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Titkos játéka 
bizonytalanná vált

Ha nem kap szabadságot, P. Szabó lesz Prágában 
a baiszéiső — A  válogatottak tegnapi gyakorló- 
mérkőzésén csak egész könnyen játszottak a 
kijelöltek — Javul a maródiak állapota 
A pontos útiterv
Ma indul útnak a gráci 
csapat, holnap a prágai

A  vasárnap sorra kerülő cseh
szlovák— magyar meccsre, vala
mint a gráci tornára tegnap tar
tották legjobbjaink utolsó edző-

—  Saját tudósítónktól —

gyakorlataikat a Hungári-úton. A 
mozgalmas napról az alábbiakban 
számolunk be:

A gráciák könnyű gyakorló- és 
összeszoktató mérkőzésén az MTK 

volt a szenvedő ellenfél (3:1)
A tartalékos gráci csapat kielégítően mozgott

Kissé nehezen készülődnek az öl
tözőben az első játékra. Jelentik, 
bogy

Barátky még mindig nem 
jött rendbe,

szerdán nem vett részt az edzésben 
8 igy játékáról most sem lehet szó. 
Táncos nem akar levetkőzni, mert 
a keddi Kupa-mérkőzés nyomán 
még fá j a lába. Végre Mariássy 
dr. utasítására vetkőzni kezd s 
közben a szövetségi kapitány meg
nyugtatja:

—  Csak 2x20 percig tart a já
ték. Aztán kisül, hogy Lakynak 
gyomorbántalmai vannak s így ké
sőbb jön csak ki. Mindezek tete
jébe az újpesti szertáros két ófa 
helyett csak három után fu t be. A 
Hungária vörös Takácsa nem is 
hagyja ki ezt a ziccert:

—  No ezután már csak két nagy
egyesület lesz —  mondja hamiská
san az újpesti játékosok felé. Majd 
folytatja:

—  Igen . . .  A Hungária és a F e
rencváros . . .  A többi az Újpesttel 
együtt a középblokk, m ert csak 
kisegyesülettel történhet meg, 
hogy így elkésik a szertára . . .

—  De Toki bácsi. . .  —  szól Kö
ves — , ne húzzon már bennünket.

—  Most ne húzzak, az 1:1 után? 
Hát mikor? Talán 5:0-nál? . . .

Végre minden rendbejön. Kivo
nulnak a csapatok. A talaj  ̂ kissé 
puha, de nem rossz. Salgó bíró

összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

flsclmer György
elektrotechnikai, r á d ió k é 
sz ü lé k e k  és anyagok nagy- 

kereskedése

Készpénzért Részletre is 
Budapest, VI.,Podmaniczky-u. 21.

Telefonszám: 1 9 8 -4 6

sípjelére, mintegy 500 néző előtt, 
így állnak fel a csapatok:

Grácba utazók: Aknai —  Nagy, 
Mándi —  Korányi, Kompóti, Sza- 
lay —  Táncos, Kormos, Köves, 
Szedlacsik, Hires.

M T K :  Toldi —  Kállai, Gábor —. 
Kovács, Iványi, Klamár —  Rökk 
(Hungária), Konrád, Hódi, Kecs
keméti, Sas.

Rögtön az MTK támad s már 
az első percben csaknem gólt ér el. 
Aknainak nyílik alkalma parádés 
védésre. A  hangulat meglehetősen 
lanyha, a játék hullámzó. A  „grá
ciák”  kornert rúgnak, majd a 6. 
percben K orán yi fölé lő. A 
túlsó oldalon K ecskem éti célozgat. 
Megint gráciák jönnek fe l: K öves  
közelről az üres kapu fölé küldi a 
labdát. A  játék nem  m utat sem m i 
különösebbet, a játékosok nem  
igyekeznek túlságosan, könnyen  
m ozognak: egyszerű  edzömérközés. 
A  16. percben Hires jó  beadása 
után Kormos fejese lécről pattan 
vissza. Végre hosszú játék után a 
20. percben

Tánczos beadása során Szed
lacsik állított labdából sar- 

kos gólt rúg. 1:0.
Utána rögtön szünet és hely

csere következik. A  későnjött 
L aky m ost áll be s íg y  K orányi 
hátra kerül eredeti helyére, m íg  
N a g y  kiáll. Ezenkívül a két csa
pat kapust cserél m ég.

Már a 2. percben Táncos ismét 
szépen ad be. Aknai előtt ketten is 
táncolnak s a kapus így

beengedi Szedlacsik megcél
zott lövését. 2:0.

A játék, most élénkül s a 4. perc
ben már újabb gól ősik. Ism ét Tán
cosnál lesz veszélyes a támadás, be
küldött labdáját Szedlacsik fe jje l  
n agyszerűen csúsztatja H ires elé,

aki remekül vágja a labdát a 
bal sarokba. 3:0. Bombagól!
Most Kormos hagy ki két lépés 

ről is helyzetet, majd feljönnek az 
amatőrök. Előbb még Mándi 
„passzát”  Kecskeméti nem tudja 
értékesíteni, de aztán

Kecskeméti centerbe áll és a 
jobbösszekötő helyéről a sa

rokba céloz. 3:1.
Erre kissé unalmassá válik a játék, 
míg nem a 20. percben Híres nagy
szerű lefutása egy kis élénkséget 
hoz, Kormos közeli fejesét Aknai 
azonban kivédi. Kissé későn kap
tak erőre a játékosok: a mérkőzés 
nek már vége.

A közönség már kíváncsian várja 
a nagyokat, míg a gráciák sietnek 
az öltözőbe.

—  N a gyszerű  volt a talaj —  je 
lenti Hires — , jobb nem  is lehetett 
volna.

—  A k k o r  m iért nem  játszottál? 
—  kérdi Nagy.

—  N e m  értem  rá —  vág vissza 
Hires — , téged kerestelek . . .

Kényelmes játékban is féltucat gólt 
ér el a válogatott csapat az egye

temistákkal szemben
Válogatott— BEAC 6 :0  (4:0)

(A  gráciák, m ég javában játsza
nak, m ikor benépesül az öltöző a 
prágaiakkal. . A  szem ben levőben  
m eg a B E A C  játékosai készülőd
nek. A  válogatottnál A va r is m eg
jelenik, hogy üdvözölje társait. 
B iceg, fájlalja a lábát és sajnálja, 
hogy nem  lehet ott a prágai g y e 
pen.

M ariássy dr.-nál Toldi jelentke
zik s kéri, hogy m entse fel a já 
ték alól, m ert hiszen kedden, D eb 
recenben halálra fáradt.

—  A n n yira  nem  lehetsz te fá 
radt, G éza , hogy az egyik  félidőt 
végig  ne játszd  —  válaszol a ka
pitány s  Toldi Turay m ellett vet
kőzni kezd.

A z  e g y ik  sarokban Lázár beszél
g et Zavaczkyyal, aki ú j fiú  ebben  
a k örn yezetben . K issé  pirosabb, 
m int a többiek , mintha m elege  
lenne. A  vörös Taki is m egbeszéli 
vele a m asszázs dolgát, m eg az, 
utazásra vonatkozó dolgokat. T it
kos az egyetlen  hiányzó, m ert

Swoboda nem játszik,
Sílny lesz a center, 
Pelcner-Bradács a jobbszárny

az ellenünk vasárnap ki*
álfé csehszlovák váloga* 
folt csapatban

—  T elefonjelentésünk  —

Prága, március 17. 
Fanta  szövetségi kapitány szer

dán este állította össze a csehszlo
vák válogatott csapatot Magyar- 
ország ellen, de máris valószínű, 
hogy a csatársorban változás lesz. 
A csapat, mint ismeretes, így fes
tett az eredeti kijelölés szerint: 

Planicska —  B u rger, C tyrok y  
■ M adelon, Sim perski, S rbek  —  

Junek, Sílny, Swoboda, . N ejed ly , 
Zosel.

Swoboda  betegsége azonban tel
jesen valószínűtlenné tette vasár
napi játékát, úgyhogy F an ta  ma 
este már kijelölte azt a csatársort, 
amely Swoboda  távollétében fog 
játszani:

Pelczner, Bradács, S iln y, N e 
jed ly, Zosel.

Mint látható, az egész jobb
szárnyat felcserélte Fanta, mert 
Junek  csak Silny vei tud össze
játszani. Minthogy pedig Silny  
fogja helyettesíteni Sw obodát, 
Fanta  úgy vélte helyesnek, ha tel
jesen új jobbszárnyat állít be. 
így  került a csapatba a Sparta 
Pelcznerje  mellé a Viktória Zsis- 
kov Bradácsa. Ez a szárny rúgott 
a legutóbbi gyakorlaton hét gólt

a Kladno kapujába.
Az érdeklődés a vasárnapi mér

kőzés iránt igen nagy. 30.000 né
zőre számítanak, mert nemcsak 
Pozsonyból, hanem több más na
gyobb városból is jön különvonat, 
hiszen mindenki ki akarja hasz
nálni az alkalmat, hogy egy csa
pásra a mintavásárt is meg
tekintse.

A  Cseszke Szlovo jubileumi mér
kőzésnek tekinti a vasárnapi ta
lálkozást, mert egybeveszi az 1925 
óta lejátszott amatőr- és profi
válogatott mérkőzéseket és így jön 
ki, hogy vasárnap tizenötödször  
ütköznek m eg a m agyar és a cseh
szlovák válogatottak. A z  eddigi 
14 mérkőzésből a csehszlovákok 
hatszor, a magyarok négyszer ke
rültek ki győztesként, négy mér
kőzés döntetlenül végződött. Végül 
annak a reményének ad kifejezést 
a Cseszke Szlovo, hogy most 
vissza tudják adni az 1931 őszén 
Budapesten elszenvedett 3:0-ás 
vereséget.

A csehszlovák szövetség 50.000 
cs. koronára biztosította a mérkő
zést eső ellen.

Moldvay.

csak később szabadul szolgálatá
ból.

Dudás a vasárnapi csata kékes
zöld. nyom ait m utatja, m ajd  indít
ványozza, hogy vonuljanak ki né- 
hányan a kapu m ögé. Á m  n em  is 
kell már a kapu m ögé m en n i, hi
szen az első csoport levonul a pá
lyáról, hogy átadja a h elyét a 
nagy válogatottnak. A  p irostrik ós  
válogatott m ögött kifu t a fek eté 
ben levő E -b etű s csapat. K é t  pöt
töm  diák tágra m eredt szem m el 
nézi a furcsa, ism eretlen  tizen
eg yet s az egyik  bátortalanul kér
dezősködik: *

—  B ácsi kérem , m ilyen  csapat 
ez az E -b etű s?

■—  E jn y e  fiam , m ilyen  e g y e te 
m ista lesz 'majd belőled, ha m ég  
m ost sem  tudod, hogy ez a B E A C .  
A z  egyetem isták.

Elgondolkoznak többen. B izon y , 
nem  is olyan régen , m ég n agyon  
jól ism erte a pályák n ép e a fe 
kete-mezes csapatot!

D e  jön  B iró  Sándor, kezd ésre  
állanak fel a csapatok:)

V álogatott: Szabó —  Dudás, 
Kocsis —  Borsányi, Kalmár, Lá
zár —  Zavaczky, Cseh II., Turay. 
Toldi, Sáros.

B E A C :  Takács —  Mester
Ghymessy —  Izák, Sághy, Németh 
—  Kertész, Koncicky, W igh. 
Ivány, Zudla.

M O D I A H O

Kalm ár viszi a csapa
tot, gólt lő, Z avaczky  
m egnyeri a közönség  

tetszését
Még B orsá n yi nincs a pályán, 

mikor a BEAC kezdi a játékot s 
W ig h  a kapu közelében terem. A  
jóalakú center lövése azonban le
csúszik. Izák  haza játszik, Turayt 
G h ym essy  szereli, majd K on cicky  
— K ertész  összjáték után a szélső 
jól centerez s Iván y  fejesét a ka
pus védi. A  4. percben Zavaczky  
elszalad —  tetszést zajong a kö
zönség —  Turay elé tolja a labdát 
s a center lábáról a jobb , felső- 
sarokba repül az első gól ( 1 :0 ) .  
A válogatott nagyon könnyen ját
szik, mert az egyetemisták alig 
fejtenek ki ellenállást. Toldi jó  
helyzetből mellé lő, T u ray  labdá
ját Takács üti ki, majd a 6. perc
ben Kalm ár bombája a kapufán 
robban s a visszapattanó labdát 
Sáros háló mellé irányítja. A nai- 
vul játszó egyetemisták között 
egyelőre csak Izák  találja fel ma
gát s nehéz helyzetben tisztáz. 
Zavaczky elfutásai tetszetősek, be
fejezései azonban sablonszerüek. 
B orsán yi is beáll közben s most 
már Dudással együtt könnyedén 
teszi ártalmatlanná az ellenfél kí
sérleteit. Sőt a 10. percben Kal
m ár tör előre s m ert senki sem  
zavarja va g y húsz m éterről f é 
n yesen  sikerült lövéssel nagyszerű  
gólt lő a jobb  felső  sarokba ( 2 :0 ) .  
A BEAC nem igen tud előre tör
ni, a válogatottnak nem kell eről
ködnie, hogy támadásban marad-

L O N D O N I  K E M N Ő CHARLES FARRELL 
ELISSA LANDI 
MYRNALOY PÁTRIA •  FÉSZEK



Péntek, 1532 március 18.

.ion. Á 13. percben a két kapus 
helyet cserél. Ékkor jó  Izák—  
I f igh~—KeHé ez lefutás megy vé
gig a pályái!, de a éénterezétt 
labda Takács kezébe kerül. A ki
rúgással Toldi kapja a labdát, 
Zavaczky elé játszik, aki feltárt
hatatlanul fut el. A vonaltól Cseh 
elé gurít, aki a tiilsó sarakba to
vábbítja a labdát (3 :0 ) . ZavacXky 
továbbra is jól játszik, de mindig 
csak gurítja a beadásait. Egyetlen 
ívelt labdája vári, azt ballal fcíüdi. 
Sáros rontogat s valáki így elmél
kedik :

—  Most mát ér fém, miért lett 
Sáros a tartalék! Minden poszton 
egyformán rosszul játszik mosta
nában! '

Jó adogatás után Toldi fölé 15, 
a 20. percben pedig beáll Titkos 
Sáros helyére. Mindjárt jó  labdát 
ad s Turay gyilkos lövését fogja 
Szabó. Zavaczky váratlanul ballal 
lő S a kapufáról pattan vissza a 
labda. A  BEAC Is eljut a másik 
kapu elé, de Ivány lövésé hatás
talan. Annál jobb az ellentámadás 
a 23. percben, mikor Zavaczky 
gurított labdájából Turay védhe- 
tettén gtólt lő (U:0). Nincs szünet 
a 25 perc lejárta után, fordul a 
két csapat.

Ujvóry véd, Toldi 
helyén Sáros látszik
(A  BEAC-ban Koncicky helyére 

Demkó ál! be.) A válogatott lendü
lettel kezd. Turay lövése azonban 
elcsúszik á kapu felső Sarka mél-
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lett. Erre el is lanyhul az iram s 
változatos lesz a játék. Az 5. 
percbén Titkos elfut, Zavaczky 
elé kerül a labda, de a Szélső most 
nem találja fel magát. Uj támadás 
végén Cseh tör ki, de Ujváryé a 
labda. A 7. pereben Mester kapu
ja  felé éli arccal, amint a labda 
előtte ugrik. Haza akar adni a 
kapuból kijött líjvárynak, de a 
kapus fe je  fölött a hálóba küldi a 
labdát (3 :0 ). Takácsnak Ivány 
fejese, Sághy szabadrúgása ad 
munkát, majd kemény harcban áll 
a SÉAC védelme, de most egyre 
jobban küzd. Cseh mégis nagy
szerű helyzetbe kerül kétezer is, 
dé mindkétszer ront. A BEAC- 
támadásoknak sincs sikeres befe
jezésük. A 17. percben meg jó 
összjáték után Wigh Szép lövését 
Takács fogja. Uj lefutás végén 
Demkó lövése mellé megy, mire 
Titkos lefutása kofnert hoz. Jó! 
száll kapu ele a labda. Újváry és 
Cseh ugrik érte, a kapus nem

tudja fogni a bőrt, mély a földre 
pattan s onnan a hálóba, ugrik 
(6 :0 ). Kezdés Után a BEAC cen
terének van két jó  helyzeté, de 
Wigh először fölé lő, másodszor 
pedig a kapus kezébe gurít s így 
elmarad a tiszteletgól. Dudás fél
pályás rúgása nyomán a kapufá
ról pattan vissza a labda, Demkó 
szöktetése pedig lesben találja 
Kertészt. Mezőnyjátékkal ér vé
get a játék.

Tl«©s és kom er-
gyakorlatok

Miközben a fiúk már futnak be 
az öltözőbe, Mariássy nyakoncsípi 
Turayt, Kocsist és Zavaczkyt s 
visszaviszi őkét az egyik kapuhoz, 
ahol Üjváry vár áldozataira.

—* Még égy pár 11-est rúgjatok!

—  szói a ka-pitányi magyarázat.
Turay lő először: egyet jobbal a 

balsarokba, egyet ballal a jobb- 
sarokba. A harmadikat már kivédi 
Üjváry, akinek ettől kezdve egyre 
nagyobb lesz a hangja. A  közönség 
elözöníi a pályát s úgy körül állja 
a kaput és a 11-es pontot, hogy 
alig marad hely a négy fiúnak. 
Kocsis kerül sorra. Hol sikerül a 
lövés, hol nem. Zavaczky nem talál 
á hálóba, sem ballal, sem jobbal. 
Üjváry fröccsbe fogad Turayval. 
Nyer. Dupla, vagy semmi! Veszít. 
Kár volt fogadni!

A kapitány elviszi Zavaczkyt 
kornert rúgni. Hármat rúg. Ter
mészetesen a jobboldalról. Viszont 
ballal rúgja. Potya-iskola szerint. 
Pontosan és szépen szállnak a rú
gásai. Mariássy befejezettnek nyil
vánítja az edzést: Elég!

Triói utón
fürdés, uzsonna, úti megbeszélés 

és — gond: mi lesz Titkos 
szabadsága val ?

Percek alatt megtelik á H ungá-, a „Bordó” , rosszmájúan meg-
ria-öltöző kis fürdőmedencéje á i jegyzi

'sasums^assi

melegvizet kedvelő futballistákkal. 
A  hangulat vidám: könnyű mun
ka volt. Jól esett a kis mozgás. 
Toldi már fel van öltözve, neki 
félidőiig! fórja Volt. A balössze
kötőt többen is megkérdik, nincs-e 
valami baj, hogy olyan korán 
abbahagyta. Á  válasz:

Dehogy van. De kedden 13Ó 
perc, meg csütörtökön is egy fél
idő éppen elég kondíció javításnak.

A  jókedvét fokozza Mariássy 
dr. kijelentése:

-— Fiúk! Fürdés után a klub
házban uzsonnánál találkozunk.

Sárost, aki betegsége után első 
nap jött ki a szabad levegőre, bú
csúzik társaitól, miután Prágába, 
Sajnos, nem tarthat velük. Ma
riássy Őt is meginvitálja az uzson
nához, de Sárosi elhárítja a meg
hívást:

Megyek a nagynénimhez. Ö 
tőié is kapok uzsonnát.

Betegek, sérültek
Többen jelentkeznek a megürült 

uzsonnahelyre, dé Mariássy nem 
mindenkivel szemben ilyen áldo
zatkész. Közben Takács és Kovács, 
a kondíció mesteréi meggyúrják a 
fiúkat. Dudás combján zöld folt 
éktelenkedik, a vasárnapi újpesti 
derbi emléke. De már csak a nyo
ma van meg, csak két napig fájt. 
Kalmár talpénak a helye, Most. 
máf egymásnak Vet vállat a két 
kemény harcos, harc és fájdalom 
feledve Van. Avar sérülése iránt 
ía érdeklődnek, mire Takács Béla,

—  Ricsinek tudat alatti vér
ömlenye van.

