellen. (Horváth már az első 
menetben feladta a küzdelmet.) A* 
est keretében Schlesinger KRSC egy 
hármas staféta ellen, valamint a Mol
nár-Dohai KRSC-pár bemutató mér
kőzést vívott. "a

Paris város amatőr ökölvívóbajnok
ságait vasárnap rendezték meg és a 
következő eredménnyel végződött.
Légsúly Sautreuill, bantamsúly Trs- 
modeux, pehelysúly Ldnisalle, köny- 
nyűsúly Dubcia, weltereúly Gastiile* 
középsúly Langlet, kismehézisúly
Elyas és nehézsúly Vircoulen.

Van még humor a vidéken! H*
nagyképűsködni volna kedvünk, azt is 
mondhatnák: ilyenek az álamatőrök.
A történet igen egyszerű. Az egyik 
dunántúli egyesület, amely az Ököl- 
vívásban már igen szép eredményeket 
ért el, nagyobbszabású versenyt akart 
rendezni. A környék minden valamire 
való ökölvívóját vedégül látta. 1 0  
az egyik dunamenti egyesület ököl
vívóját is meghívta. Ez az illető a 
kerületében már kétszer is nyert baj
nokságot. Hadd lássa az a jó hazat 
közönség a szomszédot is — gondolták 
a rendezők. A meghívás elment és 
annak rendje-módja szerint megjött ff 
válasz is. Amiből sok érdekes dolgot 
lehet kiolvasni. Többek között sze
rénységet is. A „Kétszeres Bajnoki’ ® j 
következő feltételek mellett hajlandó 
mérkőzni: a saját maga, valamint 
két ringsegéd részére II. osztályú 
vasúti költség, két napi teljes ellátás 
és 50 pengő „veszteségi nyereség"• j
Hát jó, jó, megértjük a nagy verseny
zők minden bogarát. Még a két ring- 
segédet és a második osztályt is meg- 
értjük. De mi az az 50 pengő veszte- 
ségi nyereség? Csak néma munkabér* 
megtérítés dunamelléki tájszólása?

Dempsey rassz formában van. Cin
cinnatiban mérkőzött, legutóbb és két 
ellenfelét, George Trankle és Ra? 
Vanzt pontozással győzte le. A közön
ség ezzel nem volt megelégedve 
kiütést várt és hatalmas, füttyel ju
talmazta egykori bálványát.

A kecskeméti ökölvívók is részt* 
vesznek a keleti kerület ökölvívóbaj
nokságain. Kecskemét egyike vc“* 
azoknak a vidéki városoknak, ahol aí 
ökölvívás a lábát megvetette. A  váró* 
legjobb versenyzőivel vonul fel a hód
mezővásárhelyi húsvéti bajnoki ver
senyre. A versenyen minden súlyos®? 
portban indít egy-egy versenyző* 
Kecskemét. A város csapatát a báron* ■ 
helyi egyesület — a KTE, KAC | 
KSC legjobb ökölvívóiból válogatja tl 
össze egy válogatóbizottság.

' v,:; ; ' ;f.



Szerda, 1932 március 16.

Az e lő szö r  együtt Játszó  
C slkú -csapat 8 : 4 -re  
győzött kom binált ellen
fele ellen
lúöra  ú szta k  a z  ö s s z e s  fiatal vlzipóió  
jé ték & sek  — tfámásy e lső  ozévi k é t
s z á z a s  éeleie 2 s2 6 .4  m jtere  ellen té l 
nélkül —  S e m ta y  E le m é r  a m odern  
pontatlan 3ÚÚ-esálban 4-:S9 m p e rc e s  
ed zőered m én yt é r i  e l

— Saját tudósítónktól —

_ A tegnap délutáni válogatott ed
zésen a szokottnál is mozgalmasabb 
és eseményesebb volt az élet. Rom
jáéi hat óra előtt pár perccel már 
sorra csípte el a csikókat s egyen- 
kínt leúszatott velük két hosszt, 
azaz 66% métert. A  csikók leg
jobb eredményét e távra L a k i  
BBTE úszta, 39.6 mp-et. Utána 
R a jki I I . bizonyult leggyorsabb
nak, 40 mp-el, ő úszta a leggyor
sabb hosszt is 18 mp-el. A többi 
eredmények: Z ó ly o m i 43.4 mp,
L á n yi 43 mp, T á n czos 49.2 mp, 
H ó d y  I I .  43.4 mp, G yu la y  40.2 
mp, T oln a y  45 mp óriási elcsava- 
rással, H a za i 41 mp, I íé k e s s y  41.6 
Wip, B u rá n yi 43.6 mp.

K o m já d i kihirdette, hogy a sze
niorok a jövő kedden úsznak idő
ié és hogy az összes pólózók ide
jét mérik fokozatosan 100, majd 
200 méterre is.

Szó volt róla, hogy M é s z ö ly  T i
bor is úszik 100 métert időre. 
Edzője, B á n ó  Jenő'azonban csak 
400 métert úszatott vele —  stí
lusra, majd pedig könnyű 44 
nip-es sprintet vett két hosszra.

Fél hétkor K á n á sy  ú sz ő tt  2 0 0  
M é ter t  eg yed ü l, v e z e té s  n élk ü l. 43 
mp-es két hossz után 100 métere 
1:07 mp volt, majd pedig lanyha 
finis után 2:26.4 mp-el csapott 
be a célba. Az e re d m én y  biztató. 
Pár másodpercet nagyon könnyen 
lehetséges lett volna akár teg n a p  
is lefaragni belőle. - '

Amíg Komjádi az egyik oldalon 
a pólózókat vette kezelés alá, 
addig Kugler Sándor a Duna- 
felőli részen a modern pentatlo- 
nistákat, majd pedig a válogatott 
úszókat edzette. A „pentatléták" 
közül néhányon már úsztak időre 
is, a legjobb eredményt tegnap 
Somfai érte el, 300 méterre 4:59  
mp-et. A pentatléták úszórekord
ját az amsterdami győztes 4:38.6  
mp-es eredményével tartja. Som
fai eredménye —  különösen ha 
egyéb képességeit is figyelembe 
vesszük —  igen jónak ítélhető.

A  pentatlon-úszók után sorra 
jöttek a válogatottak. K u g le r  Sán
dor is vétetett néhány sprintet. 
A  legjobb természetesen egy ki
mondott sprinter, B o r o s  Viktor 
volt 37 mp-el, de a legnagyobb 
meglepetés G r u b e t  MAC 39.6 
mp-es eredménye 66% méterre. 
H u llm an  úszott még 38.8 mp-et, 
majd a különböző kartempó- és 
lábesépgyakorlatok következtek. 
Sch aller, S za ba d os, B o r o s  rótta 
végeláthatatlanul a medencét 
hosszában, majd H a la sy  úszott 
kitartóan, N a g y  Károly, a hátúszó 
csak lábbal, stb.

Hét órakor került sor a csikó
csapat első teljes edzőmérkő
zésére, kombinált csapat el

len.

Keserű Ferenc bíráskodása mel
lett egy 20 és egy 15 perces fé l
időt játszottak a csapatok s bár 
technikailag szép dolgokat lehe
tett látni, fe le s le g e se n  so k a t  
ú szo tt az e g é sz  m e ző n y , mindig a 
kombinációk rovására is. Ú gy 
szólván állandóan mozgásban volt 
12 játékos kaputól kapuig vett 
sprintekkel. Végeredményben 8 :4  
( 4 :2 )  arányban a csikócsapat 
győzött, amelynek felállítása a 
következő volt az első félidőre: 
K u sin szlcy  —  T oln a y, H a za i —  
H a la sy  —  R a jk i I I . .  B ó zs i , K é -  
k e s sy . —  A kombinált: G y u la y  —  
S za bó , L a k i —  B u rá n yi —  
Brandy, K e s e r ű  II., Z ó ly o m i. A z  
első percekben K e se r ű  I. három  
játékost is kiállít elúszásért, m íg

végre rögziteni tudja lefújások
kor a mezőnyt. Brandy, Bözsi és 
Laki távollétében Hazai hosszú 
lövéséből lesz gól. Aztán Halasy 
lő fogható lövést, 2:0. Rajki II. 
pedig az edzés legszebb gólját, 
3:0. Keserű II. nehéz szögből bom
bázza a kaput, 3:1, Brandy lö
vése nagyon felhozza a kombinál
tad 3:2, aztán Rajki II. Bozsi 
passzát villámgyorsan továbbítja 
a góíba, 4:2. Ezzel végződik az 
első húsz perc.

A második részre Laki és Tol- 
nay helyet cserél, Szabó és Rajki 
helyett pedig Tánczos és Lányi 
áll be. A csikócsapat jobban 
együtt játszik, a gólok azonban 
könnyebben esnek a csikókapus 
kapujába is. Zólyomi beejtése gól, 
4:3, majd Halasy javít, 5:3, Ké- 
kessy 6:3, Bozsi egyedül 7:3, 
Halasy— Bozsi 8:3, Keserű 11. 
8:4.

A csikócsapat meccse után, 
amelyet Komjádi vegyes érzel
mekkel nézett, a nagyválogatottak 
labdaedzése következett, elsősor
ban távpasszolás a labdával, majd 
úszás a labdával és a két kapus 
tiszteletére bő kapura suttolás.

Senki sem hiányzott!

Kugler Sándor lemondott 
úszókepitányi 

tisztségéről
A lemondást a MUSz hétfői el

nöki és tanácsülése tárgyalja
A MUSz tegnap délutáni válogatott 

edzésén a többi póló játékossal együtt 
Komjádi Kánásy Gyulát is időre 
úszatta. Kánásy úszása után nem 
sokkal Kugler odament Kömjádihoz és 
közölte, hogy miután úszóit tudta 
nélkül időre úsztatják, lemond az 
úszókapitányi tisztségről. Komjádi 
azt válaszolta, hogy a bejelentés nem 
rá, hanem a MUSz tanácsára tar
tozik, semmi esetre sem az edzésen 
résztvevő úszókra, akik előtt Kugler 
a bejelentést megtette.

A gyors incidens okairól Kugler a 
következőket mondotta munkatár
sunknak:

— Különösnek kell tartanom, hogy 
az edzésem alatt levő úszókat egyre- 
móera elveszik tőlem. Bánó Jenő 
Mészöly Tibort külön foglalkoztatja, 
most meg Komjádi Kánásyt vette át. 
így nem vagyok hajlandó tovább dol
gozni. Kétféle választás áll előttem : 
a lemondás, vagy pedig a. további 
edzésekről szó nélkül való elmaradás. 
Utóbbit sportszerűtlennek tartom, 
ezért be fogom jelenteni lemondáso
mat.

Mint a MUSz-ban értesülünk, a le
mondást a hétfői elnöki és tanácsülés 
fogja tárgyalni. Hihetőleg a MUSz 
elnöksége megtalálja a leghelyesebb 
elintézési módot arra, hogy az olimpia 
esztendejében a személyi sérelmek ki
kapcsoltassanak.