De ez csak vicc. Séenger dr.. 
az MLSz orvosa hivatalosan meg
vizsgálta Avar sérült sípcsontját 
és ő is megállapította a harckép
telenséget.

Még egy fiú őriz emléket Vasár
napról. Titkos, aki a sípcsontja 
mellé kapott fájdalmas rúgást, de 
az ő sérülése sem komoly. Több 
baj van a szabadsága körül, ame
lyet kissé elkésve kérvényezett az 
MLSz a honvédelmi minisztérium 
tói s így elintézés csak ma lesz. 
Ha lesz. Ez az ügy különben a 
későbbiekben biztonsági intézke
déseket tett szükségessé,

2 vélem ény a trióiról
Mariássy nyilatkozik a próba

játékról s
—  Jól mozgott a társaság és ez 

volt a főcél. Különösen az 1. fél
időben volt a játék tetszetős. Szü
net után lefékeztek, de nem is 
kívántam tőlük erőfesztítést.

Schlosser Imre, a 75-Szőrös ma
gyar válogatottrekorder a követ
kezőkben foglalta össze benyomá
sait:

—  Mutatós kis játék Volt, szép, 
könnyed stílusban, de félek, hogy 
Prágában nem lehet ilyen könnye
dén játszani a tagbaszakadt cseh
szlovákok ellen. Ott keményen rá 
kell menni s én a csapatot kissé 
könnyűnek látom a nehéz feladat
hoz. B á r' tévednék!

Szabó Antal

A trió! jutalm a
Az uzsonna: tea és egy pár

virsli. Majdnem mindegyik játé
kos résztvesz az uzsonnán, a prá
gaiak is és a gráciák is. Egymás
után jönnek, váltják egymás. Za- 
vaczkyra csak a végén kerül sor. 
Már azt hiszik, hogy nem is jön. 
Valaki így vélekedik:

—  Zavaczky biztos nem mer 
uzsonnázni, mert nem tudja, hogy 
mit szól hozzá az amatörzsüri.

A valaki téved, mert Zavaczky is 
befut, illedelmesen bemutatkozik 
azoknak, akit még nem ismer. 
Csendesen uzsonnázik a társaság, 
csak Titkos vírsliadagjánál van 
csodálkozás. Három rendes adag 
kitelne belőle. Hiába, ő protekciós a 
kék-fehér vendéglőiben,

Úti rend Grófiba 
és Prágába

Mariássy dr. mindenkivel közli 
az utolsó tudnivalókat. Eszerint:

A  gráci csapat háromnegyed 
7-kor találkozik a Keletin, a pá
lyaudvaron reggelizik. Fél 8-kor 
indul el és Szombathelyen keresz
tül délután 4 órakor érkezik 
Grácba. Visszaindulás hétfőn este 
11 órakor s érkezés (PragerhofOft 
át) délelőtt hegyed 11-kor. A  csa
pat: Aknai —  Mándi, Korányi —  
Laky, Kömpóti, Szalay —  Táncos, 
Kormos, Köves, Szedlacsik, Híres. 
Tartalék: Háda, Nagy. Vezető: 
Mayer Béla (egyedül!).

A  prágai csapat tagjai pénte
ken egyesületük tréningjén vesz
nek részt, ahol könnyű munkát 
végeznek. Holnap, szombaton reg
gel háromnegyed 7-kor találkozik 
a társaság a Nyugatin, ahonnan 
a negyed 8-kor induló prágai 
gyorssal kel útra. Érkezés Prá
gába délután fél 6-kor. Vissza-
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térés hétfőn délután fél 2 órakor, 
érkezés é jje l fél 12-kor. A csa
pat; Szabó —  Dudás, Kocsis — 
Borsányi, Kalmár, Lázár —  Za
vaczky, Cseh, Turay, Toldi, Tit
kos. Tartalék: Üjváry, Sáros. Ve
zető: Nádas Ödön és Mariássy
Lajos dr. A  csapattal utazik Ta
kács Béla, a Hungária segéd
edzője is.

Mi lesz Titkossal ?
A triálről a szövetségbe vezetett 

a kapitány útja, ahol elnöki ülésen 
vett részt. Az elnökségi ülésen meg
beszélték Titkos ügyét is, amelynek 
elintézése mára várható. Minden
esetre felkészülve azonban tai'ta- 
lékbalszélső kijelölésére is gondol
tak. Eredetileg Hírest akarták a 
gráci csapatból feltételesen itthon 
tartani, de végül is mellőzték a 
gráci csapat megbolygatását s úgy 
döntöttek, hogy

Titkos akadályoztatása ese
tén P. Szabó lesz a prágai 

balszélső.
Ebben az intézkedésben azonban 
már az is vezette az MLSz elnök
ségét, hogy a honvédelmi miniszté
rium kedvező intézkedésében fel
tétlenül bíznak.

Prágában: piros ing
Mariássy dr. intézkedett a válo

gatott mezek előkészítése felől i». 
A nagyválogatott hagyományos 
piros ingét viszi magával az útra, 
fehér nadrággal és zöld harisnyá
val. A gráciák két mérkőzésükre 
való tekintettel, piros és fehér in
geket s fehér és fekete nadrágokat 
is kaptak.

A válogatott csapatok tehát útra- 
készen állnak. Ma: Grácba, holnap 
Prágába indulnak színeink viselői. 
Szerencsés utat!

Románia délamerikai túrán? Jorga
román miniszterelnök nyári délamo- 
rikai propngandaútjával kapcsolat
ban fölmerült annak a terve Buka
restben, hogy a délamerikai propa
gandába bekapcsolják a futballt is, 
mint a legfejlettebb román sport
ágat. A terv Luciádé szövetségi fő
titkártól származik, de az egyesüle
tek egyelőre nem fogadták nagy ro- 
konszenvvel, mert a túra hosszabb 
időre megbénítaná aa itthoni futball- 
életet

Peti
Irtás Szemerey Miklós
Pár hónappá! ezelőtt egyik ba

rátomnál Voltam vendégségben, 
fthöi szép. társaság gyűlt egybe.

Valahogyan a beszéd a fu t
ballra terelődött. Pártját, azonban 
aéfiki sem fogta, hanem ócsárol
ták, úgyis mint játékot, úgyis 
mint sportot.

—  C sak csavargók és alacsony 
műveltségű emberek rúgják á 
labdát. mondta az egyik,

—  Duiva. testi épség elleni 
hadjárat minden barátságos mér
kőzés, —  kontrázott egy másik,

—  Ugyan —- szótára közbe — , 
önök uraim bizonyára nem isme
rik -a - futbálíegyletek életét! 
Azok keretén belül megtanulják 
a játékosok a baj társ íásSágot, 
fíáícolrii egy cél érdekében, Az 
ilyen- sportemberek karakterek 
lesznek az egész életben, táma
szai á társadalomnak.

Egész futbaliellenés légiónak 
láttám a díszes vendégkoszorút. 
Fenti kijelentésemre tizén is 
akarták riposztozni.

Barátom, a házigazda, bár min
denben egyetértett velem, hogy a 
fcfe-züiŐ szócsátái megelőzze, be
kapcsolta á rádiót, —  hátha va
lami jótékony zene csillapitólag 
fög  hatni reánk.

A i  altatás feltalálójáról emlé
kezed meg váiáíftf híres egyetemi 
tenor, s az előadás keretén belül 
érdekesebbnél érdekesebb epizó
dokat moftdott el, amiket OfVOSi 
phAála'AÍiiít átélt.

Gyönyörű, hatalmas új rádiója

volt házigazdánknak, s így már 
figyelmességből is tartoztunk 
neki annyival, hogy felhagyva a 
Vitával, egy kicsit hallgatunk.

A íelkierőről Beszélt, amelynek 
egyszer, —- a hagy világégés 
alatt, —  égj* orosz faluban azóta 
is páratlanul álló példájával tá 
lálközott.

Ekkor már mindannyian figyel
tünk,

Súlyosan roncsolt lábú oroszt 
hoztak a tábori kórházba, — 
hangzott az előadó szava.

Mindkét láb amputálandó! 
—  adta ki röviden az utasítást a 
ségédszemélyZetnek az orvos. Cé
lozva ézzel árra, hogy készülőd
hetnek aZ altatáshoz.

S ekkor megszólalt a szeren
csétlen orosz,

Nem, néni engedem magám 
elaltatni.

■“ * Lehetetlen f —-  azt képtelen
ség kibírni embernek áltatás nél
kül, —, felelte inkább szána
kozva, mint bosszankodva az öt
vös.

—- Könyörgöm, tegyék ezt meg. 
Vegyék le a nyakamból ezt a ke
resztet, s akasszák oda fel a ge
rendára, hogy a műtét aiatt min
dig láthassam. Meglátják, egy 
hang sem jön ki a szájamon.

Nem volt idő a gondolkodásra. 
Az orvos, ha fieheZert is, bele
egyezett.

Három őrá te lt el, amikorra 
vége lett m  operációnak. A kínok 
és gyötrelmek végtelensége volt 
ez a három óra mindazoknak, akik 
á Szobában voltak.

S a« orosz megmerevedett arc
cal nézte a keréÉütet. Amint aért

ajkára néztem, azt gondoltam 
talán már nem is él.

Egyetlen egy jajkiáltás íiértt 
hagyta el ajkát e rettenetes idő 
alatt.
• Sohasem találkoztam a lelki 
erőnek ilyen hatalmas, s szinte 
csodálatos példájával. Azóta is. 
fejezte be az előadó felovásását, 
valahogyan áz egész orosz nem
zettél szemben más véleményen 
vagyok. Csodálom azt a népet, 
amelynek ilyen fiai is akadnak., 

A szobában csend volt. Fénye
sek lettek a férfiszem ek. . .

S én mégis alkalmasnak talál
tam arra a jelenlevők lelkiállapo
tát, hogy újra a futballról beszél-

\  Szobában csönd v o lt . ,»
—  Uraim, szóltam halkan, ha 

megengedik, elmondok egy igaZ 
történetet egy 13 éves kis futbal
listáról, s ha Végig hallgatják, 
biztosra veszém, hogy más les® a 
véleményük arról a megvetett ke
rek bőrről iá. —  Nem az az igazi 
labdarugó, aki ptlszta időtöltés
ből rúgja a labdát, hanem az, aki 
egész életére rajongója marad 
annak.

Körülöttem mosolyogtak, fe
ledve a szegény orosz történetét, 
de azért belefogtam,

*— Volt a nagy alföldi város
ban a sok utcai csapát között egy 
nekem nagyon kedves kis utcai 
csapat. Lehet, talán azért volt 
ilyen kedves, mert éh is ott tanul
tam meg kergetni a rongylabdát, 
dé mindezek fölött kedves volt 
azért, mert lelkes pirospozsgás 
kismagyáfokat ismertem még köz
tük, s olyan lelkesedéssel néztem

el egy-egy „mérkőzésüket", amely 
mindig az utcai hegemóniát volt 
hivatva eldönteni, hogy sokszor 
egészen megfeledkeztem arról, 
hogy felettem már régen elszállt 
áz az idő, amelynek most Ők örül
nek.

*—* Énnek a lelkes kis csapat
nak volt egy kis mindenese, a 13 
éves kis Peti. Ha nem volt meg a 
11 ember, akkor játszott is, külön
bért „szertáros”  volt.

—  Egy szép napon a teljhatal
mú kapitány azt mondja Petinek

—  Peti, a labdánk ki van ha
sadva, holnapra feltétlenül varrd 
meg, mert a Tyukláb-utcai FC 
éllén nekünk kell adni a labdát.

—  Peti boldogan fogadott szót 
a vezérnek, s amint hazaért, elő' 
kotorta a nagy tűt, beszurkozta a 
fonalat és hozzálátott a munká
hoz.

—- Á második öltésnél azonban 
elakadt a munka.

■*— Nem bírta kihúzni a tűt a 
bőrből. Hiába erőlködött, nem 
tudta tovább folytatni á munkát.

— Ekkor minden erejét össze
szedve, fe jét nekiszegezte a bőr
nek, s —  kirántotta a tűt.

—  Velőtrázó sikoly törte meg a 
szoba csöndjét.

Rémülten rohant be Peti 
édesanyja a szobába.

Peti ott feküdt a földön el- 
aléltan, s a jobb szemében mélyen 
belefúródva a hatalmas tű.

* -  Orvost hívtak, ki azonnal el 
akarta távölíttatni az összeron- 
csőlt, teljesén átszúrt szemet, de 
később mégis úgy határozott, 
hogy megvárják a reggelt.

—  Rettenetes kínokat szenve

dett a kis Peti. Édesanyja ott vir
rasztóit az ágya mellett. Az anyai 
szív borzalmas kínokat állt ki, 
látva kisfia szenvedését. S Peti 
magábafojtóttá a rettenetes fá j
dalmat.

—  Az összetört édesanya el
aludt a betegágy mellé állított 
karosszékben.

—  Peti pedig minden erejét 
összeszedve, valami csodával ha
táros lelkiérővel, leküzdve kín
jait, lekúszott az ágyból, elő
kereste a félredobott féltett kin
csét, a csapat fütballját, s . , «  
egyik szeméből szivárgott a vér, 
a másik szeméből patakzott a 
könny. . .  varrt!

—  Az utolsó öltésnél tartott, 
amikor édesanyja felrezzent.

—  Az anya fájdalm át már nem 
tudom leírni, illetőleg elmondani, 
dé az nem is tartozik ide.

— Akis  Peti újra elalélt, de 
hónapok múltával felgyógyult.

—  A múltkor láttam a helyi 
nagy egyesület deszkakerítéséhez 
simulva. Leste a nagyok mérkőzé
sét. Egy rendőr fogta éppen 
fülön. Éppen akkor értem oda, 
amikor könyörögve kérte a rend 
szigorú őrét, hogy engedje él. 
Amint félig felém, fé lig  a rendőr
höz fordulva könyörgött, bal sze
méből patakzott a könny.

—  A jobb szeme már nem volt 
meg.

#

A szobában csend volt. Azt hi
szem, azóta 10 emberrel kevesebb 
ellensége van annak a sportnak, 
amiért a kis Peti az egyik szemét 
elvesztette.



Péntek, 1932 március 18.

A l!I. kér. FC Ígérkezik a tavaszi
.  « . . .  *  ■

A Vasasok ellen is úgy áS! 
fe! a kék-fehér esapaf, 
rtninf két első bajnoki 

mérkőzésén
Saját tudósítónktól ■-—

A tavaszi idényben harmadik 
bajnoki mérkőzésére áll ki vasár
nap a III, kér. FC, még pedig a 
Nagyszombat-utcai pályán a Va
sasok ellen. Ezen a meccsen is 
úgy áll ki az óbudai csapat, amint 
első két bajnoki meccsén játszott 
és ahogyan kiállt volna az elmúlt 
vasárnapon is, ha a pálya sáros 
volta miatt nem maradt volna el 
a Vasasokkal való fontos találko
zás. Bizonyos fokig ugyan a szük
ség is hajtja a kerületi klubot 
arra, hogy állandósítsa összeállí
tását, de ez az az eset, amikor jó  
is fakad a rosszból.

A kemény harcokban összeková- 
Csolódott kerületi csapat tehát 
igy fog felállni a Vasasok ellen: 

Biri —  Werner, Biró —  Bérét- 
vás, Lutz, Magyar —  Fenyvesi, 
Győri, Zilahi, Lengyel, Dömötör.

A mérkőzés vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a III. kér. TVE 
Nagyszombat-utcai pályáján.

Két változás az elaszek 
elleni osztrák válogatott j 

csapaltoai
A sérült Braun helyett 

Moek lesz a jobbfedezet 
A beteg Sehail helyett 

Müller játszik a balössze
kötőben

Egész Ausztria szilárdan  
bízik az  osztrák színek  

diadalában
—, Saját tudósítónktól —

Bécs, március 16.
Az a néhány szerencsés kiválasz

tott, aki be tudott csúszni a Sta
dion szigorúan lezárt kapuin, meg
elégedéssel távozott az osztrák vá
logatott szerdai edzéséről: minden 
ügy ment, mintha zsinóron rángat
ták volna. Különösen a csapat
részek között meglevő szoros kap
csolat örvendeztette meg a szak
embereket. Gschweidl és Sindelar 
egészen nagy formában van.

Azért két változás mégis történt 
a nagy csapatban. Braun még nem 
heverte ki teljesen vasárnapi sérü
lését és ezért az Austria Mockja 
lesz a jobbfedezet az olaszok ellen. 
A csatársorból Scha.ll jelentett be
teget, helyette a WAC Müllerje fog  
játszani a balösszekötőben.

Ennek megfelelőleg változtatni 
kellett a Rómába utazó B) csapa
ton is, amelyben Stroh Nicholson 
fesz a centerhald: Mock helyett és
Brousek BAC a balösszekötő Schall 
helyett.

A  válogatott gyakorlatok egyéb
ként beigazolták azt is, hogy 
Schram seis újra fényes formában 
van, mióta a felesleges négy kilót 
fokozott edzésiben leadta. _ Blum 
kissé lassú ugyan, de taktikai tudo
mánya csillogóbb, mmt valaha. 
K iden  tip-top formában van 
Nausch, akinek beállításáról a 
Nemzeti Sport közölte az első hír
adást, remek pauszokkal dolgozott, 
nagy fizikuma ezenfelül a közel
harcokban értékes tulajdonság.

Érthető tehát, ha az egesz oszt
rák futball vasárnap osztrák győ
zelmet vár.

Howorka Ottó.

Q t a s o k  változatlan 
összeállításban játszanak 

a Ili. kér. FC ellen
Saját tudósítónktól —

A Vasas szerdai edzögyakorlatait 
már Burger, a csapat középfedezete 
vezette, aki utóda lett az eddigi ed
zőnek, Jellinelcnek. A gyakorlatról 
hiányzott Rózsa, Király és Bereczky. 
Király és Rózsa egyéb elfoglaltsága 
miatt nem edzette magát, míg Be
reczky fájós bokáját kezeli és ezért 
pihent. A vasárnapi mérkőzésen 
azonban feltétlenül játszik, örvende
tes esemény Stanczl megjelenése 
mezben; ő azonban csak egész köny- 
nyű mozgást végzett. Játékára csak 
két hét múlva kerülhet sor.

A vezetőség azután összeállította a 
vasárnapi csapatot, amelyben csak a 
balszélső helye kétes. Egri és Király 
a jelölt, de csak a pénteki kondició- 
gyakorlatokon döntik el véglegesen, 
hogy kettőjük közül melyik fog ját
szani. Egri játéka a valószínűbb.

A csapat ezek szerint a III. kér. 
FC ellen a következő lesz: Bereczky 
— Szemere, Rózsa — Vági, Burger, 
Kiss — Koszta, Bene, Possák, Brun- 
ecker, Egri (Király).

Zavaczky István

Kispest ma reggel indáit el 
francia tórájára

—  Saját tudósítónktól —

Kispest tegnapi edzését nagy 
szorgalommal végezte. Kondíció
gyakorlatok után rövid kétkapus 
játék következett az amatőr KA Ci
cái.

A csapat ma reggel indul el út
jára és Parisba  szombaton délután 
2 órakor érkezik. Még este tovább 
utaznak a kispestiek L orientbe  
ahol vasárnap már mérkőznek is az 
FC Lorienttel.

Nagy izgalmat keltett, hogy Tő 
rös nem kapott szabadságot. A  kis
pesti vezetők azért nem adták fel 
a reményt. Bíznak, hogy az utolsó 
percben mégis csak sikerülni fog  a 
szabadságot kieszközölni.

Toros nélkül az alábbi lenne va
sárnap a fedezetsor: R aix, P ur- 
czeld, Keresztes, míg a csatársor 
így alakulna k i: Paczolay, D o m w s, 
Fürstner, Csendes, Serényi. Ha 
Toros játszhat, akkor Csendes nem 
megy a csapattal, hanem K eresz 
tes kerül balösszekötőbe, míg a fe
dezetsort a Raix— Toros— P u r- 
czeld hármas alkotja.