Csak úszótúra lesz az UTE 
úszóinak versenykörúti a, amelyről 
lapunk legutóbbi számában beszá
mol tünk. Az UTE ugyanis az olim 
piára való tekintettel nem akarja 
vízipólóaóinak válogatott edzését 
megzavarni éa április második felé
ben lebonyolításra kerülő verseny 
körúton kívül aligha jutnak az év 
folyamán más nemzetközi szereplés
hez.

Gróf Széchenyi László amerikai 
követünk távirata, amelyről tegnapi 
számunkban megemlékeztünk, befu
tott* részletes levele i>s. A követ ebben 
a levélben közli, hogy abban az 
esetben is vállalja a magyar úszók 
amerikai szereplésének biztosítását, 
ha a tóra befejező része, amelyre a 
tárgyalások még folynak, nem való
sul meg.

Magyar ünneplés volt 
Lenkey rámái győzelme

Róma, március 13.
A Római Úszó 

Egylet mai verse
nyén olyan nagy és 
előkelő közönség je
lent meg, mint még 
soha. A fő  vonzó
erőt Lenkey Magda 

jelentette, akit már a megjelenés
kor is tombolva ünnepelt, a közöm 
séig. Az úszók a rajtnál nagy vi
rágcsokrot adtak át a magyar re* 
kordemőnek. Az egész magyar kö
vetség tanúja volt a győzelemnek 
és az eredmény kihirdetése után 
Hóry András melegen gratulált 
Lenkey Magdának. ’ Lenkeynek 
hölgy ellenfele nem volt, • ellenben 
vele együtt úszott az egyik legjobb 
római fér fi  úszó, Riccardi, aki mar 
több ízben ért el 1:10 mpercen be-' 
lüli eredményt és Lenkey a fér fi  
kollégát —- karcsapással legyőzte. 
Első 50 métere 31.8 Inperc volt. 
Az eredményt, három, hivatalos idő
mérő mérte rajtam kívül és jóságát 
az a körülmény, is emeli, hogy az 
uszoda szélessége csak hét méter, 
tehát vize erősen hullámzik.

Ha még hoZzá vesszük, hogy 
Lenkey Magdát csak három hete 
készítem elő a versenyre és ez idő 
alatt éppen egy tubát edzésben vett 
részt, majd pedig azt, hogy este a 
színházban nehéz fizikai munkát 
végez, az eredményt igazó,n kiváló
nak lehet mondani. Lenkey a legrö
videbb időn bélül képes les® 1:09.8 
mperces rekordjának megjavítá
sára és a MUSz-nak meg kell ta
lálnia a módot, hogy kijuttassa az 
olimpiára.

A többi eredmény közül kiemel
kedik a modern pentatlon tisztjei
nek 300 méteres úszása, ahol 
győztes 4:46.2 mpercet, a második 
5:02-t, a harmedik 5 :ll-e t , a ne
gyedik pedig 5:14 mpercet úszott. 
Itt azt kell még figyelembe venni, 
hogy az úszókat egyenkint indí
tották.

Szász Imre*

TENISZ
Uj főtitkár,** A szövetségi élet

ben Kertész János, a MOLSz fő 
titkára ritka.-rekordot tart:
éve alakultí* a teniszszövet
ség s ennek^,szövetségnek megi 
alakulása ő$£®fWrtész János volt 
titkára, illef ĵ^Mf 
szakítás nélkül. Az 
sen Kertész János búcsút mond a, 
főtitkári állásnak (magasabb 
aktív! —  . tisztséget szemelték ki 
számára)1. A  szövetség tanácsa 
tegnap úgy intézkedett, hogy 
főtitkári ügykör átadásának meg
könnyítésére Schréder László dr, 
alelnök már a közgyűlést meg
előzően, most lásson hozzá a fő
titkári teendők átvételéhez.

Az RLTC II. osztályú. A  Ró
zsadombi LTC-t a szövetség ta 
náesa II. osztályú egyesületté 
nyilvánította s így az RLTC férfi 
csapata a II. osztályú csapatbaj
nokságon vesz majd részt.

A MOLSíz 1932. évi rendes 
közgyűlése április 25-én lesz. A 
közgyűlésre a következő jelölő 
bizottságot küldték ki: Kertész 
János főtitkár, Pétery dr., v. 
Szánthó, Schréder dr,, Pick, 
Herzum dr. és Gállner dr.

Essenben a Rheinian—Blaii-Weiss 
(Berlin) teniszmérkőzést 5:1-re
rajnaiak nyerték.

Kehrling pompás győzelmekkel 
jutott a sanremói verseny döntő
jébe. A fiatal Rado ellen volt még 
a legtöbb dolga s őt csak 9:7, 
6:3-ra verte. De a  japán Mikit 
6:1, 6:3-ra, az olasz Sertoriot 
pedit 6:4, 6:0-ra. A . másik ágró; 
Rogers ju tott a döntőbe, aki 6:3 
2:6, 6:2-re nyert Vodicska ellen 
A férfiegyes néhány előző, érdé 
kés eredménye: Straub— l*oewi
6:8, 6:4, 6:2, Vodicska— Buss
német 6:1, 6:4, Miki— Henckel
német 6:2; 6:3, Miki— Zichy gróf 
6:1, 6:1, Vodicska— Del Bono
7:9, 6:2, 6 :2. A  férfipáros döntő
jéről már beszámoltunk. Női 
egyes: Baumgartén— De Bruyer
Kops 6:3, 6 :2 . Vegyes: Palmieri, 
De la Prím a— Barbato, Baum 
garten 6 :4, 6:2, Kehrling, Valerio 
— Scháffer, Corbiere 6 :4 ,‘ 6:2
Női páros: Yalerio, Bürke—
Springer, Baumgartén Magda
6:2, 6:1. Eérfiegyes hendikep:
Barbato— Straub Elek 6:1, 6:2.

írt a finn teniszszövetség s
„Olyan későn szeret

nénk a magyarok ellen 
játszani, amilyen későn 

csak lehet**
Sem  a finn, sem  az  ir D avis Cup-m érkőzés  

term inusa nem biztos még
— Saját tudósítónktól —

A Davis Cup-ért folyó mérkőzések 
első fordulójában — mint ismeretes 

a finnek ellen játszunk. A MOLSz 
május S—5-ét és május 6—8-át ja
vasolta a finn—magyar mérkőzés 
terminusának s erre a terminus- 
ajánlatra most érkezett meg a 
Finnska Lawntennisförbuvd válasza 
Helsinkiből. A finnek levelük be
vezetőjében örömüknek adnak ki
fejezést, hogy az első fordulóban ve
lünk találkozhatnak s hogy a mér
kőzés Budapesten jön létre. Egyben 
azonban kérik, hogy a két ország 
mérkőzését olyan későn rendezze 
meg a magyar szövetség, amilyen 
későn csak lehet,. A finnek egyelőre 
még nem is gondolhatnak szabadtéri 
játékra (íegjobbjaik pedig az idén 
sem jutottak le a Riviérára) s leg
feljebb

április második felében, de inkább 
csak április végén kezdhetik meg 

a szabadtéri edzést
A május 3—6-i időpont tehát semmi 
esetre sem felelne meg nekik, de a 
későbbi, á 6—8-i terminust is korai

nak találják s azt szeretnék, ha a 
mérkőzésre csak május 8—10-én 
kerülne sor.

A szövetség pénteken teszi megfon
tolás tárgyává a finnek kérését. A 
MOLSz szívesen belemenne a május 
8—10-i terminusba, de az a baj, hogy 
ha a finnek ellen győzünk (ami 
valószínű), akkor játékosaink azon
nal vonatra ülhetnek s „rohanhat- 

■■nak” Dublinbe. Az Írek ugyanis 
május 12—14-én akarnak ellenünk 
játszani. (Május 15. és 16-án az Írek 
nem játszanak, mert ez a két nap 
pünkösd ünnepe s ilyenkor náluk 
semiíyen sportmérkőzést sem szokás 
tartani.)

A helyzet az, hogy a MOLSz az 
íreknek alkalmasint a május 
17—19-es időpontot javasolja s ha 
ebbe a tervbe az írek belemennek, 
akkor a magyar szövetség eleget 
tesz a finnek kérésének is. Ha azon
ban Írországnak nem felel meg a 
május 17—10-i terminus, akkor a 
finnek ellen május 6—8-án fogunk 
játszani.

A f in n -  m agyar •' 
Davis Cup m érkőzés
a BLKE-páiyán 

kerül sorra
— Saját tudósítónktól —-

Hét év előtt, 1925-ben került sorra 
Magyarországon az első Davis Cup 
mérkőzés. Ezt a franciák elleni DC- 
meccset a Margitszigeten játszották 
le s azóta is idehaza 3orrakerülö 
mindegyik DC-mérkőzésünk a Margit
szigeten, a MAC pályáján került le
bonyolításra. Tavaly —  éppen a 
Nemzeti Sport révén — javaslat 

„e hangzott! el olyirányban, hógy a 
f^ipíiíiiszBZövetség a* 1932-es évben jut

tassa Davis Cup-rendezéshez a 
ILKE-t is, mely az elmúlt évek 
plyamán közel 3000 néző befögadásár

főtitkára. Megé. Ja  alkalmas díszpályát épített s mely 
z idei' közgyűlé- szorgos munkálkodásával és feltörő

akarásával erre a kitüntetésre és 
megbecsülésre teljes mértékben rá
szolgált. Ezt írtuk:

Már most felvetjük tehát a 
megvalósítható, sőt szerintünk ok
vetlen megvalósítandó ötletét: a 
jövő évi e l s ő Davis Cup-meccset, 
amit lehet, rendeztesse a MOLSz 
a BLKE pályáin." (1931 aug. 10.)
örömmel regisztráljuk, hogy javas

latunkat, melyet a szövetség tanácsa 
•— ha nem is hivatalosan, de belső ál- 
érzésében — már tavaly is magáévá 
tett, most Ötletünk megvalósulása 
követi. A BLKE tegnap beadványt 
terjesztett a MOLSz tanácsa élé, s 
ebben a finn—magyar (s az esetleg 
sorrakeriilő csehszlovák—magyar)
DC-mérkötés rendezésének odaítélését 
kérte. Hosszabb vita után Pétery 
Jenő dr. szövetségi kapitány javas 
latára a tanács úgy döntött, hogy a 
BLKE ajánlata mellett ugyan á 
MAC-tól is ajánlatot kér, Pétery dr. 
azonban előre jelezte, hogy

a MAC a finn— magyar mér
kőzést illetőleg a BLKE-val 

konkurrálni nem kíván, 
mert a lágymányosi klub érdemeinek 
elismerését az atlétaklub nem akarja 
megnehezíteni* így hát a MAC aján
lata inkább a szigeti egyesület tekin
télyének kijáró formalitás lesz s a 
finn—magyar mérkőzés a BLKE 
Horthy Jlüdós-úti díszpályáján kerijí 
sorra.

Az Írek esetleges legyőzése után 
sorrakeriilő csehszlovák-—magyar
mérkőzés ügyében a tanács kimon
dotta, hogy ennek a mérkőzésnek a 
szníhelyéről egyelőre nem dönt s a 
döntésre nézve szabadkezet tart fenn 
magának.

Szabados és Bellák indul 
a magyar bajnokságon

Drezda, március 11.
A  „ Bellák-cirkusz”  a jövő héten 

indul el hét állomásból álló német 
túrájára. Jó, hogy a .magyar baj
nokságot csak husvét . .után tart
ják meg, mert így a túra után a 
bajnokságra is eljöhetünk.

Legutóbbi levelemet Bécsböl ír
tam. Innen visszafelé vtaztunkban 
ismét auiódefektet kaptunk s a 
20 fokos hidegben egész éjjel 
vesztegeltünk az erdőben. ■ Ez 
azonban nem viselt még minket, 
mert Drezdában a szász válogat- 
tollat (Madjaroglout és Bauert) 
5:0 arányban megvertük. Utána 
bemutatóm',rközés volt, ezen Sza
bados ellen ■ győztem 8:2-re. Én 
itt maradtam Drezdában, Szaba
dos azonban Berlinbe ment b e -1 
iratnozm a főiskolára.

Bellák László.

Nagy siker Chemnitzben
Chemnitz, márc. 14.

Szombaton és vasárnap itt ját
szottunk a szász bajnokságért. 
Mindent learattunk. A  férfiegyest 
Szabados, a párost Szabados—  
Bellák, a vegyespárost Bellák—  
jKrnut kisasszony nyerte meg. A  
verseny után nagyszabású lakoma 
volt, Ezen a város előkelőségeinek 
jelenlétében a szász szépségkirály- 
nő adta. át nekünk a gyönyörű di
jakat.

(Hangulatunk most nem a leg
jobb. Igen kellemetlenül érintett 
bennünket, hogy —  mint egy Bu
dapestről kapott Levélből értesül
tünk —  a magyar szövetség vezetői : 
rossz szemmel nézik hosszúra nyaló 
tatánkat. Mi csak sikert, dicsősé
get, elismerést szerzünk a magyar 
asztali teniszsportnak. , . )

B. L, ?

A jubiléris magyar bajnoki 
versenyt a MAC, a Budapest- 
bajnoki versenyt a BLKE ren
dezi.

A vándortrénert a vidéki egye
sületek az idei éyben 10— 10 nap
ra s az utazási költségek m egté
rítése, lakás-ellátás nyújtása 
mellett k ü l ö n  d í j  n é l k ü l  
kapják meg.

Flussmann az osztrák bajnok!
Az osztrák bajnokságot nagy 
meglepetésre a veterán Fluss
mann nyerte Webster és Kohti 
előtt. Női egyes: l . Wildamné,
férfipáros: 1. Liebster— Thum. 
vegyespáros: 1. Flussmann—
Ladsfátter, női páros: WildaBi— 
Forbat.

Március 19— 20-án Ausztria
válogatottja Csehszlovákia válo
gatott asztali tenisz csapatával 
mérkőzik.
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Sikerült a pontszüret
(Csak nem olyan mértékben, ahogy azt egyesek 
elképzelték)

Kinek hány pontja van
<— Saját tudósítónktól —

Mozipályázatunk II. fordulójá 
bán tíznél több Lilian Harvey és 
Lubitseh Ernő-’film-et kellett eb 
Sorolni. Aki tíznél többet tudott, 
az minden egyes tízen felüli fil
mért egy-egy pontot kapott. Lu- 
bitsch Ernőnél azonban kikötöt
tük, hogy csak azokat a filmeket 
fogadjuk el, amelyeket Lubitseh 
rendezett,

amelyekben Lubitseh mint 
színész játszott, azokat ter

mészetesen nem pontoztuk.
Pedig sok olvasónk, pályázónk 
ezeket a filmeket is felsorolta. 
Ezeket természetesen töröltük. 
Volt olyan olvasónk, aki még ez
zel sem elégedett meg, hanem 
felsorolta mindazokat a filmeket, 
amelyekre csak emlékezett. Nem 
törődött azzal, hogy más rendezte 
a filmet, vagy hogy más színész
nő játszott a filmben —  nyugod
tan felírta. Természetesen eze
ket is töröltük. Akadt aztán 
olyan olvasónk, aki egy-egy film 
nek a német és magyar címével 
is pályázott. Nagyon sokan írták 
Lilian Harveynel fel a Nőgyülö- 
lőt, de ugyanakkor odatették a 
„N ie wieder Liebe" címet is. Pe
dig az volt a Nőgyülölő eredeti 
címe. Mások „Kitty Kellermann 
bünpöré” -ről nem tudták, hogy 
az azonos a Hokusz pokusz-szal. 
Éppen ezért

nagyon szigorúan vizsgáltuk 
felül a beküldött feleleteket.

Csak azokat a filmeket fogadtuk 
el, amelyeket pontosan az eredeti 
címen küldtek be. Belföldi olva
sóinktól viszont nem fogadtuk el 
az idegen címet akkor, ha a film 
Magyarországon is bemutatásra 
került, nem fogadtuk el különö
sen akkor, ha az i l le t ő —  mind
kettőt felsorolta. Végül akadt 
több olyan pályázat, amelyhez 
szelvény és név nem volt mellé
kelve. Ezeket természetesen nem 
vehettük figyelembe.

A fentiek elmondása után a 
100 pont felé törtetők helyzete 
így fest:

31 pontos: B á rá n y  A ndor.
29 pontos: S zigethy  Gyula.-
28 pontos: dr. B aronyi Andrásaié, 

H aáz M argit.
23 pontos: Kurta Frigyes (Po

zsony) .
22 pontos: W eisz  László.
21 pontos: Pánczél György, Kovács 

István (Szeged), Pécsy P. József.
20 pontos: N y á r y  L ászló, B rüll 

M iklós, W ilhelm us V a léria .
19 pontos: Szám m er K álm án, Pay- 

per  Jenő.
18 pontos: G om bár Ádám , W ekerle 

László.
17 pontos: Beck András, Zwick 

Károly, Zwickl Antal.
16 pontos: B enedikt K álm án és 

T ibor, M asszi L a jo s , P fe if fe r  Gyula.
15 pontos: H orvá th  K álm án, F reud 

József, B író  L ászló , B arcs Sándor.
H  pontos: dr. W alent Gusztáv, 

W iskocill Istvánná.
13 pontos: Hajdú István, Szűcs 

Ferenc.

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (TV., Irányi-n. 21. T. SS-J

—29.): Előadás: 5, negyed 8, negyed 9, 
fél 10. Vas., fél 1. 5. háromn. 6, negyed 
8, 8, fél 10. Kadettkisasszony. (Dolly 
Haas filmoperett,ie.) — Egy sír a világ 
végén (expediciós film). — Híradó.

BODOGRAF (VIII., József-körút 63. T.: 
38—í—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Vas.: 2-tői. Nebánts virág. (Anny
Ondra, Oscar Karlweiss.) — Apacssze
relem. (Charles Eogers.) — Bimbó és a 
sátán (burleszk),

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
-5 -0 0 .) :  Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tó). Vasgenerálls. (Werner 
Kranss.) — Himacsal. (Istenek trónja; 
expedíció* film.) — Hangos hírdaó.

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 54-3— 
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2,
4, 6, 8, 10 órakor. Nőgynlőlő (Lilian 
Harvey, Félix Bressart), — Rajzfilm. 
— Hangsa híradók.

CHICAGO (VII., István-ót 39. T.: 32 -
1-75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Va
sárnap 3-tól folytatólag. Hyppolit (ma- 
gyárai beszélő hangosfilm-attrakció: 
Csortos, Kabos). — Himacsál (expedi- 
oiós film). — Híradó.

CORSO (Váci-utca 9. T .: Ant. 87-4-02.):. 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. — 
és Trude Berliner főszereplésével: 
Téves kapcsolás (Vígjáték). — A 
kntyafejű légió (Burleszk.)

BÉCSI (V I , Teréz-kSrút 28. Tel.: 259- 
52, 213-43, 148-05.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Vas.: 2-kor is. Lucie Engliseh, Fritz 
Schulz, Ralpb Arthur Roberts, Ida 
Wiist ég Georg Alexander főszereplésé- 
„Hurrá — apa vagyok!" (Arnold és 
és Bach zenés, táncos vígjátéka. Film
re írta: Mihály István.) — Magyar vi
lághíradó.

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

FÉSZEK (V r n „  József-kflrút 70. Tel.: 
46—0—40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 
í-kor is. Vas. d. e.. burleszkmatlné. — 
Kadettkisasszony (Dolly Haas, Gustav 
Fröhlich). — Kutyaszerelem (burleszk).

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos- 
utca 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás:
5, negyed 8, fél 10. Szomb. és vas.:
4, 6. 8, 10. Sanghai express (Marlene 
Dietrioh és Anna May Wong főszerep
ben). — Hangos híradók.

IM PERIAL (VIL, Derabinszky-ntea és 
Aréna-ót 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- 
líeh, Halmay). — Félre bajusz, rúgást 
kapsz (bnileszk). — Híradó.

JÓZSEFVÁROSI (VTEL, Kálvária-tér *. 
Tel.: 346-44). Előadások: fél 5, 7, fél 10. 
Vas.: 2, 4. 6, 8 10. Kadettkisasszony
(Dollv Haas, Gustav Fröhlich, Hal
may Tibor) — Angyalok a viharban 
(Anita Page).

KAM ARA (VII., Dohány-ntea 42-44. T.:
44_ 9_ 27,): Előadás: 4, 6, 8, 10. Hans Al- 
bers bűnügyi film je: „A z  üldöző" (Dér 
Draufgaenger; Eggert Márta és Gerda 
Maurus) és a kíséiő műsor.

LÜDOV1KA (IX,. Üllői ót 10L): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyér- 30-80 fillérig.) — 
Hajnali mérkőzés (Bamon Novarro). — 
F eleségem , a  szélhám os (N a g y  K a tó ).

NÉP (V., Váel-út 76. Tel.: 92-8-80.):
Előadás: 5, 7. negyed 10. Vas. 2-től: 
Nagyvárosi fények. (Charlie Chaplin 
nagy filmje.) — Pergőtűzben. (Douglas 
Fairbanks jr.)

OMN1A (VIII., Kölesey-utca 2. Tel.: J. 
30—1—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 
2-kor is. Luc'o Engliseh, Fritz Schulz, 
Ralpb Arthur Roterts, Ida Wüst és 
Georg Alexander főszereplésével: 
„Hnrrá — apa vagyok!" (Aronld és 
Bach zenés, táncos vígjátéka. Filmre 
írta: Mihály István.) — Magyar világ- 
híradó.