A vasárnapi meccs után teljes  
egyheti pihenője lesz a csapatnak. 
A túra még kibővül : Lorient kör
nyékére vonatkozóan folynak ez- 
irányban tárgyalások. Visszatérő
ben valószínűleg Münchenben is 
kiszállnak meccsel ni a kispestiek. 
Amennyiben ezt a mérkőzést még
sem sikerülne nyélbeütni, akkor 
április 1-én jön haza a csapat.

Hivatalosan Szalay Miklós ü. v 
elnök a kisérő, de saját költségén 
Tárnok Ferenc és Reznicsek Imre, 
KAC vezetőségi tag is a csapattal 
utazik.

Tizenhatodszor játszunk
vasárnap a csehszlovák elfen. Az 
eddigi 15 mérkőzés közül hatot 
megnyertünk, ugyancsak hat dön
tetlenül végződött, míg három íz
ben vereséget szenvedtünk. A  gól
arány is mellettünk szol 34:28 
arányban. Mindezek ellenére P rá
gában m ég nem  győztün k!

A z  eddigi mérkőzések:

A Bohn SC nem megy husvétkor 
Németországba. A kitűnő csabai 
egyesület azon fáradozott, ho-gy né
metországi kapcsolatot teremtsen. A 
dolog már-már sikerült is, mert Bor- 
liaből meghívást kapott a csapat s 
ágy volt, hogy kusvét körül négy 
mérkőzésből álló túrát jár végig. A 
németek azonban lemondották a Bohn 
SC túráját s így a csapai program 
nélkül áll egyelőre. Azon fáradozik, 
hogy Itthon kössön le mérkőzéseket 
Valamely városban.

A Munkácsi SE társelnökévé vá. 
Insztotta sporttelepének építőjét, Mol
nár József mérnököt, titkárrá Hers- 
kovits Lajost, labdarugó-szakosztály
vezetővé Ecsedy Árpádot. Utóbbi 
csak a kerülettől kapott hathavi el
tiltásának kitöltése után láthatja el 
tisztségét. Az ifjúsági labdarugó szö
vetség elnökévé Szilvássy Zsigmon- 
Hot választották.

A Püspökladányi MÁV sporté 
telepét teljesen bekerítette. Apá- 
'lyaavató mérkőzést húsvét első 
napján tartják meg. A  ladányiak a 
Miskolci VSC-t szeretnék vendeg- 
szereplésre megnyerni.

Bánky, a Fér. Vasutas jeles 
fedezete az egyik multheti edzésén 
olyan szerencsétlenül sérült meg a 
térdén, hogy jóidéig nem játszhat. 
Az UTE elleni meccsen is emiatt 
nem vehetett részt.

A CsAK-nál nincs elkeseredés 
a Bohn SC-től elszenvedett súlyos 
Vereség miatt. Vigasztalja a hívő
ket, játékosokat egyaránt, hogy 
addig (a II. félidő 25. percéig), 
míg a bíró Majorost ki nem állí
totta, egyenrangú ellenfele volt a 
csapát a Bohn SC-nek, amit bizo
nyít az addig tartott 4:3-as erec- 
mény is. Menti még a CsAK sú
lyos vereségét az is, hogy egyes 
‘játékosok jóformán minden edzés 
nélkül állottak ki a meccsre.

Urbán (Tatabányai SC) vasár
nap térdsérülést szenvedett. A  sé
rülés súlyosabb természetű, úgy
hogy Urbán aligha tud résztvenni 
‘a II. kér. SC elleni mérkőzésen.

A Tatabányai SC vasárnap leg
jobb tizenegyével játszott a TAC 
elleni mérkőzésen, mert Keleti a 
Vasárnapreggeli oryosi vizsgálat 
alapján mégis csak résztvett a 
meccsen.

F i n n o r s z á g  
f é / i  s p o r t j a

1903 Budapesten 2:1
1906 Budapesten 1:1
1906 Prágában 4:4
1907 Budapesten 5:2
1907 Prágában 3:5
1908 Budapesten 5:2
1925 Prágában 0:2
1926 Budapesten 2:1
1927 Prágában 1:4
1928 Budapesten 2:0*
1929 Prágában 1:1*
1930 Prágában 1:1
1930 Budapestem 1:1
1931 Prágában 3:3*
1931 Budapesten 3:0

Sokkal jobban állunk a birkózókat _ 
illetően. Március 5—6-án volt az első 
válogató-jellegű mérkőzés, a finn 
birkózóbajnoki verseny. A verseny 
igazolta, hogy a finn birkózósport az 
utolsó liáro-m évben elterjedettségé- 
ben megnőtt s fejlődésében megizmo- 
sodott. Az erős finn munkásszövet- 
ség fokozatos szétbomlása olyan bir
kózóanyagot dobott felszínre, hogy 
ma már az ország A) és B) váloga
tott csapatának több mint a fele 
olyan birkózókból áll, aki a munkás
táborból jött át. Sorukban sok_ új 
névvel találkozunk, de ezek az új ne
vek a legközelebbi jövőben már Finn
ország reprezentánsait jelentik, 

Heikki Lehmusto df., a finn bir
kózószövetség vezére a finn birkózók 
olimpiai kiküldetéséről így véleke
dik:

-  Los Angelesbe csak ( ! )  mint
egy 10 birltózót küldhetünk ki, mert 
a kiküldetés költségei igen magasak. 
A válogatás igen szigorú lesz, mert 
csak olyanok elindítását határozhat
juk el, akiknek tényleg komoly esé
lyeik vannak. Biztosra természetesen 
nem mehetünk, de kilátásainkat 
mégis igen jelentékenyekre becsülöm. 
Az első válogatást egy hét múlva 
már megejtjük s az itt össze&llítött 
keret ettől kezdve közösen fog dol
gozni. Egy hónap múlva esedékes a 
szabadstílusú birkózóbajnokság s ez 
útmutatást ad arra nézve, hogy itt 
kikre számíthatunk. Az amsterdami

A *-gal jelölt mérkőzések Európa 
Kupa-küzdelmek voltak.

Az Európa Kupa II. forduló 
jában másodszor az éV szep
temberében Budapesten ját
szunk a csehszlovákok ellen.

Turay {átszőtt legtöbbször
a válogatott színekben a vasárnapi 
csapat tagjai 'közül. A  csapatkapi
tány azonban ennek ellenére B or- 
sányi, miután ő a legidősebb.

A  válogatottak közül egyébként 
a címeres inget Turay 18, B or sá
n yi 16, D udás 18, Titkos 10, Kal
már 9, Toldi 6, Lázár 5, K ocsis pe 
dig 1 ízben  viselte.

H árom  újon c játszik a csapat
ban: Szabó, Zavaczky és Cseh II .

A  tartalékok közül Ujváry 3, 
Sáros pedig 2 ízben szerepelt már 
az országos válogatott csapatban.

Ambrus, a Ganz középcsatára 
'a vasárnapi meccsen súlyos gyo- 
morsérülést szenvedett, úgyhogy 
ágyban fekvő beteg. Bodzion, a 
csapat centerhatfja felépült sérülé
séből és a legközelebb már elfog
lalja helyét.

A  múlt évi vasutasbajnokság 
vasárnap dől el Miskolcon. Ekkor 
játsza te a Pécsi VSK és a Mis
kolci VSC a második döntő mérkő
zést. Az első találkozón a PVSK 
győzött 2:0-ra. A  PVSK szómba 
tón délután Halász Emil dr. elnök, 
Kárászi Gyula szakosztályvezető és 
Hermész János főpénztáros veze
tésével az alábbi csapattal utazik 
Miskolcra: Szarka —  Lugosi,
'Sánta —  Karimán®, Kruskovics, 
Vekler —- Pozsgay, Putzer, Bede- 
kovics, Jankovics, Fón&y.

Nagy a bizakodás a Nagykani
zsai TE berkeiben, hogy még ko
molyan beleszólhatnak a délnyugati 
kerület bajnokságába. Erősíti a b i 
zalmat, hagy a csatársor balszár
nyán ismét játszani fog  a vissza- 
amatőráált Kelemen és Csász. A 
csapat edzéseit Dezső József és Ha
rangozó Lajos, többszörös kerületi 
válogatottak vezetik. A  csapat 
tnost erősen készülődik a PSC 
elleni mérkőzésre. A  pályáról a ha
vat is letakarították s így az edzés 
körül fennakadás nincsen.

Saarinen téli olimpiai győzelme kedvező han
gulatot keltett a sportközönségben Los Angeles 
iránt — Az ökölvívók csalódást hoztak, s csak 
Bariund jelent olimpiai reményt — Annál jobbak 
a birkózók, akik közül 9—70 megy ki Los Ange
lesbe — A finn hosszútávfutók elleni profivád 
hidegen hagyja a finn sportközvéleményt

[l e v é l  h e l s i n k i b ő l

Helsinki, március.
Finnország sportjának utolsó he

tei kiadós izgalmak jegyében teltek 
el. A téli olimpia küzdelmeiről érkező 
hírek s a finn—svéd labdahokki vá
logatott mérkőzésele a hó és jégspor
toknak adták a vezérszólamot Finn
ország sportfrontján.

A téli olimpia — finn szempontból 
• várakozáson felül sikerült. Az ez

előtti két olimpián Finnország né
hány kimagasló gyorskorcsolyázója 
révén bizonyította be erejét. Ezúttal 
azonban Thunberg önakaratából tá
volmaradt az olimpiai gyorskorcso
lyázástól, Blomquist pedig nem tudta 
megfelelően helyettesíteni. A múlt 
olimpiák aranyérmei tehát elmarad
tak. De annál kellemesebben hatott 
Saarinen győzelme az 50 km-es sífu
tásban és Liikanen előkelő második 
helyezése (Martti Lappalainen ha
tártalan balszerencsével versenyzett).
Ez a győzelem és második hely jó 
szolgálatot tett a finn sportnak. A  
Los Angelesre szóló előkészületeket 
soklcal nagyobb kedvvel, jobb hangu
latban, bizalcodóbban lehet folytatni, 
mint azelőtt s a finn sportközönség 
adományai is kiádósabban folynak 
majd be a téli olimpia sikerei után.

A labdahoklcimérközések a kiala
kult jó hangulaton kétségtelenül ron
tottak. Február 21-én a svédek visz- 
szafizették a múlt évi kölcsönt s 
mind az A ), mind a B) válogatott 
labdahokkicsapat rávert a finn le
génységre. A labdahokki játék — 
annak ellenére, hogy Középeurópá- 
ban ma már teljesen kihalt— észa
kon népszerűbb, mint valaha. A své
deknél a játék elterjedettsége egye
nesen imponáló, az utánpótlás pe
dig minden eddigit felülmúl. így hát 
nem megmagyarázhatatlan, hogy a 
svéd legjobbak biztos győzelmet arat
tak az egykori mesterek — a finnek 
— felett. (A labdahokkit 11 játékos
ból álló csapatok játszálc. A csapa
tok összeállítása ugyanolyan, mint a 
futballban. Az ütök rövidebbek, mint 
a kanadai jéghoklei ütői s a végük 
hajlított. A labda körülbelül akkora, 
mint egy teniszlabda, de tömör és fo
nott anyagú. Szerk.)

A jéghokkivereségeknél is fájdal 
masabb volt az a kudarc, mely az A) 
és B) válogatott finn ökölvívócsapa
tot érte. Finnország ebben a sport
ágban évek óta vézérkedett északon, 
de most úgy látszik fordul a kocka.
A  svéd válogatottakat Ottó von 
Porát nagy gonddal készítette elő s 
általában a svédek azóta, hogy _ ta
valy olyan súlyos vereség érte őket, 
mindent megtettek az előkészületek 
terén, amit csak lehetett. Az ered
mény így az ökölvívás terén is a své
deknek hozott dicsőséget. A  finn B) 
csapat ugyan Helsinkiben 9 :7 arány
ban győzött, de a nagy _ válogatott 
Stockholmban 13:3-ra kikapott. A 
svédek különösen az alsóbb súlycso
portokban voltak fölényben. Techni
kai sokoldalúságuk és csiszoltságuk 
különösen dícséretreméltó.

Ez után a két küzdelem után a 
finn boxolók olimpiai kiküldetése 
problematikussá vált. Egyetlen ki
magasló emberük van csak G. Bár 
lund személyében, a nehézsúlyban, a 
többiek — a weltersúlyú Ahlberget 
is beleszámítva — igen gyér kilátás
sal állhatnának csak a kötelek köze 
Los Angelesben a magyar, olasz 
amerikai és egyéb ökölvívókkal szem 
ben.

A legjobb
F I  S T R ü L L ‘c,pö é* ,ab,,,,r ü l  saját készítmény
BEHINGER, JÓZSEF-KÖRÚT 44. 
(BERETVÁ3) Telefon: J. 46 1 -00 .
K é r j e n  á r j e g y z é k e t

olimpia a szabadbirkózásban is sitép 
sikereket hozott számunkra (a fin
nek két bajnokságot nyertek). A fej
lődés azóta nagy s így reményeink 
csak megnövekedtek.

— Sajnos, teljes csapatot egyik 
birkózási ágban sem küldhetünk Lob 
Angelesbe, mert néhány súlycsoport
ból hiányzik a megfelelő klasszis.

Lehmusto dr. elővigyázatos s a 
válogatottak személyéről nem akar 
nyilatkozni. Nem kétséges azonban, 
hogy a legesélyesebb jelöltek a kö
vetkezők: V. Kokkinen és M. Nord- 
ling a középsúlyban, A. Reini, a 
munkásszövetség volt bajnoka, _ L. 
Koskela, áld szintén munkásbajnok 
volt, A. Jaskari és Pappinen, illetve 
a szabadbirkózásban K. Luúkko, Ka 
Pihlajamaki és H. Pihlajamaki.

Az atlétikai fronton egyelőre nincs 
komoly mozgolódás. Csak a Ladou- 
megue-ügy jelzi, hogy az amatőrker- 
désben újabb s az eddiginél is heve
sebb összecsapásokra van kilátás. 
Svéd oldalról már jelezték, hogy 
ebbe az amatőr-históriába néhány 
kimagasló finn futó is bele van ke
verve s egyelőre Paavo Nurmiról, 
Harri Lárváról és Volmari Isohoüo- 
ról suttognak. Igyekeztem a dolog 
végére járni, de Finnországban az 
egész dolog meglehetősen hidegen 
hagyja a mértékadó köröket s úgy
szólván alig foglalkoznak vele. Egy 
bizonyos: az amatőrparagrafust meg 
kell változtatni s a tényleges viszo
nyokra kell alkalmazni, különben az 
álamatőrséget sohasem fogják kiűzni 
a sportéletből.

Vainö J. Vatanen.Dell.
nj-.-j-.-j-......... ....................................... .....  1 " .............. ..

. r . t__ íll.J. t . j . a U  iéKU.
Végleges a Bocskai pünkösdi kár- 

pátaljl szereplése. Mittelmann Mik
sa, a debreceni egyesület egyik ve
zetője, az elmúlt héten Munkácson 
járva. Péter dr.-ral végleg megkö
tötte az egyezséget csapata ungvári, 
munkácsi és beregszászi szereplését 
illetőleg. Az MSE, SK Busj és a 
BiTC lesz a Bocskai ellenfele.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Erősödnek az ungvári egyesületek. 
Beüss UMTE, Fiilöp II- és Fried- 
mann TJTK, valamint Jencsik UAC a 
katonaságnál leszerelt és régi egye
sületében fog játszani. Az UMTE új 
hátvédet kapott Páncél Lajos szemé
lyében.

A BSzKRT nagyváradi vendékjá- 
téka vasárnap aligha valósul meg, 
mert a nagyváradi pályák lehetetlen 
állapotban vannak a rajtuk elolvadt 
.vastag hóréteg miatt.

A szatmári kerület bajnoki táblá. 
zata a vasárnapi csonka forduló után 
így fest: 1. Olympia 12 p, 2. Törek
vés 11 P- 3- Viktória 10 p. 4. SzSE 
10 p. 5. Bar Koohba 10 p. 6. Mara- 
mures 7 p. 8. Mszigeti SE 5 p. 9. 
Bányai SC 5 p. 10. Tricolor Nagy
bánya 4 p.

BUrger és Ciolac 15—15 napot ka
pott a román szövetségtől azért, mert 
engedély nélkül vett részt a NAO 
franciaországi túráján Biponsia-játé- 
kos létére. A büntetés enyhe és 
csak a közvélemény nyomása alatt 
született meg. Március 25-ikén már 
le Is jár és így a két játékos máz 
játszhat is husvétkor. Ciolac már a 
bukaresti CFB-nél van s Bürger la 
elkívánkozik e Bipensiátől, de még 
nem választott egyesületet. Állítólag 
a francia Lille-be megy, ahonnan 
nagyszerű ajánlatot kapott. Olyant, 
amivel a romániai egyesületek nem 
tudnak versenyezni.



Péntek, 1932 március IS.

Széíkapkodták. az  
osztrák—©lasz m érkő
zés állóhely jegyeit is

— Telefonjelentésünk

Becs, március 17.
Bécsben zuhog az eső már egész 

csütörtökön, de ez sem akadá 
lyozta meg a jegy kérők tömegét, 
hogy ostrom alá ne vegyék az 
osztrák szövetség Tegethoff-utcai 
helyiségét, ahol ma került kiadás
ra a 46.000 darab álíóhelyjegy. Az 
egész mennyiséget két óra alatt 
szétkapkodták, úgyhogy nincs 
több eladó jegy a vasárnapi oszt' 
rák-olasz mérkőzésre. Majd a zúg- 
forgalomban . . .

Meisl különben ma tartalékokat 
is jelölt a bécsi meccsre Billich. 
az Austria kapusa, továbbá Schaíl 
és Braun személyében. A  két 
utolsó betegség, illetve sérülés 
miatt esett ki a csapatból.

H. O.

A győri „nagyok" 
vasárnapi össze

állításai
«— Telefon jelentésünk —

Győr, március 17.
Hosszú szünet 

után vasárnap ismét 
játszik mindhárom 
győri nagyegyesület, 
az ETO, a DAC és 
a II. kér. SC csapa 
ta. Különös érdeklő* 
dés kíséri a DAC 
szereplését, mert a 
Hungáristák most 

játszák első mérkőzésüket a tavaszi 
évadiban. Mindjárt nehéz ellenfél
lel, a Soproni VSE-vel kerülnek 
össze.

A  csapat összeállítása: Rozslozs 
nik —  Kövecses, Dómján —  Ta
kács, Horváth, Pollák —  Kulcsár, 
Payer, Zsebedics, Varga, Gelcsics

Kövecses és Dómján beteg volt 
de már mindkettő teljesen egész
séges.

Az ETO Fehérvárra a DYE-hez 
ezzel a tizeneggyel megy:

Csizmadia —  Brezányi, Barta 
Takács, Boros, Raffai —  Farkas, 
Kemény, Nagy, Kovács II., Czup- 
pon.

A csapat három hete változatlan.
A II. kér. SC is idegenbe megy, 

mégpedig a bajnokcsapathoz Ta
tabányára. A  kerületiek összeállí
tása:

Kálinger —  Tóth, Juhász I. —• 
Nagy, Szele, Juhász —  Dék&ny, 
Andorka, Csatári, Halász, Burányi.