ORION (TV., Eskü-tér 5. T.: 831-02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szomb., vas.: fél 4-kor is. Denevér. 
(Anny Ondra és Petrovieh Szvetiszlav 
operettje.) — Magyar rózsacsokor. — 
Híradó.

PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kőr
út 8. Tel.: 365—23.): Előadás: 4. 6, 8,
10, Szombat és vasárnap: fél 4, három
negyed 6, 8, 10. Az ezred büszkesége 
(Heinz Rühmann, Trude Berliner). — 
Hogyan lettem apat (Adolphe Menjou). 
— Magyar híradó.

PATRIA (Népszínház-ntea 13. Tel.: 45—
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8. három
negyed 10. vas.: fél 3-tól. Csak felnőt
teknek! Egy önfeledt pillanat követ
kezménye 10 fejezetben. (Hans Stüve, 
Bassermarn.) — A  fehér mámor. (Ar
nold Frank hangosfilmje; Hannes 
Schneider sí-világbajnok.)

(Nagymező-U. 21— 
24. T .: 220—98. 291 
-50 ): 2-6 -lg  fo ly t 
azután 6, 8. 10.

yt..é*az"tIánP:61l í  
10. Téves kapcsolás (Magda Schneider, 
Johannes Riemann). — A kntyafejű 
légió (kutyaburleszk). — Magyar és 
külföldi híradók. -  Vas. d. .e fél 11: 
Miki és Flippy-matlné.

ROXY (VII., Rákóczí-út 82.. Tel.: 43- 
8—24.): 4-től, ünnep- $8 vas.: 2-től. 
A hangos Ben Húr (fiamon No
varro). — Végre egyedül (burleszk). — 
Híradó, — A  műsor prolongálva!

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

TATRA <IX„ Üllől-út 63.): Előad.: fél 5, 
7, negyed 10. Vas. és ünnep: fittől folyt. 
(Helyár: 30-80 fillérig.) Hédi ezredes 
araláss (dráma). — „V  172“  (a tenger
alattjáró tragédiája).

(Teréz-kSrút 60. T .: 1 9 -7 -  
67. ■68 ): Előadás: 5, negyed 
8, fé l 10, vasár- és ünnep
nap: 4. 6, 8. 10 órakor

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

CORVIN <VIII„ József-körút és Üitől-út 
sarok. Tel,: 38—9—88, 39—5—84.): Elő
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasárnap fél
4-kor is. N őgyűlölő (Lilian Harvey, 
Harry "
Híradók.

gyű
;ke, Félix Bressart).

ITRANIA (Rákóczi-út t  í . t  460—45 és 
460-46.): Előadás: 5, negyed 8. fél 10. 
Szomb., vas.: 4, 6, 8, 10. Abrahim Pál 
operettje: Boldog szívek. (Magda
Schneider, Bársony Rózsi, Hermann 
Tűimig, Georg Alexandert — Hír
adók,

s s s a Szerda, 1982 március 16.

12 pontos: Csuhrán József.
11 pontos: K etterer  R udolf,
10 pontos: L ukács A nna.
9 pontos: F orra l László, Leiderer 

István, P ollner István , Schneider 
Dezső.

8 pontos: T oto la  F r igy es , M olnár 
István, Székely János.

7 pontos: Z iegm üller László, F ar
kas G áspár.

6 pontos: Brackenstein  L eó, L ai 
ricska E m ília , E ngel G yőző, H eisz 
M agda, i f j .  R adó István.

5 pontos: H euer M ária , B reuer 
Béla.

A g ócs  István , B lau  Jenő, Czinner 
T ibor, H é ja s  Jenő, K iss Zoltán 
(G y ő r ), K rausz A lad á r, M arkovics 
Zenó, N agel Sándor, R hein József, 
R igó  Béla, H atvani K ároly , B row n A . 
John , Szegő B álint, W eiszhausz V il 
m os, Szende E lem ér, A n ta lf fy  K á
roly , Bedő László.

U pontos: A rth aber B éla, Csere 
József né, D ienes K álm án, F e jé r  
Ottó, Füzes G abi, H alász József, 
K eresztes K álm án, K ocsis Lajos, 
M agya r III . János, M ező K ároly , N e
m es Jánosné, P ap p  Géza, R a ffa i Já 
nos, T óth  E rvin , V a rg a  Rezső, Vat- 
ta y  Dénes, Zakariás József, Z im onyi 
M ór.

3 pontos: Bérezi P ál, Jonyer M  
L ed ig  László, M olnár István, M essin- 
g er  G yula, N a g y  István,

B u day  A n n a , Csendes János, F a 
ragó K árolyné, F eh ér M ihály, H a 
raszti K lára , K iss G ábor, K ukonya 
János, L évay  T am ás, M olnár Béla, 
M uhar T ivadar, N agelbach  M ór, Pop 
per Sándor, Rosenthal Jenő, Salam on 
G áborné, Sós István , Tam ás M ária, 
Tem es János, T óth  G ábor, T óth  J á 
nosné, T óth  Jenő, V a rg a  Béla, V a rg a  
K álm án, W eiss A lbert, W eiss Sándor- 
né, W u rm  Izidor.

2 pontos: W eisz  E lem ér, Zoltán  
János, H am m er Józse f, B elopotoezky 
Jenőné, A rá n y i Ilona, Z av aros  B éla , 
V adász R ózsi, A n d rás Ilon a , B ritten  
Péter, K uszli T am ás, Schram  Á rpád , 
B lees József.

23 olvasónk nem szerzett pontot.
*

íme, mint fentebb látható, 
egyik-másik olvasónk már erősen 
közeledik a 100-ik pont felé. Ép 
pen ezért egyik, az ünnep után 
megjelenő számunkban ismer
tetni fogjuk azokat a jutal
makat, amelyeket a 100 pontosok 
között osztunk ki. Akik el vannak 
maradva, vigasztalódjanak. K i
tartással szintén elérhetik a 100 
pontot s ugyanabban a jutalom
ban részesülnek, mint azok, akik 
hamarább értek be a célba. Mint 
jeleztük, azok, akik, eljutottak a 
100 pontig, ismét- elkezdhetik a 
versenyt.
) Filmpályázatunk III. soroza. 
i tának kérdéseire vasárnap 
* estig kell postára adni a vá- 
’ laszokat.

Mai ielentősebb 
k i f l i i  müsorrsszek

Hangverseny:
12.40 6.: Becs: Th. Scheidl énekel 

(gr).
5.30 ó.: Róma: A. Semieoli énekel. 
8 ó.: Bécs: M. Cebotari énekel.
8 ó.: Hamburg: Haydn két szimfó

niája.
8.30 ó.: Strassburg: Ansermet ve

zényel.
8.30 ó.: Mühlacker: Dalok.
9.10 ó.: Hamburg: Olasz han-gv.
9.15 ó.: London R.: Weingartner

veziényel, Hubermann hegedül.
10.20 ó.: Lipcse: Az ismeretlen

Wagner.
Dalmű:

5.30 ó.: Breslau: Opera és operett-
részletek.

6 ó.: Berlin: Részletek Wagner ze
neórám áiból.

8 ó.i Oslo: Gounod „Faust” c. ope
rája.

8.45 ó.: Róma: Operaközvetítés. 
Könnyű zene, vidámság:

1 ó.: Bécs: Népdalok-(gr).
5 ó.: Bécs: Szórakoztató zene.
8 ó.: Köln: Tarka est.
8 ó.: Lipcse: Tarika est.
8.45 6.: Breslau: Tarka est.
9.15 ó.: Berlin: Tarka est. 
Tánczene: Bécs (10.15 ó.), Breslau

(10.30 ó.), Berlin (11.30 ó.), London 
R. (1085 ó.).

Fiókadminisztráció Csshailovákl&bani 
L i p a  ü jsá g irod a , Bratislava, 

H osszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
> Dr. Vadas Gyula 
Helyettes szerkesztő: 

Hoppé László
Nyomatott a Stydlnm Sajtóvállalat R t 
' fargógépein. — Felelős üzemvezető) 

Győry Aladár

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15 
ó.: A Weidmger szalonzenekar hang
versenye. 1. Paul Li-ncke: a) Nakiri 
házassága, nyitány; b) Lótuszvirág, 
intermezzo. 2. Lehár: Pikantériák, ke
ringő. 3. Moréna: Halló' Rádió Wien, 
egyveleg. 4. Szurchich Károly: Ma
gyar Szerenád. 5. Siede: Nyáréji ün
nep, szvit. 6. Kálmán Imre: a) Hol
landi menyecske, egyveleg; b) Far
sang tündére, keringő. — 12.05 ó.:
A rádió házikvintettjének hangverse
nye. 1. Ruhinstedn: Ukrán szvit. 2. 
Hegyi Pál: Esti hangulat. 3. a) Schu
bert: Andante a g-moll kvartettből; 
b) Korányi Frigyes báró: Bourreé. 4. 
Kovács Ferenc dr.: Nyáréji dal. 5, 
Douglas-: Tavaszi szerenád. 6. Be- 
matzky: L’heure bleu, keringő.
3.30 ó.: Morse-tanfolyam. — 4 ó.: Gra
mofonhangverseny. 1. Schubert—Har
sány!: Ál-omdal (Stándchen). (Sebő 
Miklós.) 2. Erőss Béla: Utána már 
nem jöhet senki. (Sebő Miklós.) 3. 
Kutschera—Sehönau: Mein Paradies. 
(Harry Steier.) 4. Farrel—Stogden: 
A jódlizó kínai., (Georg Dúsén.) 6. Zer- 
kovitz Béla: Nem szabad boldognak 
lenni, kerimgődal. (Sebő Miklós.) 6. 
Conelli—Szász Miklós: Gog night
sweethart slowfox. (Se-bő Miklós.) 7. 
Sal-ly—Nádassy: Rum'ba fojtom bá
natomat, rumba. (Sebő Miklós.) 8. 
Lehár—Beda: Sc-hön sind laehende
Frauen. 9. Hajós—Hertog: Mádéi du 
wirstl achen, rumba. 10. May—Schwa- 
bach: „Az üldöző” c. filmből „Kind 
du brauchst nicht weinen, foxtrott. 
(Albers Hans.) b) Ich hab ein Herz, 
dass nach Liebe sidh seihnt” , keringő 
dal. (Eggerth Márta.) 11. Kálmán 
Imre:—-Schanzer: „Ronny” című
filmből a) Du bi-st das Lie-bste, slow
fox (Willy Fritsch); b) Achtung, 
kleiner Soldlat, induló. (Wil-ly 
Fritsch.) 12. Ábrahám—Beda: „Ha- 
wiai rózsájából” a) Van egy divány 
babám. (Bársony Rózsi és Steinér 
Fritz.) b) Jonny vagyok csak, slow
fox. (Paulsen Héráid.) 13. Hajós— 
Joe: Ich hah dich einmal geküsst, 
tangó. (Géczy Barnabás zenekara.) 
14. Stranszfcy Ottó: Zwei blaue 
Augen: tangó a „Szőke válóok” c. 
filmből. — 15. Serrano Berfco: Donde 
estas corazon, tangó. 16. Peterbur- 
sky—Beda: Mara, tangó. 17. Dabney 
—Brown—:Mack: Shirie, foxtrott. IS. 
Brooks: Darktown Strutters Ball, 
foxtrott. 19. Kral: Brucki tábori in
duló. — 5.30 6.: „ígéretek” . Irta és 
felolvassa Szentmihályiné Szabó Má
ria. — 6  ó . :  Bura Károly és cigány- 
zenekarának muzsikája. — 7.15 ó . 
Egyházi hangverseny a Belvárosi plé
bániatemplomból. 1. a) Fridm-an 
Bach: Grave; b) Corelli: La Fólia, 
hegedűn előadja Dul-lien Klára. Orgo
nán kísér Rieger Tibor. 2. J. S. Bach: 
Kreutzstabkantate. Énekli Matus-ka 
Miklós. Orgonán kísér Rieger Tibor.

8 ó.i „A történelmi regény leg- 
új-abbk-ori irodalma” . Ká-ilay Miklós 
előadása. — 8.30 ó.: „Az operett fej
lődése II. rész” . Zenekari hangverseny 
Farkas Imre előadásával. Karnagy 
Nagypál Béla. Közreműködik Szabó 
Lujza és Somló József. 1. Suppé: Paj
kos diákok, egyveleg. 2. Suppé: Szép 
Ga-lathea a) Nyitány; b) Myd-as kup- 
léja. (Somló József.)' c) Galathea 
áriája (Szabó Lujza); d) Duett. 
Lujza—Somló József.) 3. Suppé: Fa- 
tiniza a) Harang, ária (Szabó Lujza); 
b) Duett a második felvonásból. 
(Szabó Lujza—-Somló József.) 4. 
Suppé: Boccaccio, keringő. 5. Hervé: 
Lili, a) Akit imádok egy tüzér (Sza
bó Lujza); b) Milyen lelhet most az 
a lányka (Somló József); c) Szeret
nék trombitálni diuett. (Szabó Lujza— 
Somló József.) 6. Hervé: Nebántsvi- 
rág, egyveleg. — 10.15 ó.: A Wa-ld- 
bauer—Kerpely vonósnégyes hang
versenye. 1. Kodály Zol
tán: Vonóstrió C-dur. 2. Dohnányi 
Emő: Vonósnégyes Des-dur. —
Utána: Megyeri Gyula jazz- és tangó- 
zenekarának hangversenye Varsányi 
Rudolf énekszámaivai. 1. H. Woods: 
Foxtrott (It looks like lőve). 2. a) 
Vértes—Szécsén: Ne tudja meg sen
ki, tangó; b) Malesiner—Szenes: 
Majd, ha újra sími tudsz, tangó. 
(Varsányi Rudo-lf.) 3. Rumba (T. 
Scymour—M. Wayne: Arabolla.) 4. 
Megyeri—Szécsén: Ha nem lennél 
boldog, keringő. (Varsányi Rudolf.)
5. Foxtrott (J. Broockmann—A. Ly- 
man: Immer nur Du. 6. Seress Rezső: 
Szeressük egymást gyerekek, dal. 
(Varsányi Rudolf.) 7. Wiedoeft: Ne
vető saxophon, saxophonszóló. (Víg 
György.) 8. a) Márkus—Harmath: 
Imádom angyalom, slowfox; b) E. B. 
Egan—H.Tierney: Són Cubano, rum
ba. 9. Tangó. (San-do Pamizzi: Akna 
Mi-a.)

Csütörtök, március 17. .
9.15 ó.: Hangverseny. Közreműkö

dik B. Benyovits Piroska (ének), Si- 
monszky Valéria (zongora), és Sán-1

d-or János (h e g .) . —  12.05 ő .:  p. szá
lai P epita  G yula és cigányzenekarának 
hangversenye. —  3.30 ó . :  A z  Orszá
g os  M agyar G azdasági E gyesü let mie- 
zőgazd. rádióelőadássorozata Mar- 
cis Árpád dr. állatorvosi fő iskolai m a
gántanár: „A z  istálló egészségtaná
ró l” . —  5.15 ó .:  A z  O rszágos Pázm ány 
E gyesü let irodalm i ünnepsége a  V i
gadó nagyterm éből. —  7 ó .:  A  Ma
g y a r  E lektrotechnikai E gyesü let rá- 
diószakosztályáiiak előadása: „H ogy  
m űködik a stúdió” . H elyszíni közvetí
tés. V ezeti T om csányi István. 7,45 
ó .:  E n gel Iván zongorahangversenye. 
—  8.30 ó .:  V íg já ték  előadás a stúdió
ból. „ A z  öreg  tekintetes” . Színm ű 3 
felvonásban. Gárdonyi Géza regénye 
alapján  írta  Balázs Sándor. Rendező: 
K iss Ferenc. Szem élyek : C surgay Ká
ro ly , az öreg  tek intetes: R ózsahegyi 
Kálm án. Tandy d ok tor : Rubinyi T i
bor. T ardyné: T. M átray E rzsi. K ar- 
csa y : P áger A ntal. P o lg á m é : G-azdy 
A ranka. A z  inas: D ózsa István. Bá
rányáé: Zala K arola . P in cér : Ross 
Jenő. Szivaros: Miatány A ntal. K ö
rösi: E g ry  István. Bélavári G rószné: 
K ürthy Sári. —  M a jd : A  Bachmann 
szalonzenekar hangversenye Kelem en, 
L ajos énekszám aival. M agyar operett- 
egyvelegek. —  K özben : Dr. M-ax D es- 
soir ném etnyelvű előadása: „D ie  Kul- 
turaiTbeit des Deutsche® Rundfunks” .

Budapest II. 210 m -en : 4.30-tól— 5 
órá ig : Gram ofon-hangversenyt ad.

Európában je len leg  1197 rádió
állom ás m űködik. A z  európai orszá
gok  közül N ém etország  vezet 29 
adóállom ással. U tána következik 
Svédország 28, F ranciaország  23, A n- 
go lország  18 és  N orvég ia  12 adóállo
m ással.

A m erikai statisztikai kim utatás
szerint az egész v ilágon  1432 rádió- 
állom ás m űködik. E zek  közül több, 
m int 600 A m erikában, a  több pedig 
70 különböző országban .

A  skandináv és az islandi állom á
sok  hullám hosszuk m egváltoztatását 
kérik. A  kopenbágai adóállom ást 
(1063 ke) állandóan zavarja  a  m ad
ridi (1 .053 ), az oslói adásokba bele
süvít a  tifl-isi adóállom ás és végül 
am ikor R eykiavik  sugároz m űsort, 
akkor Sztam bul" zavarja  az adásban.

A  Titanic sü lyedése a londoni rá
dióban. A  london i rádió páratlan 
érdekességű m űsor előkészítésén dol
gozik . A rró l van szó , h ogy  m ikrofon  
elé v igyék  az 1912-ben elsülyedt 
T itanic óriásihajó szörnyű katasztró
fá já t. A  terv  egész  A ngliában  kriti
ka tárgya . A  W h ite  Star L ine, az 
egykori Titanic tu la jdon osa  tiltako
zott a londoni rádió vezetőségénél a 
hang játék  bem utatása ellen. Annak 
ellenére, h ogy  a d rám a ' előadására 
vonatkozóan az összes előkészületek 
m egtörténtek, az an gol rádiótársa
ság vezetősége eg y e lő re  elhalasztja a 
bem utatót. Ism eretes, h og y  a  T ita - 
nic-cal 1500 em ber vesztette életét.

EGYESÜLETI HÍREK
A  Csehszlovákiai M agyar Test

nevelő Szövetség vasárnap tartja  
évi rendes közgyű lését Kassán.
U gyanakkor lesz az atléta  és jé g - 

hokki szövetség közgyű lése is_- 
A  Csehszlovákiai M a g ya r  Jéghokki 
Szövetség a lapszabályait e héten
hagyta jó v á  a belügym in isztérium  
Prágában  s  íg y  a  szövetség m eg
kezdheti m űködését. A  Testnevelő 
Szövetség k özgyű lésével kapcsolat
ban sokat fog la lk ozn a k  a  sportkörök 
azzal a kérdéssel, h o g y  az ©gyík 
legnagyobb m a g y a r  egyesületnek, a 
K assai A C -nak a szövetségbe való 
visszalépését m ik ép p en  lehetne biz
tosítani, ille tve  előkészíten i.

A  Cinkotat T K  szerdán tartott 
közgyűlésén  az a lá b b i tisztikart vá- 
lesztották m eg : E ln ö k : P rága i J ó 
zsef. A le ln ök : In stito r isz  F r ig y esd r. 
és Zselló L ajos. T itk á r : Szlanka
István. In téző : Goldmamn Á rpád.
M O V E-intéző: S p era  István. A  köz
gyűlés az egyesü let tiszteletbeli tag 
já vá  választotta K ov á cs  M ihályt, 
K ann  Ferencet és K lie r  Józsefet.

Az MTK csütörtökön este 8 órai 
kezdettel klubhelyiségében, táncestélyt 
tart.

4 SZÍNHÁZ
Mai műsor

&

OPERAHAZ: # é l  8) A mosoly országa.
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az új rokol

KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8
Vizsgaelőadás.

VIGSZIiVITAZ: (8) A ngliai Erzsébet.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki.
KIRÁLYSZINHAZ: (8) Fehér ló.
JtJ'ÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem 

a gazember.
FőV. OPERETTSZINHAZ: (8) A  rég 

orfenm.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-ber 

eegnő. ’
TERÉZKÖRUTI SZÍN PAD : (9) Wer

bezirk.
BETHLENTÉRI SZÍN PAD : (6, 9) Az W® 

genvezető.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kasner
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Knlábrlasz 

parti. ,
STEINHARDT SZÍN PAD : (háromn.

Steiuhardt,



Szerda, 1932 március 16. s s a s

. 4 ) S V Í V Á S !
Az éveid első bombaeseménye s

a BIAC olim piai 
válogatóversenye 
kerül eldöntésre
vasárnap a Műegyetemen

— Saját tudósítónktól —

Az 1928-as év robbanásig fe- 
szült izgalmainak légköre vonul be 
vasárnap a Műegyetem oszlopcsar
nokának tudományoktól megszen
telt levegőjébe. Az első olimpiai 
válogatóversenyhez érkeztünk s 
jóllehet, az olimpia még kétséges a 
magyar vívók számára, a küzdelem 
olyan lesz, mintha biztos lenne már 
a kiutazás, mintha minden ver
senyző zsákjában benne lenne az 
áhított s még a messze bizonyta
lanság elérhetetlenségében lévő 
mindenható hatalom —  a DOLLÁR.