Rántottlevestől nem lehet futbal
lozni. Aki vasárnap Győrött a II. 
kér. SC—Veszprémi TC mérkőzést 
látta, megdöbbent azon, hogy a 11. 
kerület milyen siralmas játékot pro
dukált. Igaz, hogy a balszerencse is 
üldözte, de hogy győzni nem tudott, 
annak igazi oka nem ez volt, hanem 
az, hogy kénytelen volt tartalékok
kal játszani. A közönség előtt ez 
érthetetlennek tűnt, hiszen a Kerület 
néhány kiváló játékosa ott volt a né
zőtéren. Miért nem játszanakí —  ta
lálgatták a szurkolók. A meccs 'cé
gén azonban már mindenki tudta. 
Egyes játékosok már hetek, sőt hó
napok óta munkanélkül vannak s bi
zony a rendes étkezésre sem jut ne
kik. Mikor az egyesület játékra szó
lította őket, azt felelték; rántott le
véstől futballozni nem lehet. A játé
kót nem is vállalták. Tették ezt 
egyrészt elkeseredésükben, másrészt 
tényleg nincsenek olyan kondícióban, 
hogy igazi formájukat kijátszhat
nak. Az egyesület nem tud érde
kükben tenni jóformán semmit. Ál
lásba nem tudja helyezni őket, ha 
pedig élelemmel látná el őket, profi
vádat emelnének ellene is, a játéko
sok ellen is

Szemes-Semler mégsem megy visz* 
aza Temesvárra. Az egyik budapesti 
hétfői újság közlésével szemben Sze- 
mes-Semler, a volt Kipensia-játékos 
újólag kijelentette nagyváradi tudó
sítónk előtt, hogy esze ágában sincs 
visszatérni Temesvárra.

Bukarest várja a Bocskait. A  mér
kőzésekre április közepén kerül a 
Bor a tava ly i ba jnok  és m ost is ve
sető Unirea rendezésében.

Bonyodalmak Schwarz körül. A 
Bástya után a Ripensiát is otthagyta 
Schwarz és Bukarestbe tette át szék
helyét. A Ripensia nem nyugszik 
beje egykönnyen Schwarz távozásá
ba, mert Schwarz nemcsak szerző
désszegést követett el, de nagy Ösz- 
szeggel tartozik is a temesváriaknak, 
akik követeléseiknek polgári úton 
való behajtására is készek.

Hollandiában befeje
zéshez közelednek a 
kerületi bajnokságok
A  holland bajnokságot első fá

zisában tudvalevőleg öt regionális 
csoportban bonyolítják le. Ezek a 
küzdelmek rövidesen véget érnek. 
A  helyzet a legtöbb csoportban 
már annyira tisztázódott, hogy 
ismeretes a bajnok személye 
Északon Veendam először nyert 
kerületi bajnokságot. Keleten az 
Enschedé egyetlen ponttal meg
előzte a magyar R iff  Emil által 
edzett Go Ahead-et, amely eddig 
már 13 bajnoksággal dicsekedhet. 
A  Nyugat I. kerületben az ams- 
terdami A jax lett a bajnok, míg 
a Nyugat II.-ben újabb döntőre 
van szükség. Itt ugyanis a Zaan- 
dam FC és a Feijenoord egyfor
mán 25— 25 pontot szerzett, Hol
landiában azonban az elsőség kér
désében nem számít a gólarány, 

Dél bajnoka jelenleg a PhSV, ha 
azonban az Eindhoven—NAC mér
kőzés óvásának a szövetség helyt 
ad, akkor a küzdelem újra nyílt. 
Ennek az óvásnak az az érdekes 
alapja, hogy rettenetes szélvihar
ban játszották le. A  NAG a félidő
ben 1 :Ö-ra vezetett, a II. félidőben 
az Eindhoven egyenlített. Ez az 
egyenlítő gól ügy esett, hogy a ka
pura lőtt labda már áthaladt a kor- 
nervonalon, azonban a kapuhálót 
kívülről tartó vasrúdról visszapat
tant újra a mezőnybe és a nagy 
szél becsavarta a túlsó sarokba. A 
játékosok, a nézők mind látták, 
h-ogy mikép került a labda a hálóba, 
csak a bíró nem vette észre a hibát 
és gólt ítélt. A  m-eccs után Eind 
hoven nyomban lefizette a bírónál 
az 50 kemény holland forintot és 
megóvta a mérkőzést. Rövidesen el
dől ennek a sorsa és akkor megin
dulnak az országos bajnoki döntők.

Párharccá egyszerűsö
dött Spanyolországban  
a küzdelem  a bajnoki 

címért
A múlt vasárnapi forduló után az 

FC Barcelona már teljesen kiesett a 
bajnokságért folyó küzdelemből. 
Azelőtti héten gigászi harcban az 
Atletie Bilbaovál szemben maradt 
alul 3:1 arányban a katalán együt
tes és úgy látszik, hogy ez a vereség 
megviselte a csapat idegeit: a követ
kező vasárnap a Santánderrel ját
szott és vesztett 3:2-re. A bajnoki 
címért most már csak az FC Madrid, 
Zamora és Herczka Lipőt csapata, 
továbbá a multéví bajnok Atletie 
Bilbao küzd. A  három élcsapat állá
sa a következő:
FC Madrid 14 9 5 0 32
A. Bilbao 14 10 3 1 40
FC Barcelona 14 7 3 4 32

11 23 
16 23 
20 17

Válogatott »nagyüzem« 
Európa vasárnap i 

futbaíljában
A mostani vasárnap egész özö

nét hozza a válogatott jellegű ta
lálkozásoknak. Azonkívül, hogy a 
mi válogatottjaink Prágában já t
szanak, Budapest csapata pedig 
Grácban szerepel szombaton és va
sárnap is, Becsben az Európa 
Kupa sorsdöntő jelentőségű talál 
kozását, az osztrák— olasz mérkő
zést játszák le. A  nagy vándordíj 
tabellája most így fest:
Olaszország 5 8 2 —  11: 6 8
Ausztria 5 2 2 1 13: 6 6
Magyarország 5 1 3 1 13:10 6
Csehszlovákia 4 1 2  1 13:10 4
Svájc 5 —  1 4 7:25 1
Miután a két bécsi ellenfél egyfor
mán előttünk ált, a tabella állásából 
kifolyólag osztrák győzelemért kell 
szurkolnunk, m ert 'hiszen így még 
ehet kilátásunk az első hely elhó- 

dítására. Persze akkor meg kell 
nyernünk mind a három hátralevő 
mérkőzésünket. Meg kell vernünk 
az olaszokat és a csehszlovákokat

Budapesten és a svájciakat ottho 
nukban.

Bem ben  a franciá "Válogatott 
csapatot látja vendégül a svájci 
együttes. Svájc már kétszer ki
kapott az idén, 3:0-ra Nápolyban 
és 2:0-ra Lipcsében. A  franciák 
még nem játszottak az idén. Az 
ősszel utoljára novemberben 3:4-re 
kikaptak a hollandoktól Páriában.

Belgium és Hollandia ezúttal 
Antwerpenben találkozik. Február 
14-én Amsterdamban a belgák 
győztek 3:2-re.

Az olaszok ugyancsak vasárnap 
állítják ki Dél és Közép válogatott
jait az osztrák B) válogatott ellen 
Ez a mérkőzés Rómában lesz. Mi
lánóban az északolasz válogatott a 
délnémeteket látja véndégül. Pa- 
dovában pedig az olasz B) válo
gatott csapat & bolgár válogatottal 
játszik.

A francia B )  válogatott Luxem
bourgba látogat el az ottani nagy 
válogatott vendégeként.

A belga és a francia hadsereg 
válogatottjainak megütközése zárja 
le az elég hosszúra nyúlt vasárnapi 
válogatott frontot.

M eglepetésszerűen a 
Newcastle United lett a 

kupadöntő favoritja
Az Angol Kupa elődöntői már 

az első találkozásnál meghozták a 
pozitív eredményt, amely —  mint 
ismeretes —  a londoni Arsenalt 
és az északi Newcastle Unitedet 
juttatta a döntőbe. Az Arsenal 
játéka a Manchester City ellen 
nem keltett mélyebb benyomáso
kat a szakértők soraiban. Az utol
só percben esett az Arsenal győz
tes gólja. Féltőn, a Manchester 
City jobbhátvédje, aki ragyogóan 
játszott Végig az egész mérkőzés 
alatt, a kornervonal közelébe 
csúszva közelharcba keveredett 
Lamberttel, az Arsenal centerével. 
Könnyen kirúghatta volna taccsra 
a labdát és akkor semlegesítve lett 
volna a helyzet, ő  azonban a me
zőnyben akarta tártani a labdát. 
Lam bert. azonban ezúttal felül
kerekedett és elvette tőle a labdát 

visszahúzta a kapu elé. A hely
zet egy pillanat alatt kritikussá 
vált a City kapuja előtt. Langford 
kapus menteni akarta a menthetőt 
és kifutással nyúlt a labda után, 
de csak az ujjahegyével tudta 
érinteni. A  labda Bastin elé vá
gódott, aki nyomban kapura lőtte. 
A  labda így is a kapufát érte és 
csak pillanatnyi ingadozás után 
vette pályáját úgy, hogy keresztül
ment a gólvonalon.

A Newcastle már az első öt 
percben győztes Volt Allén és 
Láng góljaival, a Chelsea csak 
szépíteni tudott a vereségen 
Gcdlacher góljával.

A  kupadöntőbe jutott két csa
pat kritikáját, egyben a döntő 
kilátásait a legjobban az Athletic 
News kritikája domborítja ki. Az 
Arsenalról így ír Sharpé: „A z
Arsenal most kevésbé erőteljes. A  
Newcastle már nem fog vele 
szemben azzal a hendikeppel ki
állni, hogy 6 a gyengébb fél.”  
Harrícus pedig Így ír a Newcastle 
Únitedrői: „Arsenal utóbbi idő
ben mutatott változó formáját 
véve alapul, a Newcastle UnÜed-et 
a kupa favorítjának tekinthetjük. 
Ha nem is Őrizte meg A csapat a 
régi hagyományokat, van benne 
lendület és ügyesség."

A BTK-ban Jtmg sérülése miatt a 
TTE ellen valószínűleg Nini** JX 
játszik jobbösszekötőt.

A  Ripensia Németországban Is, A 
román praficsapat nem sokat lesz 
tavasszal otthon, Temesvárt, mert kü
szöbön álló francia túráján kívül né
met utat 1* tervez, amelyet a most 
ott élő extréner, Keit és* n . köt le 
a számára.

Somlai, az FTC válogatott cen- 
lerhallja Nizzába utazott

A fövő héfen állítólag egy 
még híresebb amatőrvá- 

logatoft fogja követni
— Saját tudósítónktól —

Még alig simultak el a hullámok, 
amelyek Somlai, a fiatal és tehet
séges aanatőrválogatott körül kelet
keztek, még le sem telt a játéktila- 
lom, amellyel a profiszerződés alá
írása miatt sújtották és máris 
újabb érdekességgel szolgál a fiatal 
játékos. Szerdán a rivierai expresz- 
szel elutazott klubtársa, Havas- 
Havlik után Nizzába, ahol ugyan
abban a klubban fog  játszani; 
amelyben Havas aratja kétségtelen 
nagy sikereit és amelynek magyar 
edzője van.

Az FTC-ben nagyon kellemetlen 
hangulatot keltett az újabb vér 
veszteség, amelyet a bajnokságra 
törő amatőrcsapat kénytelen volt 
elszenvedni. Az FTC-ből Mailinger 
elnököt kérdeztük meg a hír való
ságáról és a vezetőség állásfoglalá
sára vonatkozóan. Mailinger elnök 
a következőket mondta:

—  Ma délután a pályán értesül 
tem a dologról. Tibold elnök is 
csak úgy értesített engem, hogy 
„azt mondják” . Tehát meg kell vár
nunk a teljesen hiteles értesülése 
két, mielőtt valamit is tennénk.

Megbízható forrásból értesü 
lünk, hogy a jövő héten egy másik 
amatőrválogatott, az eddigieknél 
még híresebb és nevesebb készül az 
örök tavasz honába, ugyancsak a 
magyar edző nizzai csapatához.

Amit a mai nyomorúságos viszo
nyok közt sem csodálni nem lehet, 
sem túlságosan rossz néven venni.

Jakabé büntetés nélkül szabadult a
vasárnapi kiállításból, miután a fe
gyelmi bizottság Mariássy <lr. sző 
vetségi kiküldött vallomása alapján 
nem látta beigazoltuak vétkességét. 
Boronkay bíró nem jelent meg a fe
gyelmi bizottság ülésén.

A IvISOK-bizottság Legutóbbi ülé
sén olyan javaslat szerepelt, amely 
szerint tágabb tere nyílik a közép
iskolai játékosoknak nyilvános egye
sületben való szereplésére.

A győri DAC új helyiségbe költö
zött. A  DAC régi helyiségét, mely 
az egyik nádorvárosi vendéglő szobá
jában volt, áthelyezte a Kálvária-ut
cai Marschall-félo házba, ahol az 
egyesület teljesen önálló klubhelyi
séghez jutott. Az új helyiségben 
máris élénk klubélet indult meg.

Mohácson a napokban új futball
csapat alakult a Mohácsi Legény- 
egylet égisze alatt. A  csapatot Pá- 
kusz Károly, László Márton edző és 
Iíeihardt György intéző irányítja.

A Püspökladányi MÁV futball
szakosztálya elnökévé Takács Gyu
lát, intézővé Kiss Ferencet, intézőhe
lyettessé pedig Major Gyulát válasz
totta meg.

Összeállítási gondok a WSC-nél. Az
elmúlt vasárnapi WSC—ZAO bajnoki 
meccsen a wekerletelepiek több játé
kosa megsérült, s így a WSE elleni 
meccsébe csak tartalékosán tud ki
áltani

Megsemmisített mérkőzés. Az or
szágos fellebbvitell bizottság leg
utóbbi ülésén az őszi 2:1 arányban 
végződött MAFC—WSC meccset meg
semmisítette és a mérkőzést 0:0 gól
aránnyal a WSC javára igazolta.

A Hungáriának Wéber, Rebró és 
Rökk zsernélyébeú mindössze három 
játékosa marad vasárnap itthon, ■ 
így a Vác FC ellen délelőtt 10 órai 
kezdettel MTK-játékosokkal teletűz
delt kék-fehér csapat fog kiállni.

A* Elektromosban csak a center 
személye bizonytalan vasárnap. Szó 
van ugyanis arról, hogy az ifjúsági 
csapatból Szabó III.-at előveszik és 
beállítják a középcsatár helyére. Elő
reláthatólag ez lesz a csapat: UJ-
váry — Osovits, Kulcsár — Deák, 
Lévay, Lengyel — Reiter, Steczo- 
vits, Rolbabek (Szabó P.), Kocsis, 
Lob. Ha Szabó P. lesz a center, akkor 
Lob marad ki az együttesből.

A III. kér. TVE serényen készült 
e héten az MTK elleni döntőfontoe- 
ságú meccsére. Szerdán másfélórás 
edzőmérkőzést játszott az óbudai 
profik ellen. A vasárnapi elmaradt 
mérkőzés után nem igen várható vál
tozás a csapatban, legfeljebb Mo- 
sebeim játékáról lehet szó, aki a fe- 
dezetsórban játszana. A vívók számí
tanak még a Várhatómból átigazolt 
Agehdorfer játékára Is. Remélik, 
hogy szombatra már megkapják a* 
igazolását. A* MTK elleni összeállí
tást szombaton este ejtik meg.

Kézilabdázott kedden a Postás-gár
da. Tegnap azonban már komtóy két- 
kapus játék volt soron. A csapatban 
mindenki egészséges. Az URAK el
len ez lesz az Összeállítás: Kristóf — 
Jelen, Bogdán — Illyés, Bodrogi, 
Bokor — Kása, Kertész, Hollós!, Mé- 
téffy, Horgos.

A hungáriaúti 
pályán lesz 

a magyar—olasz 
mérkőzés

május 8-án. így döntött tegnap esti 
ülésén az MLSz elnölcsége. Ugyan* 
akkor foglalkozott az MLSz elnöke 
sége a Magyar Kupa döntőjével ti. 
Az új szabály szerint a döntőt min
den évben Áldozócsütörtök 
kell lejátszani. Idén Áldozócsütörtök 
május 5-re, vagyis éppen a magyar 
-—olasz mérkőzés előtti hétre esut, 
tehát ekkor nem kerülhet sor a Ma
gyar Kupa döntőjére. Éppen ̂  ezért 
az elnökség javasolja a tanácsnak, 
hogy ebben az évben kivételesen más
kor legyen a kupadöntő. Hogy mikori 
azt majd később döntik el.

A cégbajnokság , 
szombat és vasárnapi 

műsora 
Szombat

RSC M. Acél, Teve-u., fél 4. Bírói 
Újvári (Csanádi).

BART—PTSE, Raross-u., f ő  *• 
Bíró: Pollák (Guttmann).

SRSC—GSE II., Lenke-út, fél 4. 
Bíró: Kövesi.

Vasárnap
PhVSC—RFC, Baross-u., 10. Bíró*

Székely (Seress).
GSE—LOSC, Budafoki-út, fél 4. 

Bíró: Bartos (Déri).
Hangya—EGF, Ceglédi-út, l®1 

Bíró: Muráró (Váradi).
PhVSC 1I.—MSC, Budafoki-út, 2. 

Bíró: Spitzer.

Mariássy dr. szövetségi kapitány* 
vasárnap Prágába szólítja a kőtél**
ség, pedig nagyon, szerette volna Vé
gignézni a bécsi osztrák—óla®* 
meccset, hiszen az olaszok májú* 8-á® 
Budapesten játszanak az Európa K®* 
púért. A szövetségi kapitány felké
résére a Bécsbe utazó Fábián Pál. 8* 
Etc FC elnöke fog neki referálni * 
bécsi mérkőzés tapasztalatairól

Skarka, a Vasas csatára a Taxi FC: 
hez szerződik. Ugyancsak idetari 
Varga, a BSE volt játékosa is, 8*** 
— az elterjedt hírekkel ellentétben *** 
mégsem szerződtetett le a HungáH** 
A taxisoknak azonban jó lesz. .

A Bank-bajnokság küzdőiméi a Jövó 
hónapban indulnak meg. t

Pihen a Törekvés vasárnap. 
jön, hogy elmarad a meccs — mond
ja Sallay intéző. —- Ügyié beteg a 
csapat, most legalább rendbejöttnek

A HAC-ban Kukonya játszik vá* 
sárnap centert a BVSC ellen. A jobb- 
szélre újra Savanyó kerül, míg ®j* 
eltiltott Csutoráé helyett valószín®' 
lég a már felépült Jakab fog i*,*r 
szani.

Szoják I., a Fér. Vasutas jeles oött* 
terhalíja izületi csúzzal kórházba®
fekszik.

Petrás (Hungária SC) szemhéj!* 
íölrepedt vasárnap. Az Egyetért* 
elleni játéka bizonytalan.

A Kalapos Érden vendégszerep* 
husvétkor, ahol az Érdi Katholikn* 
Kör csapata ellen játszik barátság!** 
mérkőzést.

Kopreda, a Bak TK volt játékod 
visszaamatőrizálása után a Nyo®' 
dászba kéri átigazol :\pát. .

A KTC-ben a súlyos bokasórütó* 
szenvedett Somogyi helyén az NJTVf 
bői átigazolt Potecz II. játszik sZé**®" 
csatárt. 4 j,

A PATE megóvta a TITE ellen 
arányban elvesztett mérkőzésé”  
mert szerinte Spisák Gyula jogtal*® 
leigazolással játszott a tabániak®*!*

Ifjúsági éreindij-mérkőzés I** 
husvétkor a budafokiúti pályán- 
érommérkőzés résztvevője a „8S‘ *vi 
KFC, Félten és az LTF. . .

A BSE husvétra Pozsonyba rá®®#1 
és ott tölti mindkét napot. Az oltó®' 
felek egyelőre tnég bizonytalanok.

A BRSC-ben újra Cslzlinasky le** * 
centerhalf, ha vasárnapig rendbejo®* 
A jobbösszekötő Kontrolt valószínű* 
lég Kőhalmi váltja fel.

Weisz, az EMTK jeles fedezete »* 
heverte derékrándulását s vasárnap 
tnár újra pályára lép.