Az idei év ennyivel is nehezebb, 
mint az elmúlt olimpiai játék éve. 
Akkor vívónak csak az ellenféllel, a 
rosszmájnak szerint csak a zsűri
vel kellett eredményesen megvere
kednie s máris ott volt a stadion
ban, a porondon. Az idén talán 
minden tus közben gondja lesz, 
hogy vájjon lesz-e pénz, vagy sem. 
De azért minden tust úgy fog  vív
ni mindegyik, 'hogy —  lesz!

A vívószezón elmúlt része nem 
hozott különösebb eseményeket. S 
ha volt is itt-ott egy-egy nagyobb 
csata, az igazi most vasárnap kez
dődi. Hónapok óta edzik magukat 
erre a csatára a legjobbak és a 
juniorok, mert a válogatóverse
nyek nyíltak s biztos, hogy akad 
junior, aki érez magában erőt arra, 
hogy „majd ö megmutatja” .

A  versenyben tehát minden
ki ott lesz, aki a kardvívás

ban számít;
Illetve —  Petschauer hiányozni 
fog. ö  egyedül. Orvosa szerint még 
két hétig nem vívhat. Izomneural- 
giája van. Pedig nagy hiba, hogy 
nem vesz részt. Neki hiba. A ren
delkezések szerint négy válogató- 
verseny lesz, melyek közül három 
versenyen muszáj indulni. Aki 
mind a négyen r észtvesz, annak az 
az előnye, hogy a legrosszabb ered
ményét nem számítják. Erről a 
nagy előnyről Petschauer lemond. 
Aztán a három már olyan, amikor 
nem lehet kihagyni. Ezt a bizton
ságot nem élvezi s emellett a töb
bieknek, ezen a versenyen egy pont 
előnyt ad.

Tehát egy kivételével mindenki 
indul. Eddig

többen, mint ötvenen jelent
keztek

s mind az ötven tud. Mindenki ki
eshet, mindenki szerepelhet jól és 
nagyon sokan nyerhetnek ebben a 
nagy versenyben. Ilyen körülmé
nyek között elképzelhető, hogy nagy 
küzdelem lesz az első kardosapás
tól az utolsó ítéletig. Vérre_ fog  
menni, mert nemcsak az első két- 
három hely fontos, az ötödik-hato
dik helyért éppen ilyen küzdelem 
lesz, mert hat vívó szereplése ér
dekes a válogatás szempontjából.

Pillér, Gombos, Glykais, Ge- 
revich, Kabos, Doros, Uhlya- 
rik, Maszlay, Hatz Ottó, K al
már, Kosa, Szilasy, Hatz Jó
zsef. Rády, Garay, Schréder, 

Rozgonyi, Zirczy

és még nagyon sokan indulnak 
olyanok, akik már sok-sok versenyt 
nyertek, akik edzettek csatákban, 
rutinosak ott, ahol az idegek tán
colnak. Mellettük a fiatal tehetsé
gek tömegben. Olyanok, akik veszé
lyeztethetik bárkinek a sikerét. 
Mind komolyan trenírozott, a leg
több már pompás formában van s 
mipd azzal az elhatározással indul, 
hogy ebbe a versenybe mindent 
belead. Még az olyan is, akinek 
semmi keresnivalója Los Angeles
ben. Legalább kavart kelt a krek
kek sorában, legalább nehézzé teszi 
a sikert a legjobbaknak.

Tehát minden egyes tusért meg 
kell izzadni. Vívni kell a szó át
vitt értelmében is. Ha visszaemlé
kezünk a négy esztendő előtti

próbaversenyekre, eszünkbe jut, 
hogy milyen szép sportot nyújt az 
ilyen verseny. Itt mindenki elfe
lejti; a kombattáns sportok legna
gyobb szépsége és vonzóereje: a
küzdelem. A  test, az izom, az agy 
és a szellem közelharca. A határta
lan izgalom érdekessé teszi a né
zőnek a versenyt és határtalanul 
értékes élményt varázsol a résztve
vőnek. Ez az élmény a vívóverse
nyek ellenállhatatlan magnetikus 
ereje a vívó számára, aki ilyen 
nagy csatában maradék nélkül fel
használja minden idegenergiáját.

A nagy versenyek sora tehát e 
héten beköszönt és üdvözöljük a 
vívók első kimagasló eseményét! 
Az első versenyt a BEAC rendezi. 
Minden előkészület megtörtént, 
hogy sportértékhez méltó legyen 
minden külsőségében és rendezésé
nek simaságában.

A  verseny előmérkőzését az 
eddigi tervek szerint a 
BEAC Semmelweiss-utcai ví
vótermében fogják megtar
tani, míg a döntő a Műegye

tem aulájában lesz.
A kiírás szerint kilences döntőt 
rendeznek, vagyis kisebbet, mint 
amilyet eddig szoktak nagy verse
nyeken rendezni. Ennek az a célja, 
hogy már az előmérkőzés rostáján 
hulljon el a nem oda való és főleg, 
hogy mind a négy verseny döntő
jében egyenlő számú vívó vegyen 
részt, hogy az összehasonlítás reá
lisabb legyen. A versenyen persze 
az egész zsűrigárda felvonul, hogy 
mennél jobb bíróságokat lehessen 
összeállítani. így  is baj lesz.

A  legjobb bírák vívnak.
Alig egy-kettő áll rendelkezésre 
azokból, akikikel a vívók elégedet
tek szoktak lenni. A  döntőn már 
lesz elég. Addig sok jó bíró fog  ki
esni.

A verseny iránt általában nagy 
érdeklődés nyilvánul s valószínű, 
hogy a Technikán e célra felállí
tott tribünök ezútttal színültig 
meg fognak telni nézőkkel.

Az más!
A derbin jegyezte meg valaki:
—  Na, a Haraszti befutott!
__ 2 2 7 2
—  Ofszájdra!

A  n a g y k a n iz s a i  Z r ín y i  T o r n a  
Egyesület t íz  éves jubileuma alkal
mából rendezett ünnepélyről röviden 
már megemlékeztünk. Az ünnepély 
színhelye a nagykanizsai városi szín
ház volt,-melyet a közönség zsúfolá
sig megtöltött. Először a díszköz
gyűlés zajlott le, melyein Gyömörey 
István, v. országgyűlési képviselő, az 
NZTE elnöke tartotta a z  ünnepi be
szédet. Hálával emlékezett meg a z  
egyesület alapítójáról, Bobest Mátyás 
tábornokról, továbbá a  város és a 
vármegye, valamint a  helyőrség tisz
tikarának áldozatkész támogatásáról. 
Torna és ökölvívó bemutató után ke
rült sorra a z  ünnepély fénypontja, a 
vívóakadémia. Uhlyarik, Pillér, Ka
bos, Gerevich és Rajcsányi volt az 
akadémia résztvevője. Pillér és Gere- 
vich tőr-asszója nyitotta meg az aka
démiát, utána Uhlyarik—Rajcsányi, 
majd Uhlyarik—Pillér kard- 
asszó következett s  végül Kabos és 
Rajcsányi tőrrel dolgozott. A  szebb- 
nél-szebb akcióknál a közönség lel
kesen ünnepelte a vívókat.

A  K A N S z  b a jn o k i  v iv ó v e r s e n y é t  
ma délután 5 órakor tartják a Detek
tív AC vívótermében (Vadász-u. 31. 
félemelet).
A vilájchírtt angol Tho Ch«m
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fi ü í p t s i i  Sportrepülő 
Egyesiét tridenti kiállítása

A Műegyetemi Sportrepülő Egyesü
let most ünnepli tízéves fennállásá
nak évfordulóját. Ez a tíz év nem
csak a becsületes, jól végzett munka 
tíz esztendeje, hanem egy újra éledő 
ország élni akarásának, életrevalósá
gának egyik szép dokumentuma is. 
Azok az ifjú emberek, akik az Egye
sületet megalakították és ma is al
kotják, megmutatták, hogy a szilárd 
akarat, a férfias energia és a komoly 
tudás olyan fegyver, amellyel fel le
het venni a küzdelmet minden nyo
morúság ellenére is. „És mégis repü
lünk” , mondják a fiatal pilóták.

Az Egyesület felhasználta ezt a 
jubiláris évfordulót arra, hogy a 
műegyetemen rendezett kiállítással 
bebizonyítsa, mindenki számára meg- 
közelíthetően demonstrálja a komoly 
építő munkára való készségét. Azt az 
anyagi támogatást, ami nélkül a leg
nagyobb munkakedv, a legalaposabb 
tudás sem érvényesülhet, jóformán 
teljesen azok a tíz-húszfilléres adomá
nyok képviselik, amelyek a közönség 
jóvoltából kerülnek az Egyesület 
kezéhez. Menjen el mindenki, aki 
ilyen módon járult hozzá a repülők 
munkájához és látni fogja, hogy nem 
hiába adakozott, hogy a szerény fil
lérekből összegyűlt összegek eredmé
nyekhez juttatták a magyar repülés 
ügyét.

Csak egy gépet láttunk, amelyik
ben nem az Egyesület által tervezett 
és épített motor van. Ez az egyik 
„BL5”  típusú iskolagép, mely testvér
gépeivel és a „BL6” típusú iskola
gépekkel együtt már évek óta ki
fogástalanul és a legnagyobb bizton
sággal szolgálja a pilótaképzés ügyét. 
Ebben a gépben 110 lóerős Siemens
típusú. Weiss Manfréd-motor van, 
mely a Légügyi Hivatal ajándéka.

A nagy múltú, sok dicsőséget szer
zett „Róma” 18 lóerős „Thoroczkai” - 
motorja új burkolatot kapott és ez 
alatt várja új- repüléseit, melyeket 
aerotechnikai mérések és kísérletek 
céljára vett tervbe az Egyesület. Lég
csavarja Is burkoló kúpot kapott, 
míg a falon kifüggesztett sok szép és 
érdekes fénykép között található 
fotográfián, mely a gép római keresz
telőjén készült, jól látható, hogy a 
légcsavar ruha nélkül fogadja a 
keresztanya p‘ álfjál., rálpccsantott ke-, 
resztvizet.

Nagy szeretettél néztük az első 
„Thoroczkaí” -mofort, amelyik 1923- 
ban épült és- 1924 tavaszán repült 
először, 12 lóerő teljesítményével 
szolgáltatva a hajtóerőt .ahhoz a kis 
repülőgéphez, melyet a pilóta ifjúság 
humora „Mama kedvence” névvel ru
házott fel. ' ~ - ......  1

Az Egyesület legújabb típusa a 
„Gerle” . Ennek a típusnak legújabb, 
pár hete elkészült példányát és egy 
másik, félig kész példányát találjuk 
egymás mellett.