A BSE vasárnapi csapata csak WfJ 
helyen bizonytalan. A  fővárosi** 
szerdán a Taxi ellen játszottak, áh® 
a gyengélkedő Pohádin kívül VaUJJ 
mennyi játékos jelen volt. Játszó® 
a betegségéből felépült Füstös *  
aki valószínűleg Pohádi helyére *** 
rül. Az FTC elleni együttes ezek s®** 
rint a következő: Marsohovszky
Füstös (Pohádi), Soponyai -  Ellb«‘  
gén, Gynlay, Pázmándy — B*kf« 
Mlck, Nagy, Szűcs II., Kozma. .

A  Tatabányai SC á IL kor. SC f '  
leni mérkőzésre a következő össze®*' 
lításban éli ki: Mahos -  Petrovic* 
Nagy — Kovács, Mente, Risóozky T* 
Jánosi, Keleti, Székely, tjrbán, *** 
meth. Urbán vasárnap szerzett aetw 
lése szépen javul. Vasárnapig 
san rendbejön.
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Északon is elérkezett! 
a bajnoki rajt napja

Zavnzky rövidesen 
Franciaországba 

távozik (?)
Kisvárda, Székesfehérvár, Diós
győr, Hódmezővásárhely, Sziget
vár, Tokod a hét „raogy" mécs

eseinek színhelye

—  Saját tudósítónktól

Miskolcon a múlt évi 
vasutas bajnokság 
döntője van soron

A vidéki am atőrök vasárnapi műsora

Tegnap este a szövetségben futó
tűzként terjedt el a hír: Zavacsky 2 
hét múlva Franciaországba távozik. 

j A hír valódisága felől a késő esti 
órákban már nem sikerült meggyő
ződést szereznünk s ezért azt fenn
tartással közöljük.. Itt említhetjük 
meg, hogy Juhász BUASz-kapitány 
is úgy informált bennünket, hogy a 
kitűnő válogatott jobbszélső tényleg 
a kivándorlás gondolatával fogktlko 
zik.

Károm e ls rö s z lü p  am atir 
bajnoki mérkőzés Kagycsötir

hcm*  U U e i  (cU s z ó i m

A  6ud& >edi iá lé k  ü ffé -
m m *  t u d t a k  m e - g M -  

t a p ú d a i  s  t y t y  a  

%wel$éfy eludkséfyéu'Ck
dmfö$e>

Vasárnap végre együtt lesz a 
teljes mezőny, mert az északi al- 
szövetségben is megindul a baj
noki pontokért folyó küzdelem. A 
forduló sok eseményt rejt magá
ban s a fontos mérkőzések egész 
sorát hozza.

A  bajnoki mérkőzések mellett 
különösebb figyelem  kíséri a múlt 
évi vasutasbajnokság második 
döntőmérközését, melyet az MVSC 
és a Pécsi VSK csapata vív Mis
kolcon.

Az  egész vonalon sok kellemet
lenséget okozhat a megindult eső
zés. Főleg a déli részekről kap
tunk a pályák állapotát illetőleg 
igen elijesztő jelentéseket. Köny- 
nyen lehet, hogy a meccsek nagy 
részét nem tudják megrendezni.

Alszövetségenkint így alakulnak 
az események:

Vasutasbajnoki döntő. Miskolc: 
MVSC— Pécsi VSK, bíró: Ponyi.

Keleti alszövetség.

A  forduló eseménye az N yTVE  
kisvárdai vendégszereplése. Ke
mény harc lesz a D K A S E — DVSE  
meccsen is.

Részletes műsor:
Debreceni alosztály. Debrecen: 

D M TE — DTE, bíró: Sass. D K A SE  
— D VSE, bíró: Rase. D EAC —  
D TSE, bíró: Debreceni. Karcag:
K. M OVE— P. M ÁV, bíró: Szigeti.

Szabolcsi alosztály. Nyíregyháza: 
N y öT S E — N yVSC, bíró: Földes.
N yK ISE — N yA F E , bíró : Mogyo
rósi. Kisvárda: K S E — N yT V E ,
bíró: Schőn.

Barátságos. D ebreczen: DVSt.
*— Székgyár, bíró: Pillér.

Nyugati alszövetség.

Érdekes a forduló, bár bomba
meccs nincs műsoron. E gy  DVE  
— (ETO, egy D A C — S V S E  s egy 
TSC— II. kér. SC találkozó azon 
bán megérdemli a figyelm et.

Részletes műsor: I . osztály.
Győr: D AC — SV SE , b író : Stras 
ser. Tatabánya: TSC— II. kér.
SC, bíró: Berger. Székesfehérvár: 
D V E — ETO , bíró: Hollós!. Sop
ron: SFC— TAC, bíró: Bálint
(k özép ). Veszprém: V T C — Sz.
M Á V , bíró: ősz dr. (Értesülésünk 
Szerint Ősz dr. lemondja a mér
kőzést.)

II. osztály. Győri csoport. Győr: 
NFC__Csornai SE, bíró: Steiner 
GyAC— GyTC (azelőtt GyRAC) 
bíró: Fritz. M agyaróvár: MAFC  
— Győrsziget, bíró: Wilhelm. Ko 
márom: KFC— G yTSE , bíró:
Lindenberg —  Szombathelyi cso
port. Zalaegerszeg: Z T E -K T K ,
bíró: Kiss. Sárvár: SSE — Kő
szegi SE, bíró: Neubrunn. Pápa: 
P. Testvériség— SzSE, bíró: Pa
rányi. —  Székesfehérvári csoport. 
Siófok: SSE— A R A K , bíró: Ka- 
rnarell. Fűzfő: F Á K — Veszprémi 
M OVE, bíró: ?.

Északi alszövetség.

A vasárnapi meccsek körül nagy 
a bizonytalanság. A  megindult 
esőzés ismét alaposan tönkretette a 
pályákat s az egyesületek mind a 
mérkőzések lemondásának gondo
latával foglalkoznak. Ha csak hir
telen változás nem áll be az időjá
rásban, a meccsek nagy részét nem 
játszák le. A bizonytalanság miatt 
a bíróküldést is mára halasztották.

A sorsolás szerint az alábbi 
meccsek lennének esedékesek: 

Szegedi alosztály. I. ostzály. Sze
ged: SzAK— KTE, SzVSE— MÁK, 
KEAC— HMTE. Szentes: SzTE— 
UTC. Hódmezővásárhely: HTVE 

-KTK. Kistelek: KiTE— SzTK. 
II. osztály. Hódmezővásárhely: 

HTKSE— SzIKE. Szeged: Móra- 
város— Kiszombori AC. Kiskunfél
egyháza: Reménység— Csongrádi
ÁK.

Csabai alosztály. I. osztály. Gyu
la: GyTE— BTE. Orosháza: OFC 
— OMTK. Mezőtúr: MAFC— TTC. 
Szarvas: Turul— GyAC. Békés
csaba: CsAK— OTK. Mezókovács- 
háza: MTE— Bohn SC.

Az első tavaszi bajnoki nap 
mindjárt a diósgyőri derbivel szol
gál. A vezető PBÜSE Hatvanba 
megy a HAC-hoz, valószínűleg ® 
két pontért.

Részletes műsor: I. osztály. Hat
van: HAC— PBÜSE, b író : (Nyu
gatról). Diósgyőr: DAC— DVTK, 
bíró: Merz. Pereces: PTK — SSE, 
bíró: Tarpay. ózd : ÓVTK— SAC, 
bíró: Adorján.

II. osztály. Füzesabony: FSE 
MESE, bíró: ? Salgótarján: SAC— 
SBTG, bíró: Krompanszky. Heves: 
HSE— J. Lehel, b író : Gyúrják.
E ger: EV SC— Gy KSE, b író: H aj-i 
du. Hatvan: HVSE— Dobó, bíró 
Szlavkovszky.

—  Saját tudósítónktól —

Déli alszövetség.
Az I. számú intézőbizottság teg

napesti ülésén a március 13-áról el
maradt FTC—Elektromos, III. kér. 
TVE—BSzKRT mérkőzések ügyében 
érdekes határozatot hozott. Arra kö
telezte ugyanis a nevezett egyesüle
teket, hogy elmaradt mérkőzésüket 
március 24-én, Nagycsütörtökön ját
szák le. A határozat indokolása: az
első helyre és a kiesésre nagyfontos- 
sággal bíró mérkőzések mielőbbi le
játszása kívánatos. Ugyancsak már
cius 24-re tűzte ki az intézőbizottság 
a most vasárnapra kisorsolt Törek
vés— MÁVAG bajnoki mérkőzés le
játszását, amely tudvalevőleg Za- 
vaczkynák az országos válogatott 
csapatban való szereplése miatt ma 
rád el.

A húsvéti műsor Zürichben
—  Saját tudósítónktól —

Újpest zürichi mérkőzéseinek 
sorrendjéről már beszámoltunk. 
Azóta már megállapították az elő- 
mérkőzéseket is, ezek szerint a mű
sor így alakult k if

Délnyugati alszövetség.
Nagyobb figyelmet érdemel a 

PSC— NTE és a SzAK— PEAC 
mérkőzés.

Részletes műsor:
Pécsi alosztály. Pécs: PSC-

NTE, b író : Hebrony. DPAC—
PÁC, b író: Rosenfeld I. Sziget
vár: SzAK— PEAC, bíró: Pauncz. 
Dombóvár: D. VOGE—KTSE,
bíró: Dómján.

Bajai alosztály. Bácsalmás: 
BSC— Mohácsi TE, bíró: Flei-
scher. Simontornya: SBTG—
BMTE, bíró: Sztaszinó.

Nagyszombat
Grasshoppera— Lustenau. 
Újpest— Joung Fellows.

Húsvétvasárnap
Joung Fellows— FC Torino. 
Újpest— Grasshoppers.

C Í m ü t ú d
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Saját tudósítónktól —

Eredetileg március 6-án kellett 
volna lejátszani a Sabaria-—Nemzeti 
mérkőzést. A Sabaria kérésére azon
ban elhalasztották 20-ára, most va
sárnapra. A szombathelyiek már a 
hét elején jelentették, hogy a pályán 
még mindig nem lehet játszani. Teg
nap aztán a mérkőzés ügyével már a 
profiszövetség elnökségének kellett 
foglalkoznia. Először is tudomásul 
vették azt, hogy Szombathelyen a 
rossz pályaviszonyok miatt nem le
het játszani. Aztán tudomásul kel
lett venni azt is, hogy a mérkőzés 
Budapesten sem kerülhet sorra, mi
után anyagi ügyekben nem tudtak

megállapodni a III. kér. FC-vel s
így nem sikerült a két mérkőzést 
(Sabaria—Nemzeti, III. kér.—-Va
sas) összekapcsolni. A bejelentések 
után az elnökség úgy határozott, 
hogy a mérkőzést elhalasztja. Az 
ügyet azonban az intézőbizottság 
keddi ülése elé teszik. Elsősorban 
azért, hogy ott jelöljék ki az áj 
meccsnapot (valószínűleg májusban 
lesz), másodsorban pedig, hogy az 
intézőbizottság döntse el: milyen
mértékű kártérítést igényelhet a 
Nemzeti a Sabariától a mérkőzés 
másodszori elmaradása miatt.

Középmagyar alszövetség.
A  Tibor-csoportnak megint 

derbi jellegű meccse van: Tokod— 
Dorog.

I. osztály.
Tibor-csoport: TÜSC— DAC,

Tokod, fél 3. B író: Nürnberger. 
CsKAC— V. Remény, Csillaghegy, 
fél 4. B író: Paulinyi. PSC— Váci 
SE, Pilisvörösvár, 3. B író: Fe
jér M.

Dratsay-csoport: SzMTE—
TISE, Szolnok, fél 2. B író: Kecs
keméti. ISE— T. MOVE, Irsa, fél 
4. B író: Seemann. C. MOVE—
SzAK, Cegléd, 4. B író: Bardach.

Barcza-csoport; GySE— RTE, 
Gyömrő, 4. B író: Kelesi dr. PAG 
— CTK, Pécel, 3. B író: Mikolo-
vics. RÁC— DMTK, Rákosliget, 
fél 4. B író: Kondi. RSE— RTK, 
Rákoshegy, 3. B író: Zug. SASC— 
RVSE, Sashalom, fél 4. B író: 
Lónárt.

II. osztály.
VSC— Feisőgödi TK, Veres-

egyháza, 3. B író: Fuehs. N.
MOVE— N. Törekvés, Nagymaros,
3. B író: Schiller.

Tibor-díj. TÜSC ifj.—-DAC ifj., 
Tokod, fél 1. Bíró: Kozanek.

Barátságos. Sz. MÁV— D. Ma
gyarság, Szolnok, fél 4. B író: 
Kiss L. PÁC if j .—CTK ifj., Pé
cel, fél 2. B író: Szapáry.

(Tartalékbíró: Kovács, Molnár, 
Takács.)

Jeckl, a Hungária volt játé
kosa. aki az elmúl! héten : Nem 
zeti is szerződtetni akart, Algírba 
megy.

A Testvériségben Keresztes a vesé
jét fájlalja, helyettese Linké II. le
het. Pénzváltónak izomhúzódása van 
és ha nem heveri ki sérülését, úgy 
az ifjúsági Dankó kerül a helyére. 
Szűcs beteg, őt Kiss helyettesítheti 

A nyíregyházi csapatok vasárnapi 
összeállításai: NyKISE: Tassi —
Kubicska, Mikula — Csicska, Csórni, 
skolnyik — Murczkó, Kábái, Hajdú, 
Asztalos, Benke. NyöTSE: Ihring -  
Kiss, Hegedűs — Ollmann, Wolf, 
Gutsa — Neumann III., Neumann 
IV., Rózsa I., Neumann I., Pelák III.
— NyVSC: Wolf — Sárkány, Bállá
— Szálai I., Menyhért, Kiss — Sza- 
kolczay, Szakács, Heinrich, Rozsáli 
II., Listván II. Az NyVSC-ből hiá
nyozni fog a sérült Rozsáli I., Sár
kány helyettesíti.
• A  Diósgyőri AC vasárnap Petro- 
vlcs és Krajnyák I. nélkül kénytelen 
a DVTK ellen játszani. Petroviesnak 
az édesanyja meghalt, Krajnyák pe
dig vasárnap megsérült. A DVTIC- 
nál nincs változás a csapaton. Marad 
ez a tizenegy: Tóth — Szabó. Pos- 
teiner — Chvojka, Molcsáry, Kádár
— Padányi, Koisch, Bova, Rácz. Po- 
lényl.

! A  Pereeesl TK-nál Czabán balbekk 
beteg. Motkó II. helyettesíti vasár- 

I nap.
A  Somogy csapata tegnap sem tu

dott edzést tartani, mert a pálya az 
I erős olvadás következtében víz alatt 
áll. Vasárnap sem tnd a csapat mécs
esét játszani.

Újpesten tegnap labdásedzést tar* 
tottak, melyen a szokásos gyakorla
tok (labdavezetés, passzolás. fejisfco- 
la, egykapus játék) foglalkoztatták a
játékosokat.

Vörös még mindig térdével hajló'
dik és azért nem vehetett részt Uj‘ 
pest tegnapi edzésén.

Újpest Zürichbe utazó túraosapa 
tát a jövő hét elején állítják össze. — 
Most vasárnap délelőtt cáak köny- 
nyü tréning lesz a Megyeri-úton.

A  Sátoraljaújhelyi AC vasárnap 
Ózdon játszik. A SAO ezzel a tizen 
eggyel utazik Özdra: Ssupkó — Ná 
dasi, Lankai _  Gombos, Grtinhut. 
Erdei — Kálmán, Kiér, Nagy. Bre- 
Zovszky I. A csapatból hiányzik a 
beteg Komjáti, kit Kálmán helyet
tesit. A csapatot legalább ÖtvenfŐnyi 
szurkolóhad kíséri el.

ŰJ terminusok Nyugaton. VTC— 
DAC május 29., Kinizsi—ETO június 
12., MAFC—NFC május 5.

A vasárnapra tervezett Sátoralja
újhelyi MÁV—BVSC vasutas bajnoki 
mérkőzést nem játszák le, mert a 
BVSC-nek rendes bajnoki meccs van 

Fegyelmi ítéletek Délen. Majoros 
CsAK 1 hét, Cscngeri HMTE 2 hó
nap, Zsemberi I. UTC 2 hét Azonkí
vül 6 hónapra felfüggesztették min
den tisztség viselésétől Pozsgayt a 
HMTE szertárosát 

A Szegedi TK megóvta a SzAK 
elleni meccsét. Az SzTK azt vitatja, 
hogy a pálya mérkőzésre alkalmat
lan volt. Az óvást már ezerdán tár
gyalta is a déli intézőbizottság, de 
határozatot még nem hozott, hanem 
több új tanú kihallgatását rendelte 
el. A déli futball berkeiben nem 
nagy jövőt jósolnak az óvásnak, mert 
a pályák használhatósaga feletti 
döntés a bíró hatáskörébe tartozik, a 
bíró pedig játékra alkalmasnak ta 
lálta a pályát.

Rozsnyai I., a Kecskeméti AC je
les kapu védője  a KEAC-ba gravitá l.

Hármas mérkőzés lesz vasárnap 
Szegeden a SzAK-pályán, — ha az 
időjárás keresztül nem húzza a szá 
mításokat. A  műsor: Negyed 1 óra: 
Möraváros—Kiszombori AC (sorsdön
tő rr. osztályú bajnoki meccs), 2 óra: 
SzAK—Kecskeméti TE (I. osztályú 
bajnoki) s végül 4 óra: Szeged FC— 
Rákospalota (II. liga bajnoki).

Bajnoki mérkőzések lesznek has 
rétkor Győrött. A június 12-re sor 
sóit II. kér. SC—DAC meccset hozták 
előre husvét vasárnapra, de ékkor 
akarja az ETO iö lejátszani a Szom
bathelyi MÁV elleni meccsét. A DAC 
és az ETO között tárgyalás folyik, 
hogy ne egy napon játszák le mind 
két meccset, hanem az egyiket ha
lasszák husvét héttőre.

A Bohn SC vasárnap ezzel a csa
pattal játszik Mezőkováosházán: Sza
bó — Gottre, Mágori — Klimont, Öd- 
robinák, Krnács — Szigeti, Kertész, 
Szaniszlő, ühfih, Engelhardt.

Békéscsabán tegnap egész nap esett 
az eső s így veszély fenyegeti a va
sárnapra kitűzött CsAK—OTK baj
noki 'és az Előre—Cs. MÁV barátsá
gos mérkőzést. A csapatok azért ké 
szülődnek. A CsAK a kitiltott Majo 
ros nélkül ezzel a tizeneggyel akar 
kiállni: Zahorán — Forschner, Bog
dán I. — Bohus, Pa táj. Karácsonyi
— Hrabovszky, Uhtin, Némedi, Ba
lóg, Bogdán IL

A győri DAC pünkösdre meghívást 
kapott a szlovenezkói Somorjára.

A Soproni Vasutas SE legjobb ti
zenegyével tud kiállni Győrött a 
DAC ellen, mert megjött Pestről
TTíVíVltYol? 'Ic

Az SFC—TAC meccset vasárnap 
Sopronban az SVSE-pályán ját
szák le.

Maróti, az SFC jeles hátvédje még 
mindig nem gyógyult s vasárnapi 
vendégszereplése kétes.

Németet TAC és Palkovlcsot MAFC 
két-két hétre eltiltotta a játéktól a 
nyugati fegyelmi bizottság.

Az 1934. évi futball világbajnok
ságra tudvalevőleg Stockholm pályá
zik. A  svéd szövetség most elhatároz
ta, hogy új pályát épít a Stockholm 
melletti Rasunda-m 1.800.000 svéd ko
rona költséggel. A szükséges tőke 
összehozására részvénytársaságot ala
pítanak olyan formában, hogy min
den részvényes Öt évig érvényes sza- 
badjegyet kap a pályára. Egy rész
vény ára 100 svéd korona lesz. A* új 
pályán 60.000 nézőnek lesz helye.

Veretlenül, sőt pontveszteség 
nélkül fogjuk megnyerni a baj- 
nobságot, —  mondta Klinka Jó
zsef, a D V T K  M ILL csapatának 
intézője. —  Olyan csapatot esi* 
nálok, hogy kitűnő utánpótlás 
álljon az első csapat mögött.

Kann olaszországi bíráskodásába* 
változás állt be. Rómában Ugyanil 
nem a Kadettok állnak ki az oszt rá 1 
B) csapat ellen, hanem Közép és Déi 
válogatottjai. Padovában játszik M 
olasz B) csapat Bulgária ellen ól 
Kannt erre a meccsre jelölték ki. i  
kiszélesített válogatott front mist, 
az olaszok egyáltalán nem szerepel 
tetik Kadettjaikat 

Kibékült a Sparta és a Slavia. En 
nek folytán mind a Swoboda-iigy 
mint a Braine—Novak lábtörési tig: 
lekerült a csehszlovák szövetség el 
múl (vasárnapi , közgyűlésének napi 
rendjéről.

A Ferencváros májas 11-én Játszi! 
Prágában a Spartával. Prágai tudó 
sítónk jelentése szerint csütörtökö! 
vég leg  lekötötték a mérkőzést.

A Győri AC új edzője Kuster Bán 
dór lett,

Létrejön az alsóosztályú válogatni 
tak húsvéti körmérkőzése. Eted <
II.. III., IV. és az V. osztály renre 
zen tatív együttesei fognak résztven 
ni- A nagy érdeklődéssel várt köf 
mérkőzésre a BLASz elnöksége 1 
ezüstérmet ajánlott fel.
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A Sciberio húsvéti 
bécsi túrája

tegnap véglegessé vált. Egy kis vál
tozás történt azonban. A Teplitzer 
FK lemondott. Ilyenformán a hús
véti torna negyedik résztvevője a 
Hakoah, Nicholson és Sabaria mel
lett a jelek szerint a bécsi II. liga 
válogatottja lesz.

M M i i i

A Szeged FC nem változtat 
fcsapatán. A Rákospalota ellen is 
ez a tizenegy játszik: Pintér
Sirály, Raffai —  Pólyák, Tóth, 
Harmat —  Korányi II., Stemler, 
Lukács, Grósz, Havas.

Nem lesz prágai vendége va
sárnap Miskolcnak, mert mind
egyik szóbakerült csapat csak 
tartalékosán tudott volna jönni, 
az Attila pedig nem akarja a 
nemzetközi meccseket lejáratni. 
Az Attila így a MÁK, MMTE 
kombinálttal fog  játszani.

Az influenza sorra ágynak 
dönti az Attila játékosait. Most 
Bán és Szemző betegedett meg. 
Szemző állapota a súlyosabb. Teg
nap este 40 fokos láza volt.

Különvonat megy április 3-án 
Miskolcról Debrecenbe a Bocskai 
•—Attila mérkőzésre. Az útikölt
ség mindössze 3.60 P. lesz.

A  székesfehérvári DVE fe lfor
gatott csapattal játszik az ETO 
ellen. A  két hátvéd, Tirk I. és Tirk 
II. előrevonul a csatársorba, Kot- 
robay pedig hátra megy bekkelni. 
Az összeállítás: Mák —  Feigl, Kot- 
roibay —  Farkas, Hajszán, Diet- 
rich —  Vanika, Tirk I., Tirk II., 
Kovács, Pingiczer.

Egy kis természetrajz

Mikor a feketeinges egyete
misták megjelentek a tegnapi 
edzésen, a közönségnek legalább 
ötvenszázaléka a következő ki
jelentést tette:

—  Na, itt vannak a kísérleti 
nyitlak. . .

Valaki azonban nem állhatta 
szó nélkül és visszavágott:
—  Sajnos, ilyenkor a válogatott
— káposzta szokott lenni.

Az ARAK ezzel a csapattal 
megy Siófokra, ahol első tavaszi 
bajnoki mérkőzését játsza vasár
nap: Verner —  Pangl, Perc —  Va
dász, Varga II., Czeitler —  Ger
gely, Varga I., Lőrinc, Rákhely, 
Xwordy.

A Pécs-Baranya nem mondta le
*a Bak TK elleni mérkőzését, csak 
idegenben nem hajlandó megren
dezni. A  pécsiek azt mondják, hogy 
az ügy még fellebbezés alatt áll, 
tehát a határozat, mely kimondta, 
hogy a pécsiek otthon nem játsz 
hatnak, még nem jogerős.

A szükségbíró által vezetett 
Nagykanizsai TE— KTSE mérkő
zést 3:1 arányban igazolta a dél
nyugati intézőbizottság.

A MILL közgyűlése. A  MILL 
tegnap este tartotta meg ezévi ren
des közgyűlését a Szövetségi Ház
ban, az MVSz tanácstermében. 
Schissler József elnöki megnyitó
jában békét és megtérést kért, 
majd Mandel Jenő főtitkár tar. 
tóttá beszámolóját az elmúlt esz
tendőről. Utána Flötthmann Jenő a 
nyugati MILL képviseletében be
szélt és tiltakozott élénken a MILL 
megszüntetése ellen. Ezután a tisz
tikar választására került a sor, 
amely a következő eredménnyel zá
rult: Elnök: Tóvárosi Fischer
Gyula (BSzKRT), társelnök: 
Schissler József (e. k.), VidaSoma 
(KAOE), alelnök: Berta Sándor 
(MÁVAG), Boskovitz Imre (33 
FC), Kovács László (PSC), Mészá
ros István dr. (VÁC), Weisz An
dor (F T C ), Weisz Ági (M TK ), 
Zug Emil (e. k.), főtitkár: Den- 
hoffer Gábor (BSzKRT), titkár: 
Mandl Béla (KAOE), Reísz Miklós 
!(e. k.), főjegyző: Vozik Károly 
(BTC). főpénztáros: Lamperth 
ítaő (KAOE1,

5 fiEüC olimpiai válogatóver
senyének e i iú k ő z i o e  és 

in tő je  is a Műegyetemei lesz
H atvanegy vívó  indul 

a próbaversenyen
— Saját tudósítónktól —

Az egyetemistáknak sikerült a 
délelőtti előmérkőzésre is megsze
rezni a Műegyetem tornatermét s 
így nem kellett kettéosztani a ver
senyt, ami a vívók és a nézők 
szempontjából egyképpen kelle
metlen lett volna. így  az előmér- 
kőzés a tornateremben lesz s a 
döntő az aulában. A vívóterem 
ugyanis birkózóverseny számára 
már régen le _ van foglalva. A 
BEAC a döntőmérkőzésre tribünt 
állít fel az aulában, hogy a közön
séget kényelmesen el tudja he
lyezni, mert valószínű, hogy ezút
tal igen sokan fogják végignézni 
a versenyt.

A válogatóküzdelemre a nevezé
sek befutottak. Összesen

hatvanegy vívó jelentkezett,
akik—között Rády kivételével az 
egész vívógárdánkat ott látjuk, 
illetve mindenkit, aki eddig vala
milyen eredményt el tudott érni. A 
benevezettek Petschauer kivételé
vel mind indulnak. Petschauer ál
lapota még nem javult annyira, 
hogy vívhasson s még nem is tre
níroz.

A verseny rendezését Licht- 
neckert András és Kovács Andor 
dr. végzi.

A csoportbeosztást az új sza
bály értelmében előre meg

csinálják
s minthogy kilences döntő lesz,

| valószínűleg négyfordulós verseny 
j lesz. Kilenc hatos és egy hetes 
csoport vívja a selejtezőt. Min
den csoportból 3— 3 vívó megy 
tovább, tehát 30 vívó marad állva. 
Öt hatos csoportból áll a második 
forduló ugyancsak 3— 3 tovább- 
menővel s három ötös csoportból 
3— 3 vívó kerül a döntőbe.

Már az első fordulóban olyan 
küzdelmek lesznek, amilyet más- 

! kor csak döntőkben lehet látni. Az 
igazi csata azonban a középdöntő- 

| ben kezdődik, mikor a 15 legjobb 
lesz együtt s belőlük kell kilencet 
kiválogatni.

Az összes vívótermekben seré
nyen folyik a munka. A  Santelli- 
terem van a legnagyobb erővel 
képviselve, de egyformán dolgoz- 

i nak a HTVC termében, ahol ven
dégként a többi katonatiszt-vívó 
is dolgozik. A  MAC termében, a 
budaiaknál, a BSE és RÁC termé
ben sem készülnek kisebb szorga
lommal. A mai nap az utolsó, ami
kor még utolsó simítások történ
nek. Holnap már pihennek a kar
dok, sőt a legtöbb vívó már csü
törtökön sem dolgozott, mert leg
alább három nap pihenő szükséges 
arra, hogy a kondíciót feljavítsák.

A délnyugati kerület egyéni 
kard- és tőrbajnoksága Kapós 
várott kerül megrendezésre.

A Békéssy Béla VC vívóakadé
miája tegnap a legnagyobb siker 
jegyében zajlott le Debrecenben. 
Az akadémián a fővárosból Gere- 
vich, Kabos, v. Somogyi és Bogén 
Erna vett részt. Különösen nagy 
sikere volt a Gerevich— Kabos 
kardasszónak és a Somogyi 
Ungvár epée-bemutatónak. Bogén 
Erna édesatyjával, Bogén Albert
tal tőrözött. A helybeli hölgyek 
közül Faragó Tertis és Perényi 
Katalin bárónő kapott sok tapsot. 
Az akadémiát díszes vacsora kö
vette.

Az eg-ész női elsöosztáiy résztvesz 
a szombathelyiek versenyén. Bogén 

[ után Dani Margit is benevezett és 
vele együtt jelentkezik a versenyre 
az egész szenior női gárda.

M e g k e iid fe k  a döntök a jég 
kaidé Eurcpabajnaksáyokoii

—  Távirati jelentésünk —
A berlini jéghokki Európa-baj 

| nokság szerdai és csütörtöki ese 
menyeiről alább következő tudósí 

I tásaink számolnak be:
Berlin, március 16.

A selejtezőket befejezték.
Az A ) csoport mérkőzései érde

kes végeredményt adtak: Ausztria 
— Németország 1:1, Svájc— Auszt
ria 2:2, Németország— Svájc 1:1 
A végeredmény tehát: 1. —  3. holt
versenyben Ausztria 2 p. 3:3 gól
arány, Németország 2 p. 2:2 és 
Svájc 2 p. 3:3. Ma még nincs dön
tés arra vonatkozóan, hogy a hár
mas holtverseny eldöntésére mi 
lyen módszert válasszanak. A  leg
valószínűbb az, hogy nem is dön
tik el, hanem Ausztriát is, Német
országot is, Svájcot is beveszik a 
döntőbe.

A B) csoportban: Csehszlová
kia— Franpiaország 1:1, Cseh
szlovákia— Lettország 7:0, Fran
ciaország— Lettország 1:0. A  vég
eredmény: 1. Csehszlovákia 3 p. 
8:1, 2. Franciaország 3 p. 2:1, 3. 
Lettország 0 p. 0 :8. Döntőbe ju 
tott: Csehszlovákia.

A C) csoportban: Svédország— 
Anglia 4:1, Svédország— Romá
nia 4:0, Anglia— Románia 1:0. 
A végeredmény: 1. Svédország 4 
p. 8:1, 2. Anglia 2 p. 2:4, 3. Ro
mánia 0 p. 0:5. Döntőbe jutott: 
Svédország.

A legtöbb vívót a HTVC ne 
vezte be: 14 versenyzővel

vesz részt a versenyben,
utána a MAC következik 10 vívó
val, a BSE 7, a RÁC 6, a BEAC 
5 vívóval vezet a nevezési listán.

A versenyre a szövetség az 
egész bírói kart kiküldte, hogy 
mennél simábban folyjon  le a ver
seny, mindazonáltal reggel még 
hiány lesz bírákban. Az első for
duló után —  már nem.

Az előmérkőzést pontban reggel 
9 órakor kezdik három porondon 
egyszerre. A  döntőig körülbelül 
délután fél 3-ra jutnak el a ver
senyzők s a finálé 5 órakor fog 
kezdődni.

Berlin, március 17. 
Megkezdődtek a döntők. Való

ban bevették ide az A ) csoport
ból a három vezetőt, a B> és C) 
csoportból a két-két legjobbat.

Svédország— Svájc 1:1 (1:1, 
0:0, 0 :0 ). A  svéd Fürst lövi az 
első gólt, Torreani egyenlít. 

Utána lebonyolították Lettország 
-Románia 3:0 (0:0, 2:0, 1 :0) ta

lálkozóját.
Sonja Hennie utoljára szerepelt 

ebben az évben a berliniek előtt. 
Holnap reggel Párisba utazik. A  
közönség viharosan ünnepelte a 
jég tündérét s alig akarta elenged
ni a pályáról.

Tín kard é s  hat tőr
csa p a t  isidül a  KISOK 
o rs z á g o s  v ív ób a jn ok * *’ 

ságábara
szombaton és vasárnap  a 
Zrínyi rg. tornacsarnoká

ban
—  Saját tudósítónktól —

A  jólsikerült kerületi bajnoki 
versenyek után most szombaton és 
vasárnap ismét találkoznak a leg
jobb középiskolai kard1- és tőr
vívók. Most az országos csapat- és\ 
egyéni bajnokságok eldöntéséért 
mérkőznek az ellenfelek. j

A legjobb tőr- és kardcsapatok 
és egyéni versenyzőik összetalálko
zását a versenykiírás biztosította, 
mert mind a csapatok, mind az 
egyéni vívók közül csak a kerületi 
bajnokságban legszebben szerep
lők indulhatnak.

Vidékről, j

,a tőrcsapatbajnokságban j
a nyíregyházai ág. h. ev. g. és a 
kisvárdai rg., a pestiek közül pedig 
a VI. Kegyesrendi g., V ll. Ág. h. I 
ev. g., VIII. Zrínyi rg. és a VIII. 
Szt. Benedek rg. indulhat. \

A kardcsapatbajnokságért
összesen 10 intézet száll síkra. A 
vidékről: a gödöllői Premontrei g., I 
a miskolci g., a pesterzsébeti rg., a 
csongrádi Szt. Imre g., a nyíregy
házai ág. h. ev. g. és a kisvárdai 
rg., a petiek közül pedig a IV. K e
gyesrendi g ., V ili. Zrínyi rg., a 
Szt. Benedek rg. és a II. Mátyás rg.

Igen kemény küzdelem várható I 
a vidéken is erősen feljavult csa
patok között a helyezésekért, de az 
országos bajnokság valószínűleg a 
budapesti kerületi bajnok zsákmá
nya marad.

A z egyéni küzdelemben
a kardbajnokság favorítja a pes
tiek közül L’Aune Zoltán (I. Ver- 
bőczi rg.) és Rádi (IV. Kegyes- 
rendi g .) és a vidékiek közül pedig 
a kerületi bajnokok mellett a 
pápáig nyíregyházai (K iss), mis
kolci és csongrádi egyéni verseny
zőkről vannak jó  hírek.

A  tőrvívóbajnokságban a pesti 
kerületben veretlenül győző Gold- 
mann Ferenc (VII. Ág. h. ev.) 
könnyen megszerezheti az országos) 
bajnokságot is, de neki is erős 
ellenfelei lesznek a pestiek közül is 
Posta Péter (IV. Kegyesrendi g.), 
Orbán Győző (II. Toldi r.), Ju
hász (Nyíregyháza) stb. I

A  versenyek holnap délután 3 
órakor kezdődnek a VIII. Zrinyi 
Miklós rg. tornacsarnokában. Hol
nap^ a kard. és tőrcsapat és tőr- 
6^yéni versenyeket és vasárnap 
délelőtt 10 órától a kard egyéni I 
versenyeket bonyolítják le.

A  versenyzők belépőjegyeit ma 
délig vehetik át az érdekelt iskolák 
a központban. j

V asárnap  s

idei kerékpáros iiázi- 
I versenyek nyitánya

— Saját tudósítónktól —
Az idei országúti idény a mezei 

verseny elhalasztása révén meg
lehetősen eltolódott. A  hivatalos 

| pihenőt a fegyvercsörtető sereg- 
szemlés háziversenyek hidalják 
át, melyeknek első hírnökei most 

| vasárnap jelennek meg az ország
utakon.

A versenyintézőbizottsághoz be
futott jelentések szerint eddig 
nyolc egyesület kiván vasárnap 
háziversenyt rendezni.

A belügyminisztérium a kerék
páros országúti háziversenyek út
vonalául a gödöllői és az üllői 
országutat jelölte meg, —  ki
mondva, hogy húsvét két ünnepén 
háziviadalok nem nyerhetnek le
bonyolítást.

A  vasárnapi háziversenyek 
távja 100 és 50 km. között válta
kozik. A  tornák rajtja mindkét 
országúton reggel 9 órakor törté
nik.

Rendkívüli tanácsülést tart ma az 
MKSz. A Magyar Kerékpáros Szö
vetség tanácsa ma este 8 órai kez
dettel rendkívüli tanácsülést tart a 
Millenáris-sporttelep tanácstermé
ben. Az ülés tárgysorozatában a 

I márciusi rendes havi tanácsülésen 
még le nem tárgyalt ügyek, vala
mint a fegyelmi szabályok módosí
tása szerepelnek.

Országúti versenyek idén csak 100 I km-es és azon felüli távon bonyolít- I hatók le. Kivételt ez alól csak 
a tehetségkutató tornák alkotnak.

A VIB kimondotta, hogy az or
szágúti versenyzők multévi startszá
mai idén is érvényben maradnak.

Az új párisi Hcrccgpark-pálya há
rom tribünje közül az egyik 12.000 
néző befogadására képes. Franciaor
szágban még mindig nő a kerékpá
ros pályasport népszerűsége.

| A római nemzeti stadion közepén 
már épül az idei pályavilágbajnoksá
gok színhelye. Az új pálya, melyet 
A. Schürmann épít, hordozható kivi
telben készül, 380 m hosszú és 7.50 m 
széles. Fordulói úgy nyertek felépí
tést, hogy a pálya 110 km-es sebessé
get üzembiztosán elbír.

A M O TESz ország os  
tornászcsapatbajnok

ságai é s  Budapest 
egyéni bajnokságai

vasárnap délelőtt és dél
után kerülnek eldöntésre

—- Saját tudósítónktól —

IFJÚSÁG F

Piot nyerte a Hlggins-serleget. A
kitűnő rendőrvívó Pito nyerte az 
amerikai Higgins által felajánlott 
serleget.

Mégis lenne Tersztyánszky-verseny?
Az annyiszor tervezett és mindig el
maradt Tersztyánszky-verseny ismét 
kísért. Az olaszok, nr’ ut. megírtuk, 
csak azzal a feltétellel hajlandók el
jönni, ha nyomban visszaadjuk ne
kik a látogatást Santellinek azt ír
ták az olaszok, hogy ha a magyarok 
elmennek a Tersztyánszky-emlékver- 
senyre, akkor eljönnek. Ebből joggal 
azt következtetjük, hogy mégis meg 
akarják rendezni a Tersztyánszky- 
versenyt.