A félig kész „Gérle” nagyszerűen 
mutatja a gép egész szerkezetét, fel
építését. Abban különbzik a többi 
Gerlétől, hogy sítalpakon nyugszik.

Ezek a sítalpak már a tavalyi té
len pompásan megfeleltek konstruk
tőrjeik várakozásának. Bánhidi sok 
repülést végzett velük és szerinte 
nemcsak, hogy minden fajta havon 
megfelelnek, legyen az friss, puha, 
fagyott vagy olvadó, hanem a repülő 
számára új gyönyörűséget is hoznak. 
Szerkezetük roppant masszív és 
amellett könnyű; belül üres szekré
nyes tartó képezi a talpat, mely lágy 
kőrisfából készült és ezen van az a 
pár milliméter vastag amerikai diófa 
borítás, mely a csúszófelületet alkot
ja. Ha ez a borítás elkopik, kicserélik 
és maga a talp sértetlenül tovább 
szolgál. Már deres füvön, vagy füves 
talajra hullott egész vékony hó
rétegen is nagyszerűen bevált a sí
talp. Az a nyomás, ami a gép súlyá
ból a 2 méter hosszú és 20 centiméter 
széles talpakon átadódik a hóborított 
talajnak, mindössze 7 dekagram négy- 
zetcentiméterenkint.

Az új Gerlékbe már 100 lóerős 
Thoroczkai-motorok vannak beépítve.

Óriási akadályokat gördít az Egye
sület munkája, sikeres elöhaladása 
elé a szegénység. .Műhelyük szerény 
felszerelése sok dologban másokra 
utalja őket és ezért óriási jelentősége 
van a jóakaratéi támogatásnak, min
den olyan szolgáltatásnak, amelyet 
ingyen kapnak. így például a diós
győri vasmű igyen adja azokat az 
acélanyagokat és azok megmunkálá
sát, amelyeket a kis műhely miatt 
való korlátozás folytán maga az 
Egyesület nem tud elkészíteni.

Az eredetileg három napra terve
zett kiállítás iránt akkora érdeklődés 
nyilvánult meg, hogy meg kellett 
hosszabbítani a kiállítás tartamát. 
Csütörtökön délután zárják be. Aki 
teheti, nézze meg és lássa, hogy 
hogyan dolgozik a magyar műegyetem 
sportrepülők egyesülete, amelyikhez 
hasonlót Európa egyetlen más fő
iskolája sem tud felmutatni.

A schopírozó eljárás
hivatása teifeseai kiküszö
bölni a kerékabroncsok 
rozsdásodásáf és ezzel 
megakadályozni a pne ti
porom defektusokat
Hogyan fújják pisztolyból az 
olvasztott alumíniumot

Saját tudósítónktól

Az automobiltechnika már ré
gen keresi azt az eljárást, mellyel 
a kerekek vasabroncsainak a pneu- 
matik peremével érintkező felüle
tét tökéletesen rozsdamentesít
hetné. Rengeteg kísérlet folyt, 
próbálkoztak zománcfestékkel, 
rozsdamentesítő festékkel, dukó- 
val stb., sőt újabban az angolok 
az abroncs belső felületének kad- 
miumozását is megkísérelték, de 
a megkívánt eredményt elérni 
nem tudták.

Miért olyan nagyfontosságú  
a kerékabroncs rozsdamente

sítése?

A  felelet egyszerű: <z rozsdás vas
abroncs megtámadja a pneumatik 
peremét és nemcsak fizikai, ha
nem kémiai folyamattal felpuhít
ja azt és ezzel megfosztja ellen- 
állóképessé gétöl. Különösen vesze
delmes a rozsdás kerékabroncs az 
úgynevezett mélyágyazású, drót
peremes köpenyeknél. Ha a kerék- 
abroncs rozsdás, úgy a rozsda
réteg visszatartja a nedvességet, 
a köpeny peremének haj szál repe
désein átszivárog a nedvesség és

az acéldrótból készült perem- 
í í betét elrozsdásodva idő előtt 
;  j megy tönkre, sőt el is sza- 
í t m .'leadhat. ;V

* Á  gumiszerelés alkalmával min- 
.cféhki tapasztalhatta, hogy a be
rozsdásodott kerékről milyen ne
héz leszerelni a köpenyt, a rozsda
réteg mint ragasztóanyag tapaszt
ja  oda a köpenyt, melyet ilyenkor 
csak nagy erőfeszítéssel lőhet a 
kerékről leválasztani, esetleg csak 
peremszakadás árán.

Az automobiltechnilvft már ré
gen rájött arra, hogy a kerék- 
abroncsnak a pneuval érintkező 
felületét rozsdamentesíteni kell. 
A közönséges zománcozó eljárások 
nem váltak be, a zománcréteg 
ugyanis hamarosan lekopik annak 
következtében, hogy az alacsony 
légnyomású ballongumik a kerék- 
abroncson „csúsznak” , ez a csú
szás elég ahhoz, hogy a legellent- 
állóbb zománc- vagy festékréteg 
is lekopjék. Próbálkoztak dukózás- 
sal is, de ez sem vezetett ered
ményre, az egyedül kielégítő el
járás az angolok által bevezetett 
kadmiumozás volt, viszont ennek 
óriási hátránya, hogy •

hogy az eljárás igen drága 
és a vasanyagra rágalvani
zált kadmiuiriréteg a fead- 
miumfem lágyságénál fogva  
nem volt korlátlan élettar

tamú, / ,
amellett elektrolitikus folyamatok 
következtében a kadmiumréteg le 
is hámlott.

Mint egyedül tökéletes rozsda
mentesítő eljárás az úgynevezett 
8chopirozás ■ jön számításba. A  
schopirozás Németországban ré
gen! ismeretes és nem más, m int

megolvasztott és elporlasz- 
tott fémrétegnek a megmun
kálandó anyag felületére 

pisztollyal való fúvása.

A  schopírozó eljárás szabadalmi 
Jicencét magyar gyár, a Hydroxi- 
géngyár rt. is megszerezte, mely
nek műhelyeiben már be is ren
dezkedtek a munkára. Alkalmunk 
volt a gyár elektromos forrasztó  
és hegesztő osztályán az eljárást 
megfigyelni.

Az autókereket először is 
>  homokká] lefújják, 

a magyas nyomás alatt pisztoly

ból a darabra fúvott finom homok 
nemcsak teljesen eltávolítja a 
felületére rakódott tisztátalansá- 
got, festéket stb., hanem egyúttal 
gyengén érdes, szemcsés felületet 
is kölcsönöz. A  homokfúvás után

először horgannyal

vonják be a darabot, majd az alu
míniummal való kezelés követke
zik. Speciális szórópisztoly szolgál 
erre a célra, melynek kettős fu- 
vókája van.

A  pisztoly belsejében dur
ranógáz lángja olvasztja meg 
az alumíniumot, a nagy nyo
mású levegő pedig a meg
olvasztott alumíniumot f i 
nom fémpermete alakjában 

fú jja  rá a cinkrétegre,

A permete a darabra jutva össze
olvad, majd megszilárdul és telje
sen összefüggő, elpusztíthatatlan, 
fényesre polírozható aluminium- 
réteggel vonja azt be. Á  kettős 
cink-aluminiumréteg olyan védő
burok, mely le nem hámlik, kellő 
szilárdságú és lehetetlenné tesz 
minden elektrolitikus folyamatot, 
mely végül rozsdásodást és hám- 
lást eredményezne.

A schopírozó eljárás- nagy elő
nye, hogy kevés munkával gyor
san elvégezhető és így ára is ala
csony, kerekenként néháhy pengő, 
mely kiadás bőven t.megtérül a 
gumik nagyobb élettartama által. 
Örömmel kell üdvözölnünk, hogy 
végre nálunk is meghonosodik az 
a modern és tökéletes eljárás, 
mely hivatott csökkehleni a —  
sajnos —  nem ritka pnéu-perem- 
defektusokat és végeredményben 
olcsóbbá teszi az autó- és motor
kerékpártartást. '

Operálják a bécsi 
világrekordéi1 Melichart

— Saját tudósítónktól —■
A  nálunk is igen népszerű osztrák 

világrekorder motorversenyző, Willy, 
Melichar a napokban súlyos operá
ciót lesz kénytelen elszenvedni. Me
lichar súlyos Öalkarficamát kell 
operatív úton helyrehozni, ami azt 
jelenti, hogy

a jóképességű osztrák ver
senyző a tavaszi idényben 
aligha fog résztvehetni a 

versenyeken.
Orvosainak véleménye szerint Meli
char nyárrai smét teljesen rendben 
lesz és így résztvehet majd a ma
gyar dirt track-versenyeken is.

Kik kapják a 250-es 
11 Rudge vetsenygspekei ?

— Saját tudósítónktól —■
A nemrég érkezett hamisítatlan 

versenytípusú TT Rudge 250-esek 
iránt nagy az érdeklődés és majd
nem egy egész tucat versenyző aspi
rál a különlegesen gyors két gépre. 
Mivel az érdeklődök száma hatszo
rosa a gépek számának, lehetetlen
ség a kérdést közmegelégedésre meg
oldani és a Rudge-képviselet kény
telen volt eslősorban azokat számí
tásba venni, akik eddigi szereplésük 
alapján siker remér yében vennék 
kezükbe a- gépeket. így elsősorban 
Erdélyi Ferenc, a „kis” Komlóssy, 
valamint Fischer jön számításba. 
Remélhetőleg a döntés hamarosan 
megtörténik, mert a versenyévad 
erősen közeleg.
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Heti probléma
—  Cseh-góloknak is 

tudnánk örülni?
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Kék-fehér humor
H ol a boldogság m ostanában? 
É bredező Hungáriában.
Fenti versikénk az életből van 

merítve. Igazolásul alább adjuk a 
Hungária-kaszinóban a héten el
hangzott viccek néhány darabját. 
A viccek főszereplője: H araszti.

Haraszti az újpesti Tungsram- 
gyárban dolgozik s a döntetlen 
után ijedt hangon jegyezte m eg:

—  Most kapok az Aschnertől.
A  többiek megnyugtatták:
—  Ne aggódj. Azért a játékért 

csak jutalmat kaphatsz.
*

—  Érdekes, hogy amelyik mér
kőzésen játszott Haraszti, azt még 
nem vesztettük el.

—  Szóval Mojse veretlenül „vég
zett” ,

*
Szóval H araszti játékával nem  

volt m egelégedve a H ungáriá
idban. Többen em legették :

—  Kellene nekünk egy  jó  jobb  
szélső.

M ándi, aki Harasztinak nagy  
pártfogója, m eg jeg yezte :

—  M ajd ide hozom nektek job b 
szélsőnek a H itlert.

•
Ezt is Mándi mondta:
—  Ha ez a derbi Becsben van, 

biztos az 5Ö.000 néző',
—  Hogy-hogy?
—  Ha az olasz— osztrák előtt 

játszottunk v o ln a . . .