Pestvármegye levente birkózó
bajnokságát nagy érdeklődés mellett 
rendezték meg Budapesten. Részle
tes eredmények: I. osztály: Lég
súly: 1. Várad! (Újpest), 2. Hercz
T. (Újpest). Pehelysúly: 1. Sárosi
(Újpest), 2. Dobrovszky (Budafok). 
Könnyűsúly: 1. Siskó (Rákospalota), 
2. Klnger (Újpest), 3. Hercz (Új
pest). Kisközépsúly: 1. Sehwei-
kovszky (Újpest), 2. Mazur (Újpest). 
Nagy középsúly: L Vogl (Rákpspalo- 
ta), 2. Csontos (Újpest). Nehézsúly:
1. Ferenczy (Kispest), 2. Weisz
(Újpest), 3. Szilágyi (Újpest). — II. 
osztály: Légsúly: 1. Sehmnck (Nagy- 
káta), 2. Bodzsár (Nagykúta), 3. 
Schleer (Újpest). Pehelysúly: 1.
Egyed (Rákospalota), 2. Sarkadi 
(Újpest), 3. Győrffy (Rákoscsaba). — 
Könnyüsúly: L Kaprinai (Cegléd),
2. Farkas (Kispest), 3. Mahata (Rá
kospalota). Kisközépsúly: 1 Sajgál 
(Újpest), 2. Kohut (Kispest), 3. Ko
vács (Rákospalota). Nagyközépsúly: 
1. Tomány (Újpest), 2. Puskás (Rá
kospalota) 3. Szekeres I. Nagykáta). 
Nehézsúly: 1. Juhász (Újpest), 2.
Sárosi Á. (Cegléd, 3. Dobrovitz 
(Vecsés).

Kitűnően sikerült a nevezés a le
vente birkózóbajnokságra. Az esé
lyesebb indulók: légsúly (Veres V. 
kér., Vogel VIII. kér.), pehelysúly 
(Nagy X  kér., Lőrincz VIII. kér., 
Exner VII. kér., Kiss IX. kér.), 
könnyüsúly (Molnár X. kér., Fecske
VIII. kar., Takács, Kecskés VII. 
kér., Galambos V. kér.), kisközép
súly: (Kovaesics, Ács X. kér., Klein
VIII. kér., Csizmadi VII. kér., Ha- 
darik V. kér.), nagyközépsúly (Csom
bor V. kér., Tarányi, Putnoki VIII. 
kér., Lutz, Weidinger VII. kér., 
Lehoezky. Pongrácz X. kiér.). A ver
seny ma délután 6 órakor kezdődik 
a cukorutcai elemi iskola torna
termében. Mérlegelés 5 órakor lesz. 
Szombaton ugyanitt folytatják a 
versenyt. A döntőket vasárnap dél
után 6 órakor tartják a Beketow- 
cirkuszban.

Tavaszi lovasmérkőzés. A Nemzeti 
Lovarda Egylet ma és vasárnap 
délután fél 3 órai kezdettel országos 
lovasmérkőzéseket rendez Cs. Szabó 
Kálmán igazgató vezetésével a Te
nyészállatvásár telepen levő állandó 
eoncours pályán.

A MOTESz megbízásából vasár
nap rendezi a MOVE OTE az orszá
gos _ tornászcsapatbajnokságot a I nyújtón, lovon és a műszabadgyakor- 

I latokból, továbbá Budapest, szenior 
és ifjúsági kerületi egyéni bajnoksde 

I gát ugyancsak a fenti szereken.
„Mint már egyik előző számunkban 

I közöltük, a nevezések várakozáson 
felül jól sikerültek, mert erre a baj- I nokságra a legkiválóbb pesti egyesü- I letek mellett 10 vidéki csapatot is 
neveztek, ami a tornasport óriási fel- 

I lendüléset igazolja. Soha magyar 
bajnokságban még nem vett részt 
ennyi vidéki csapat.

Ez alkalommal küzdenek az I. o. 
csapatbajnokság résztvevői ( a BTC. 
BBTE, NTE, TFSC és a VÁC  CSŐ- 
■pata) a Demény Károly-vándordí- 
jért. A győzelemre legtöbb esélye a 
BTC sokszoros bajnokcsapatának 
van, de a többiek is igen jól össze
dolgozó csapattal állanak a küzde
lembe és így erős harc várható.

A II. oszt. csapatbajnokságban a 
pestiek mellett (FVSK, MOTE, 
NTE, Postás, TFSC) a székesfehér
vári, debreceni, hódmezővásárhelyi, 
nagykanizsai, soproni, pécsi és sze
gedi csapat küzd. Itt az országos vi
déki bajnokság is eldöntésre kerülj 

! A vidékiek közül a soproniakat tart
ják a legerősebbeknek, akik 3 csapa
tot indítanak, de bizonyára jó  csa
pattal állanak ki a többiek is.

Az egyéni versenyek iránt igen 
nagy az érdeklődés, bár itt —- mint 
mar írtuk — csak kevés versenyző 
all ki.

A versenyeket a BBTE Attila-ut- 
cai tornacsarnokában vasárnap reg
gel 9 órától és délután fél 5 órától 
tartják meg.



A

Péntek, 1932 március 18.

RaBph A. Roberts női ruhában keresi 
a papáját

— Saját tudósítónktól —-

Német bohózatnak még akkor se 
keresd az értelmét, ha magyar szer
zővel Írattak belőle filmszcenáriu- 
mo.t!

Mindenesetre szerencse, hogy az is
mert trükkök közül azokat halmoz
ták fel a filmben, amelyek ezredszer, 
is megkacagtatják a közönséget, 
mert ősi ösztönöket, — kárörömet, 
irigységet és naivitást — csiklandoz
nak.

A szerelmes férj, aki helyett a lát
szat csal és a szerelmes feleség, aki-

C H A R Ű E C H A N ?
A kSnai m e s t e r d e t e k t iv
nek butasága nélkülözhetetlen a, bo
nyodalom számára, nagyon csinos la
kásban veszekedik. Az ifjú hölgy, 
aki férfi néven írja regényeit, ter

mészetesen a fürdőszobában mutat
kozik először. A nagy bébik bálján 
csinos görlicék táncolnak csecsemő
nek öltözve.

Tovább: Fritz Schulz jólszabott
kis bonviván, Ida Wüst édes kómika, 
Jessy Vierogh remek fanyar vad
alma, Lucie English és Max Adal
bert sohasem lesz népszerű Magyar- 
országon,

Ellenben Ralph Arthur Boberts 
nagyszerű. Ebben a bohózatban tel
jesen új arccal jelenik meg, kancsal, 
megfiatalodott, a haját elragadóan 
összekócolta. Keresi a papáját. Köz
ben női ruhában járkál: pazar. Az
után rövid matrózruhát vesz fel: 
így is kacagtató, Miatta érdemes 
megnézni a, filmet.

Állandóan figyeltük a játékot, de 
nem hallottuk, hogy valaki felkiál
tott volna: Hurrá — apa vagyok!...

Gyenge a Budapesten készített német 
víg játék

—- Saját tudósítónktól —

Hartmann rövidesen  ̂  ̂
megkapj® új, kett®s bütyöktengelyes Bugafíi
versenykocsiját

— Saját tudósítónktól —

A német Sonor filmvállalat az el
múlt nyáron kis víggjátékot készített 
a budapesti Hunniában s ez a film 
most került vissza Budapestre. Teg
nap este tartották meg a premierjét.

Bizony gyenge apróság ez a „Hat
hengeres szerelem”. Még a szereplők

sem vették komolyan. Láthatóan el- 
kabarézták a felvételeket. Paul Kemp 
a főszerepben kedves. Neki legalább 
jól áll, hogy mulat az egész ügyön. 
Az egyik epizódszerepben Kabos 
Gyula németül is kitűnő.

Még egy kémtörténet, de ne tessék 
megijedni, mert egészen érdekes

— Saját tudósítónktól —

Az. utolsó esztendő alatt már egy 
tucatnyi kémtörténethez volt szeren
csénk. Willy Fritschtol Marlene 
IHetrichig egy sereg sztárt láttunk 
kémkedni. Most Charlotte Susa és 
Gustav Fröhlich következnek a

A többi 
főszerepekben :

LEWIS SIÓKÉ 
LEiLAÜYAMS

-JMB
METRÓ FILMPALOTA

're s tíic r

Hartmann László bajnokunk; 
tárgyalásai a molsheimi gyárral 
annyira előrehaladtak, hogy rövi
desen sor kerül az új, kettős 
bütyőktengeíyes verseny Bugatti 
átvételére. Hartmann új kocsija 
lényegesen gyorsabb és a gyár ér
tesítése szerint

230— 240 km-es sebességre 
képes.

Hartmann 2.3 literes kompresz- 
szorós Bugattija ilyen körülmé
nyek között felszabadul és gaz
dája hajlandó azt átadni olyan 
autósportembernek,, aki a sokszo
ros nemzetközi rekorder verseny- 
kocsi volánja mellett részt akar 
venni a szezon nagyobb esemé

nyein. Hartmann 2.3 literes ko
csija annál nagyobb attrakció,; 
mert *

új versenygépe kétliteres,

tehát más kategóriába tartozik, 
úgy, hogy külön kategóriában in
dulva a régi kocsi új gazdájának 
nem kell tartania Hartmann 
gyorsabb kocsijának konkuren
ciájától. A  sportcélt figyelembe- 
véve Hartmann igen olcsón haji 
lan dó átadni 2.3-as versenykocsi- 
ját és reméljük akad_ gazdája, 
amivel a magyarországi verseny- 
kocsim ezőny értékes és szép ered
ményekre jogosító taggal fog  bő
vülni.

Előadások 2— 6-ig folytatólagosan, 
azután 6, 8, 10 órakor, Vasárnap 2— 
4-ig folytatólagosan, azután 4, o, 8, 

10  órakor.

„Varsói b&V’ című német beszélőfilm 
ben.

Nem kell megijedni, ez a kém-film 
nem sablonos és ha nem is a „titkos 
irattárak” , adatai alapján készült, 
mégis nagyon realisztikus és izgal-

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (TV.. Irányl-O. 21. T. 83-3 

—29.): Előadón: 5, negyed 8, negyed 9, 
fái 10. Vas., fél 1, 5. háromn. 6, negyed
8. 8, fél 10. Kadcttklsassíony. (Dolly 
Haas filmoperettje.) — Egy sir a világ 
végén (expedlcióa film). — Híradó.

BOnOGUAF ( V i l i ,  Józaef-kBrút 63. T.:
38_$—76.)t Előadás: fél 5. negyed 8, 10.
Vas : 2 tői Az ezred büszkesége
(Heinz Riihmann). -  A szerelem szi
gete (hangos dráma 10 felv.). — 
Híradó.

BUDAI APOLLO (II;Í Széna-tér T.i 51 
- 5- 00.): Elfiadás; tél 5, 7. fél 10. Vas.:
fól 3-tól Harry Líedtke, Lilian Har 
vey, Félix Bfessort: Nögyűlölö (zenes 
vígjáték). ~  John Boles.: A szent
asszony (Himnusz az anyai szeretet
tel). — Hangos híradó.

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: 3. 34—3— 
37): Előadás: 4, G, 8. 10. vasárnap
9. kor is. A tábornok ur ínspleiál
(Vlasta Burian). -  Csak móka (párisi 
hangulat). -  Híradó .

n m rÁ G O  (V lL, István-fit 89. T .: 32 - 
C l l í 5 to Előadások: 5. fél 8 fél 10. Vas.: 

fii 3-tól Egy Önfeledt pillanat (Hans 
Stüve). — A  bilinesbevert fenevadak
O fAtvf \

CORSO| (Viel-ntea 9. T ^ A ü t .
és Trude’ ' Bo’rliner főszerepjésével

K f e r t g l ó 8 ( B & k . )  '

T t f ^ E l ő a d á ^ b
10. X^cfePflEu“ : 
fiBh Fritz Bchulz. Georg Alexander).

ELIT (V.. Eipót-körút ^  feaslzony
(Boíváry-fÚru’ ^DoH^ H á»S^
Fröhlich, Halmay Tibor) mi 
honfoglaló. -  Prolongálva.

FÉSZEK ( V i l i ,  József .korát « I Tel.:
46—0—40.): Előadás: tél e.
háromn. 10. Vas.; fél 8 t o , ,  témnó 
hurlészk matiné). -  Dó™” ” 1 Eligsa
(kémdráma, th a i les Fa”  Rém ha ló 
Latiéi, Myrna D ö f i  Hangos
(Miki). — Magyar csokor. —

P 0? ? ,, 8FT r a AWT-<W B l - ^ S :
3, 'ncyyed 9, fél 10 Szomb és vas, 
4 fi H 10 Sángliai express (Marlene 
Dietrich és Anna May W ong főszerep
ben). -  Hangos híradók.

TMFERIAL (VII..Aréná ét sarok. T.: 82-8-90.1.
5, fél 8, 10. Vas.-, fél 3, 5, fél 8. 10. vas 
generális (Werner KransS) -  KJ* 
asszony valutája (Heinz Ruhmann).

JÓZSEFVÁROSI i Y ” ]-VvK ásVtmla toirvto Tel • 346—44.): Élődásók: 5-töl fp'yt*-
negyed 1  fél 8. fél 10. Vas.: 2-től. A 
szeiit asszony (John 
ezred biiszkéaege (Heinz Ruhmann). 

KAMARA íVII ,  üalláoyates,4 2  -44 T.:

NÉP (V.. Václ-út 76. Tel.i 92-6-80.): 
Előadás: 5. 7. negyed 10. Vas 2-től: 
Csak felnőtteknek: Egy önfeledt pil
lanat következményei (A szerelem 
veszélyei).

OMN1A ( V i a ,  Kölcsey-utca 2. Tel.: J. 
30—1—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 
2-kor Is. Hurrá — apa vagyok! (Ralph 
A. Rohérts, Lucie English, Fritz 
Schulz, Georg Alexander). — Híradó.

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

PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365-23.): Előadás: 5, fél 8, 
10. Szomb., vas.: 4, negyed 7, fél 9, 10. 
Hathengeres szerelem (Dina GriHa, 
Paul Kemp, Beregi, Kabos), — Kö- 
peniekl kapitány (Max Adalbert). — 
Híradók.

PATRIA (NépszínháZ-ntca 13. Te!.: 45-
6—73.): Előadás: 5, fél 8, háromn. 10. 
Vas.: 3-tól folyt. Londoni kemnh
(kémdráma, Charles Farell, Elissa 
Bandi, Myrna Loy). — Rétuhajo 
(Miki). — Magyar csokor. — Hangos 
híradó.

»
-30 ): 2- 6-ig folyt, 
azután 6. 8. 10.

. -P. — * V dft. éS ÜDDepS 1—4mi:TK«*-l..,fttrai«vaíojyt Bj után 6. 8.
10 Vas. d. e. fél 11: Miki és Flippi* 
matiné. — Magyar és külföldi híradó. 
THikkfllm. — Párls fantomja (John 
Gilbert hangos filmje).

ROXV (VII., Rákóczí-út 82.. Tel.: 43- 
8—24.): 4-től. linnép- és vas.: 2-től.
A tenger démona (Wilheltn Dieterle, 
Lissy Am a). — Pergőtűzben (Rose 
Hohart, Dougías Fairbanks jun.). 
Híradó,

ROYAL APOLLO (V II , Erzsébet-körút 
45. T.:- 429-46, 419-02.): Előadás! 5.
negyed 8, fél 10. Szótnb, Vas. és ün
nepnap: 4, 6, 8, 10, Varsói bál (Gustav 
Fröhlich, Charlotte Susa). -  Híradó. 

TATRA ( I X , Ül!öl-út 83.): Előad.: fél 3. 
7, negved 10. Vas. és ünnep: 9-tfil folyt. 
(Helyár: 30-80 fillérig.) A hangós 
Ben Húr (Rataon Novarro.)

más. Az események rohanva követik 
egymást, az iram a legjobb némafil
mekre emlékeztet, kis mozdulatok, 
nagy tragédiák, többet lehet „szur
kolni” , mint egy meccsen.

Kár, hogy a második felidő 10-uc 
percétől kezdve a mérkőzés . . .  izé . . .  
a játék lanyhul, valószínűtlenségek

CHARLIE C H A N ?
A m © s i e r d e t e k U w
következnek s ha a rendező és a sze
replők tovább is kifogástalanok, a 
szerző invenciója kifogyott, Míg a 
játék elején még arra is vigyáztak, 
hogy a vonaton utazó kapitány csak 
igazolás .után vehesse kézhez a nevé
re érkező táviratot, a végefelé meg
történik, hogy ugyanez a német ka
pitány átszökik az oroszokhoz és még 
egy vonást sem változtat jellegzetes 
germán külsején.

Ez azonban csak a ̂ szigorú kritikus 
észrevétele, a közönség bizonyára lé
legzetét visszafojtva figyeli majd az 
érdekes filmet, melyben a népszerű 
és mindig kitűnő Charlotte Siisa és 
Gustav Fröhlich ' mellett néhány — 
nálunk kevéssé ismert — színész is 
■teljes elismerést érdemelj Erich 
Dumke, aki a német kémelháríté hi
vatal egyik vezetőjét alakítja, Her- 
mann Speclmanns, aki a legügye
sebb berlini detektívet játsza és a 
magyar Temary Elza, egy táncosnő 
— nem énekes — szerepében, A 
filmnek még sok szereplője van — 
köztük Theodor Loos, Harry Hardt, 
Hans Brausewetter, Friedrich Kayss- 
ler és mások, — mind a helyükön 
vannak.

Ma reggel kilenc 
órakor

d ir i  í r n e k  e d z é s  a z  F T C  
Ü llő i -ú t i  pályáján

* -  Saját tudósítónktól —*

#

MaUrns) én ft kíséiö műsor.
ludovhía ( ix , ohm «  ttod. ®

arléaok: fél 5. 7, negyed 10 V as, un 
nép-. 2-től. (Helyér- 30-80 fHlérlg.) -  
Kadettkisassznny (Dolly Haas, Gusta 
Fröhlich).

(Térés-körűt 60. t-'. 1 9 -7 - 
67. 68 ): Előadás: 3, négyen 
8, fái Itt, vasár- é* Bnnep- 
nap: 4. 6. 8. 10 órakor

Abrakért Pál őperettjé: Boldog sxHek
(Géorg Alexander, Hermann Thimig, 
Magda Schneider, Bársony Rózsi),
Híradók.

CORVIN ( V i l i ,  József körűt és Üllői-út 
sarok fé l.t  88-9-88, 39-5-84 ): Elő
adás: fél «. fél 8- fél 10. Vasarnap fel 
4 kor is Tábornok úr inspicial (A lasta 
Burian)! -  Híradók.

Ili? A NI A (RáköeZI-út I. T.: 460—45 és 
‘ 4k‘o—4ü.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10 

Rzottib vés.: 4. 6. 8. 10. Áhrah&m Pál 
operettje: Boldog szivek. (Magda
ftehueidcr. Bársony Rózsi, Hérmann 
Thimig, Georg Alexander.) -  Hír
adók.

Az FTC házatáján félve^ kém
lelik az eget és az időjárástani 
intézet jelentéseit. A  jelentések 
esőt jósolnak, de remélhető, hogy 
az eső hamarosan eláll és a 
szezonnyitó pályaverseny lebo
nyolítható lesz. Annál nagyobb 
az izgalom, mert hiszen szép és 
komoly sporteseményt készített 
elő vasárnapra az FTC mötorosz 
tálya. Annak kapcsán a közönség
nek végre alkalma nyílik a dirt 
track sport érdekességeit és iz
galmait kitapasztalni.

Ma reggel kilenc órától tizen- 
egyig lesz az első hivatalos 

tréning,

holnap szombaton ugyanabban az 
időpontban ismétlik még az ed
zést. Az FTC még nem zárta le a 
nevezéseket, de az eddigi jelent
kezések is elárulták, hogy

a magyar elsőklasszis egész  
serege találkozót ad egym ás

nak.

EGYESÜLETI HÍREK
A Mohácsi TE vasárnap tartotta 

a tagok nagy érdeklődése mellett 
tisztújító közgyűlését. Az elkövet
kező három évre az alábbi tisztikart 
állította a közgyűlés az egyesület 
élére: Elnök: Margitay Lajos dr., al- 
eluök: v. Szőnyi Alajos, ügyész:
Scmidt Miklós dr. Orvos: Berger
,T. László dr. Jegyző: Bánies István 
Pénztáros: Orkic-s Ferenc. Intéző
Puppi József,

A Püspökladányi MÁV-nak a na
pókban tartott közgyűlésén megvá
lasztott tisztikar: Ügyvezető elnök 
Kerekes Géza állomásfőnök. Elnök 
Takács Gyula. Kánya László, Mak
kos Nándor. Alelnök: Rudersehmidt 
Jenő, Kövendy Ferenc, Epstéin 
László. Főtitkár: Kiss Ferenc. Tit
kár: Grieger István. Ügyész: Eöt 
vös Dezső dr. Pénztáros: Kovács
Lajos. Háznagy: Nyiszter József.