Mariássynak 
rettenetes gondjai vannak 
a betegek miatt

Nincs többé keret, nincs többé népsza 
vazás, csak autóbuszrendszerű váloga 
fás van — Nehéz a kapitány élete 
Mi lesz a tartalékokkal, ha mindenki 

talál gyógyulni? — Mariássy bízikmeg
ben n e , hogy ez nem

—  Saját töprengönktöl —

következik be

Beszélgetés 
százhúsz centin alul

—  T e P is ti!  In g yen  m entem  be 
Vasárnap az állóhelyre, m ert nem  
va gyok  százhúsz centi magas s e !

—  H ű, akkor éu páholyba m e
g y e k !

__ t f t
—  É n  m ég száz centi se va g yok !

K isegyesü leti intézők beszélget
n é k :

—  H át hallom, maguk csak jól 
éln ek !

__  777

—  Hallom, a balszélsőjüknek el
tö rö tt a térdkalácsa . . .

Közmondás szerint
—  Kár, h og y a válogatott csa

pa t békkjei nincsenek összeszokva.
—  S eba j! N e  tudja a jobb , m it 

csinál a bal!

Megbízható legfrissebb értesü 
lésünk szerint M ariássy  dr. főkapi
tánynak nincs se nappala, se éjjele 
nagy gondjai miatt, amiket az 
MLSz-ben kitört új korszak oko
zott neki. Mert régen nem így volt. 
Régen a kapitány egyszerűen

keretbe tette
a tájékozatlanságát s ebből a keret
ből jelölte ki a mérkőzés előtt a le
hető legrosszabb összeállítást. 
Néha esetleg kijelölte korábban 
csapatot is, de csak azért, hogy 
közönség felhördülése alapján meg
állapíthassa, hogy

melyik ponton
követte is el a legnagyobb baklö
vést. Ennek a rendszernek volt kö
szönhető többek közt az a nevezetes 
felfedezés, hogy Kalm ár jobb, 
mint K öves.

Sajna, most más időket élünk, 
más szelek fújnak. Nem zörög 
Nádas, ha nem vár a kapitány az 
összeállítással vasárnapig. Ső'; 
ellenkezőleg. Hétfőn csapatnak kell 
lenni. Pász.

Röndnek és csapatnak mu
száj lenni.

Szóval hétfőn kész is volt a csapat 
az összes tartalékokkal és az ösz- 
szes feltételekkel. Újabban a válo
gatottnál is úgy van, mint az autó
busznál: nincs feltétlen megálló
helye. Csak feltételes.

És innen van a gond. Mert 
addig nincs báj, amíg Városi láza 
még 38 (bár tegnap 39 volt és 
ebben az iramban vasárnapig még 
32 is lehet), m ert ekkor az Újpest
tel döntetlenül játszó

Falmár középfedezet lehet.
Tilinkós ágyéksérülését is ki lehet 
bírni, mert

Falmárt ekkor be lehet tenni 
jobbhátvédnek.

Tilinkós a lágyékától még lehet jó 
'balszélső, de csak azért, hogy 
Bicska átkerülhessen a jobbszélre, 
ahol különben egy született jobb
szélső állna, ami elveinkkel ellenke
zik. Besenyő csonthártya alatti vér
ömlenyének sem muszáj felszívód
nia tüstént, mert így legalább

megürül Falm ár részére : 
jobbösszekötő helye

és így mégiscsak bekerülhet a- csa
patba a kitűnő tartalék, aki Prágá
ban azt a bizonyos 40 méteres du
gaszt lőtte a Plamcskának.

De persze, ezek csak naiv remé
nyek. És ezzel Mariássy tisztában 
'is van. Azért búsúl.

Mert mi lesz akkor,
ha Városi úgy elfelejti vasárnapig 
a lázt, mint a ’ gömbháromszögmér- 
tan koszinusztételét, amit a nyol
cadikban tanult? Mi lesz, ha Avar 
csonthártya alatti vérömlenye da
cára is olyan frissen bír majd mo
zogni, mint vasárnap a kiegyenlítő

gól után? És mi lesz, ha Tilinkós 
olyan vígan fog  tilinkózni, mint 
portugál ?

Hova teszi
akkor

Falmárt?
Na hova?

Szurkoló Szilárd
legújabb szenzációs 

találmánya, 
o la derbir véleménye és a váloga
tottról

Lapunk barátja ezúttal is 
örömtől sugárzó arccal keresett 
fel bennünket.

—  Uram ! —  kezdte meg rög
tön. —  Én vasárnap rengeteg pá
lyát jártam  össze s piondhatom 
önnek, a sár mindenütt olyan 
mély volt, mint egy filozófiai 
munka.

—  Na és?
—  Ennek egy orvossága van ! 

És ez a fűrészpor! Meg kell in
dítani a fűrészporakciót!

—  Hogyan? •
—  Rengeteg szövetség van ! 

Most föl lehetne használni őket 
végre. Ki kell választani az eltá- 
volítandó személyeket és azokat 
el kell fűrészelni. Megvan a fű 
részpor!

Szilárd csalódottan nézte ar
cunkat, melyről több lelkesedést 
tételezett fel.

—  M it szól a derbihez? — kér
deztük.

—  Igazságtalan az eredmény 
Az igazi eredmény egy-null!

—  Hogy-hogy?
—  Szerintem Szalay ofszájdon 

á ll t . . .
És m it szól a válogatott 

csapathoz?
Sok benne a fia ta l!
V agyis?
Nézze szerkesztő úr, ezt 

mindenre lehet mondani. Ha ki
kapunk, én már előre megmond
tam, hogy sok a fiata l! Ha győ
zünk, akkor is már előre meg
mondtam, hogy sok a fia ta l!

Valódi debreceni

—  H o g y  m ilyen  nyájas közön
ség  van itt  D ebrecenben, nem  is  
h ittem  —  m ondta tegnap este  
valaki a p esti vonatban.

—  H o g y  é r te d !?
—  M ikor* a Bocskai ellen ítélt 
bíró, m ég akkor is becézte a

kisterm etű  S tern  bírót.
— B ecézte?  ,
— Ig e n ! A z t  kiabálta n ek i: 

A próm arh a!

Falu végén...
Kín-paródia a derbiről Petőfi után szabadon

Város végén UTE-pálya,
Oda megy ki a Hungárja,
Kit az Újpest de megverne, 
Ha a Szalay nem lenne!

De Szalay közeledik, 
UTE-tribűn csendesedik 
És már süvít az öngólja. 
(Hogy ne hozta von a gólya!)

Hungária bezzeg hangos, 
U jjong a szurkolóhad most. 
Énekelnek, kurjongatnak 
És egymásnak puszit adnak.

„K is  Szalay, arany virá g ! 
Szeresd csak, a H ungáriát! 
K öszönjük ezt a n agy k egyet  
É s  ha lehet, lő jj m ég e g y e t !”  '

S beszólnak a taccsvonalon:
„N e  fussatok olyan nagyon, 
N em  lesz üres lila háló,
H isz m ajd lő a vendéglátó.”

„Ö rdög bújjék Szalagba!
—  Véli Ú jpest. —  N incs itt  hiba!. 
B ele A va r, csak azért is,
M ár csak a prém ium ért i s !”

Megint jő  gól, csak úgy kopog, 
De most Újpest öröm ropog, 
Hungária ez alapon,
Nem vigad most olyan nagyon . . .

Gólt többet már egyik sem ad* 
Élvezgetik faultjaikat.
Végét vetik csontzenének, 
Hazamennek a legények. . .

u *e k
Helyreigazítás. Az újpesti Du

mavár az alábbi helyreigazító 
nyilatkozatot küldte be hozzánk 
A  Nemzeti Sport vasárnapi szá 
mában ezt a hírt olvastuk 
„Mégis Boronkay Gábor vezeti a 
derbit, mert már nincs semmi 
baja.”  Az igaz, hogy a derbit 
vezette, de a hir többi része igen 
is helyreigazításra szorul.

Ú jfajta tiszteletdíj. A  miskolci 
kerületi mezei bajnokság győzte
sét, Fodort megmarta egy kutya

Szolidáris edző. Vasárnap 
nemcsak a MAFC-ot, de edzőjét, 
Sólyom-Stofiánt is megverték.

érte.

tása

Ha-ha-ha...
H allottad? Zavaczkyt baleset

N e  m ondd! M i történ t? 
R á esett M ariássy válasz

önálló tönprengés'
—  Szalay öngólos hidegvérre! 

já tszik ?

Bátorság

—  A z t  m ondják, hogy a szövet 
ség i kapitány bátran válogatott.

—  H ol itt  a bátorság? Tudod 
m i lett volna bátorság?

f t 7
—  H a beteszi S e b e s t . . .

A hét legporosabb vicce
—  N eg yv en  mázsa fú részport 

használtak fel Ú jp esten?
—  B izo n y !
— Te jó  Isten , hány fű részt  

kellett azért porrátörni!

Közönségnevelés

-  H allottad? Ú jp est közönsé
g e t  nevel magának.

-  ???
-  Jövőre ISO centire teszik a 

mércét.

önálló töprengés

—  A z  újpesti derbi eredm énye <t 
Ferencvárosnak is m in d-egy volt?

Birkózó töprengés
—  A  hétből csak eg y  az ünnep?

Helyesen

—  Szalay öngólja porbasujtotta1 
az Ú jp estet!

—  Talán fü részporba ' . . ,

Szabó, Soroksár. Legyen egész 
nyugodt, a Swoboda semmi külö
nös. Pláne önnek.- Aki tudja már, 
hogy mi az a pészabó.

Matematikus. Tipjével kissé 
elkésett, de itt adjuk azért a jö 
vőre való okulásul: Az Egyiptom 
elleni válogatott mérkőzés azért 
végződött 0:0-ra, mert a 15 tag
ból álló csapat már az előző mér
kőzéseken berúgta a ráeső 15 
gólt. Legközelebb tehát legalább 
16 játékost kell kivinni.

Hegymegi Kiss Pál. Olvastuk, 
íogy lemondott, m ert úgy véli* 

hogy személye volt a városi se
gély akadálya. Elmondunk önnek 
egy anekdotát: Ketten beszélnek:

— Gyerünk be a* házba, mert 
esik az eső.

—  Na és ha bemegyünk, akkor 
eláll?

Kalmár Budapest. Azt mondja, 
hogy nem ment a játék, mert fájt 
a gyomra. Ha szabad érdeklődni, 
hogy fá jt a kedves gyomra a 
múlt szezonban ?

Állástalan. ö n  azt kérdezi, 
íogy mit csináljon, minthogy 

nagy pocakja van, nem tud futni 
és hamar elfárad, viszont pénzre 
van szüksége. Egyszerű. Menjen 
el Debrecenbe fedezetnek.