A világhírű angol ThnGhem- 
plon kerékpárokul havi 20 P 
részletre, kersfcpűraSkaSrú- 
scskel nagybani érc difii gyá
ri árban, kliisiS gumi ö.BU, beUöl.aO
LÁNG J A K A B  ÉS FIA -------

kerékpárnagykereskedéae, 
Budapest, Vili. hor„ Jóaaaf-körúI 41. ssám 
Árjegyzék 1Ö00 képpel Ingyen- Alapítva iSflu

Jelentkeztek a kecskemétiek és a 
szegediek is, így számítani lehet 
a kecskeméti Kiss Laci, a szegedi 
Zsótér és Auszlender startjára is, 
ami nagyban emeli a verseny ér
dekességét.

Tegnap adta le jelentkezését 
bajnokunk, Kozma Endre is, aki 
Lukavecz Ferenc kis 175-ös 
Francis Barnettjén áll starthoz, 
mert 500-as gépe súlyánál fogva 
nem alkalmas a kispályaverseny
zésre. Kozma kivételes vezetői 
tudása talán lehetővé teszi, hogy 
a miniatűr gép nyergében is siker 
reményével vehesse fel a ver
senyt a jóval nagyobb gépekkel 
szemben.

Minden attól függ, hogy az 
időjárás mennyiben kedvez, ha 
megélted az eső, úgy a versenyt el 
kell halasztani. Ebben az esetben 
az FTC máris intézkedett, hogy 
az évadnyitó pályaverseny hús
véthétfőn kerüljön lebonyolításra,

április 3— 4-ikére fe d a zM ttl 
keokim éliÉ a lisvéti to

mpákra kiírt pífyaversenyilsi
__ Saját tudósítónktól —

A KSC motorsportosztálya teg
nap jelentette be a KMAC-nak, 
hogy a húsvét két napjára kiírt 
motorkerékpáros pályaversenyét 
nem tarthatja meg, mert a pálya 
víz alatt áll. A  kecskemétiek úgy 
határoztak, hogy a versenyt ápri
lis 3-ikán és 4-ikén rendezik meg, 
amennyiben megállapodtak a Dél
vidéki Automobilklübbál és át
vették az eredetileg annak fenn
tartott időpontot.

CÉLLÖVES
),

Á Közgazdász EÁC az elmúlt 
vasárnap rendezte meg . Budapest 
kerüloti főiskolai céllöVŐversenyét, 
20 méteres távon. B é s z fe t e s  _ ered
mény: Egyéni versenyben, férfiak,;
1, Szabados KEAO 185 P-, 2. Benkő 
MLE 184 p„ 3. Mád! Kovács LA8E 
183 p„ 4. Gözsi Orv, Kai- 182 P-> 5 
Lovász LASE 182 p , 6. Döméi AFSE 
7, Mészáros ÁFSE, 8. Hajdú. Nők 
1, Fedor Margit KEAÖ Z 81 p., 2- 
Sclosser Márta KEAO, Zalay Hedvig 
KEAO. Csapatversenyben: 1. Mü-
egyetemi LE (Benkő, Kovács, Mina, 
Tanoer, Hajdú) 863 p., 2. Lndovifca
Akadémia A) csapata 858 p„ 
KEAO 853 p.

D andárbajnok. Azt a bizonyos ver
senyt 1931 május 9-én, rendezte meg 
az 1. honvéd gye. Az eredmény a 
következő volt. Pehelysúly: X  Gra- 
nitz Györg3r p. sz. gyl. 2. Haehholzer
Albert p. sz. gyl. Könnyűsúly: 1. Grün- 
wald Lajos p. ez. gyl. 2- Buda Mir 
hály p. sz. gyl. Weltersúly; 1. Mia- 
kovics Károly p. sz. gyl. 2. Plagány 
István szkv. Középsúly: 1. Donaer 
László p. sz. gyl. 2. Lonok Frigyes 
sz. gjd. Kisnehézsúly: 1. Valentin
László p- sz. gyl. 2. Grünfeld Béla p. 
sz. gyl. Nehézsúly: 1. Rusovszky
Sándor gyl. árkász. 2. Hegedne Béla 
p sz. gyl- A győztesek képviselték 
nz ezred színeit a hadsereg-sporthe- 
tea

Papp Jánoe, Kispest. Újra átnéztük 
a tipverseny szelvényeit, de az öné 
nem volt köztük. Volt ugyanokét szel
vény, amelyen nem volt aláírás, eze
ken azonban 4-—4 hiba volt, ’teMt 
úgy sem jöhettek volna számításba a 
verseny eldöntésénél. Ha aláírta szel
vényét, akkor az nyilván elveszett.

K le in fe lö  József űr., Budapest. A
leggondosabb kutatás ellenére Sem 
sikerült szelvényeit megtalálni. Volt 
ugyan két szelvény, amelyiken hiány- 
sott az aláírás, de ezek különböző 
kéztől származtak és különben sem 
azonosak rajtuk a tipek az Ön áltál 
jelzettekkel. Nyüván elvesztek szel
vényei, amit őszintén sajnálnak, de 
nem tehetünk róla.
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Vízszintes: 1. Atléta. 1 1 . Külföldi 
kerékpáros. 12. . . .  szás. 13. Közel 
féltucat. 14. Proficenter. 18. Koreso 
lyázó világbajnok nevének második 
fele 19. S. 20. Japán teniszező. 21. 
E li. . .  ég. 22. Nem előnye az aktív 
sportolónak. 23. „Guliver” mono
gramja. 25. Va . . .  rma. 26. A tantal 
vegyjele. 27. Nélkülözhetetlen ás
vány. 28. Ez a jelző a tizenhatosvo
nalra illik. 30. Regénybeli vár. 31 
Idegen pénznem (főnét.) 33. Idők . . .  
35. Tiszai Evezős Club. 36. Jelzőké
szülék. 38. Országos gazdasági egye
sület. 40. Egy válogatottunk becéző
neve. 42. Tagadószó. 43. Indulatszó 
45. Osztrák válogatott. 48. Külföldi 
futballcsapat. 50. Vidéki egyesület, 
ahogy kimondják. 52. Talált vala. 
53. Név — latinul. 55. Zenekritikus 
monogramja. 56. Szomorú emlékű 
község. 58. Az 1. függőleges 11., 12. 
és 2. betűje. 59. Lendület — magán
hangzói. 60. Kapus a második ligá
ban. 63. Rúdugrónagyság. 65. Név
más. 66. Hárfa a háztetőn. 67. Mű
ugró mutatványa. 69. Műugró mu
tatványa.

Függőleges: 1 . összeköti a kelle
mest a hasznossal. 2. Az a bizonyos 
„ 1 ” , amivel szemben az ellenfél 
mondjuk hatot rúgott. 3. A Törekvés 
szélsője. 4. A 65. vízszintes — egy be
tűvel megtoldva. 5. Kapus. 6. Férfi
név. 7. A half, akit sorozatosan ki 
játszanak. 8. Külföldi teniszbajnok 
nő; 9. Virág része. 10. Ez a bajnoki 
mérkőzés nemrégiben 0:3 eredmény
nyel végződött. 15. Egy rúdugrónk 
becézőneve. 16. A helyzettel teszi ezt 
az okos. 17. Időegység. 24. III. osz
tályú egyesület. 26. Utánrúgás is az. 
29. Németalföldi festő. 32. Óbudai 
sportegyesület. 34. Mássalhangzó fő
nét. 36. Tagja volt a világbajnok 
futballcsapatnak. 37. Háznagy az 
MLSz-ben. 39. Tenisz-műszó. 41. 
Spanyol csapat. 44. Csehszlovák 
úszó. 46. Eén. 47. „Sipulusz” mono
gramja. 49. Török keresztneve. 51. 
Nyíltan — idegen szóval. 54. Ameri
kai filmsztár. 57. Hangszer névelő
vel. 61. S-el végén pápák nevei. 
62. Vissza: minden — angolul
( . . .  round). 63. ...sá r . 64. Női ru
hadarab. 68. Zf. (tabl)

Ha versenyző, 
írja rá levelére nagy 

betűkkel:

A csapóibajnaksag első díja — rajzban

a  nemzeti sport m m w p m m iA
győztesének ji&ohmdijo

l z  a 2 0 0  a ölei, telek Érd lég 
szebb helyén -feksxiU.s a

BUDAPESTI IN6ATIANIM.&/MKXZ;úmM‘
ajándékozta
kamatmentes B.faS kölcsőnakiójával 

családihoz telkeiből

A Budapesti Ingatlanbank Rt. mindenkit szívesen hozzásegít 
ahhoz, hogy hosszúlejáratú, 10— 15 év alatt törleszthető kamatmentes 
kölcsönnel felépíthesse akár a környéken, akár a vidéken saját nya
ralóját, vagy családi házát.

Sportember tudja csak igazán értékelni, ho.gy mit jelent a jó  
levegő, a napfény, az egészség. Milyen léleküdítő tudat saját házban, 
nyaralóban, weekendházban lakni, függetlenül a házbérgondoktól, a 
szomszédok kellemetlenségeitől, zajtól, portól, a bérkaszárnya beteg 
levegőjétől.

Érdeklődők forduljanak a bank központjához, Budapest, VII., 
Rákóczi-út 10.

„ E g y é n i v e r s e n y ”
4c

M E G F E J T É S E :  10  P O N T  
A megfejtéseket hétfőn postára kell ad n i’

Csak a keresztrejtvény
! versenyíeladat. A többi 
rejtvény megfejtését csak 
a heti díjak kiosztásánál 

tartjuk szem előtt.
1 .

—  Zeisler Páltól —
2.

—  Gruber Guidótól —
3.

—  Andrási Jánostól —

| 3M M = L  | |ZÁLOG ZÁLOG ZÁLOG| | M?E8SL VÁLOGAT - S P  1>L------------------- --------—

Ellentétek
—  Zeisler Páltól —

Szűk, meleg, hazai, friss, szá
raz, szétválaszt, suttog, kicsi, 
izzad, nyílt.

Fenti kifejezések ellentéteinek 
kezdőbetűi a szavak sorrendjében 
olvasva egy kiváló külföldi vízi- 
pólójátékos nevét adják. Ki ez?

A rovatvezető üzenetei
Neumann Árpád. Köszönjük, egy

ke ttő bevált.
Unghváry Gizella. 1 . Lehet. 2. Az 

1931. évi évkönyv nem jelenik meg. 
Porkoláb József. A középső.

Szabó Endre. Az all round rejt
vényt közölni fogjuk.

Czerny Antal. Kettő megfelelt.
Zeisler Pál. Mindegyik küldemé

nyében akad egy-kettő. Hálás kösz. 
Fradi utazó. Rendben vau. 
Többeknek. A keresztrejtvény meg

fejtésében elkövetett minden hiba 
után egy pontot levonunk.

Prazsák Mária. Sajnos, csak a 
harmincas cs hnszonkilences könyVet 
küldhetjük. Melyiket óhajtja?

Többeknek. Egyazon szelvénnyel 
nem lehet az egyéni és csapatbaj
nokságban résztvenni. Külöh-kiilön 
szelvény szükséges. A szelvények 
nem vesztik érvényüket. Ezentúl he
tenként háromszor fogunk szelvényt 
közölni, hogy ezzel is lehetővé te
gyük a résztvevőknek minél több 
szelvény összegyűjtését.

................. * ...................................................— --- ----------------------------------- ------------------- —iSsUII -  V V  k i  A |ÖVŐ heti műsor (magával Budára, keringő (Weygand I I. Intermezzo f-moll, TT ______ . .RÁDIÓ
Mai jelentősebb

12.4# 
énekkel 

I  4.: Béé*: 
Ml.

S 6.

Hangverseny: 
ó.: Bées: Anday
(gr.).

Régi szerzők művei-

Piroska

Hangverseny 

Nadia Pogioli 

Goethe-emlék

Ve

L a n g e n b e r g :  
f W a o k e  é n e k e l ) .

S J #  ú , :  R ó m a :
énekel.

7M  ó . :  H a m b u r g :  
ü n n e p é ly .

8 .Ö  ó . :  V a r s ó :  H a n g v e r s e n y
esett F eren c közrem űködésével.

8.3# 6.1 N o r t h  R é g i ó n á l :  B e e th o
V s a  V I I I .  s z im f ó n iá ja .

#  ' 6 .1 L o n d o n  ( N ) :  H u b e r m a n n
hegedd!.

9.14 6.1 B e c s :  R . S t r a u s s -h a n g v e r -  
# e a y ,  CL K r a u s s  v e z é n y e l .

Dalmű:
7M  ó . :  B u k a r e s t :  O p e r a k ö z v e t í t é s .  
9 M  6,i R ó m a :  P ie tr i:  „ I s t e n  v e 

l e d  s z é p  i f j ú s á g ! "  c . o p e r e t t je .
8-S# ó.: Miihlacher: Sortzing: „A

feg y v erk o v á cso k "  c. dalműve.
S -5 5 /é . :  L o n d o n  ( R ) :  V e r d i :  „A id a "  

e .  o p e r á já n a k  I l - l k  é s  I l  ik  f e l v o 
n á s a .

K ö n n y ű  z e n e , v id á m s á g :
L l #  ó . :  B é e s :  K e r in g ő k  é s  d a lo k

(gr.).
4 6.:  B a r o m iin a  t é r :  S z ó r a k o z t a tó

h a n g v e r s e n y .
5  ó . :  H a m b u r g :  T a r i fa  d é lu tá n .
5  é . :  M i ih la c h e r :  D é lu t á n i  zen e .
7.21 ó . :  B é c s i  S lá g e r e k .
• é . t  M ilá n ó :  T a r k a  e s t .
# 4 5  ó . :  H a m b u r g :  S tr a u s s  és  L e 

h á r .
1 # J #  6.:  B é e s : M a g y a r  n é p d a lo k

é e  t á n c o k .

A jövő heti műsor 
érdekességei

Budapest
5 ó.: Néprajzi közvetíVasárnap:

tós Boldog községből. — 7 ó.: Rubin- 
stein Erna hangversenye. — 7.45 ó.: 
A „Vőlegényem, a gazember' 
operett közvetítése.

Hétfő: 7.35 ó.: Kosztolányi Dezső
előadása. — 8.10 ó.: A filharmóniku 
sok hangversenye.

Kedd: 6 ó.: Praznovszky Iván dr. 
előadása. — 8.15 ó.: Goethe-emlék- 
ünnep.

Szerda: 6.45 ó.: Bajor Gizi előadó
estje. — 8.15 ó.: Haydn-emlékünue 
pély.

Csütörtök: 7.30 ó.: Csajkovszky
.Anyegin" e. operája.
Péntek: 8.45 ó.: Bach J. S.: Já 

nos passió.

Péntek, március 18.
Budapest, 23 bw, 550.5 m: 9.15 ő..

Gramofonhangversemy. 1. Strauss Jó-
zsef: Szférák zenéje (Filharmóniai 
zenekar, vez. Félix Weingarbner). 2. 
Ginek: Orfeusz, balett. 3. H. Fraser 
—Simson—Taté: Hegyek lánya. 4. 
Magyar egyveleg. Carlo de Fries: 
Nehmen Síé an Madame, tangó. — 
6. Bartos Zoltán: Meg kell, hegy
erezd, tangó_ (Weygand Tibor). 7. 
Seress Rezső: Csak azt szeretném
mondani, tangó (Kalmár Pál). 8. 
Eisemann—Szilágyi; Nem megyek

magával Budára, keringő (Weygaud 
Tibor). 9. Nádor M.—.Somlyó Z.: 
Szalagok (Kalmár Pál). 10. Balázs 
Árpád: Te jönni fogsz (Balázs Ár
pád). 1 1 . Sándor Jenő dr.: Válasz
tottam két csillagot; Hulló levél, 
sárga levél (Kiss Ferenc). 12. Doby 
J.: Ne nézzetek úgy rám (Thomée 
Károly). 13. Lajtai—Békeffy: Vég
állomás (Kalmár Pál). 14. Erőss Bé- 

Egy körúti palotában (Kalmár
Pál). 15. Lovászy—Molnár: Négy
fekete ló (Kalmár Pál). 16. László 

Szávay: Régimódi nóta (László
Imre. 17. Erőss Béla: Egykrajcáros 
levélpapír (László Imre). 18. Nádor 
Jóska: Hogy ha egyszer a szerelem 
bekopogtat nálad (Kalmár Pál). 19. 
Murgács—Gyokössy: Fehér galamb 
száll a falu felett (Kalmár Pál). 20. 
Waldteufel: Mindig, vagy soha, ke
ringő. 21. Krier: Éjféli keringő. 22, 
Laner: Sehönibrunniak, keringő. — 
Közben 9.30 ó.: Hírek. — 12.05 6.: 
Eugen Stepat orosz halalajka zene 
karának hangversenye. — Közben 
12.25 ó.: Hírek. — 4.10 ó.: „Divat- 
ttidósítás”. Szunycghné Tüdős Klára 
előadása. — 5 ó.; Morviay Ákos ma- 
gyar nótákat zongorázik. — 5.30 ó.: 
A  Turáni Társaság előadása. Lechner 
Jenő dr.: „Keleti kapcsolatok a ma
gyar népművészetben”. __ g ó.;
Hangverseny. Közreműködik Bíró 
Sári (zongora) és Molnár Alico (he 
gedű). Zongorán kísér Polgár Tibor. 
L a) Bach—Busoni: Korálelőjáték 
g-moll; b) Mozart: Rondo a-moll
(Bíró Sári). 2. a) Tartini; Szonáta 
g-moll; b) Paganini: Caprioe no. 13.; 
c) Juon: Berceuse (Molnár Alice). 3. 
Rebikoff: Két zenélőóra: Mazurlca,
Keringő (Bíró Sári). 4. a) Bach:*’ 
Preludium E-dur: b) Chopin: Noc 
turné D-dnr (Molnár Alice). 5. Cho 
pin: a) Nocturne Fis-dur; b) Ber
ceuse (Bíró Sári). 6. a) Blair—Fair- 
child: Mosquitos; b) Sarasaié: Pete' 
nezas (Molnár Alice). 7. a) Stefá
niái: Vidalita; h) Stefániái—Kreis- 
ler: Szép rozmaring; c) Dolmányt;

I. Intermezzo f-moll; II. Etud b-moll 
(Bíró Sári) — 7 ó.: Klehelsberg
Kunó gróf előadása. „A háborúutáni 
idők szelleme." — 7.30 ó.: Az Orszá 
gos Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő 
iskola oparenövendékeinek előadása 
a m. kir. Operaházitól. „Varázsfuvo 
la." Dalmű 2 felvonásban. Szövegét 
írta Schikaneder M. Fordította Har
sányt Zsolt. Zenéjét szerezte Mozart.

Majd: Radics Jóska és cigány 
zenekarának muzsikája

Szombat, március 19.
9.15 ó.: A rádió házikvartettjének 

hangversenye. — 12.05 ó.: A m. kir. 
József nádor 2. honvédgyalogezred 

^zenekarának hangversenye. Karnagy 
Szeghő Sándor. — 4 ó.: Gyermekját
szóóra (Harsányt Gizi előadása) — 
5 ó.: A Kisfaludy-Társaság irodalmi 
délutánja. — 6 ó.: Magyar nóták,
Előadja Orbán Sándor és Horváth 
Gyula cigányzenekara. — 7 ó.: Rá 
dió amatőrposta. (Ezalatt Budapest 
II. 210 m: Jehudi Menuhin hegedű
művész gramofonlemezeit közvetíti.)

7.25 ó.: A rádió külügyi negyed
órája. — 7.40 ó.: A Budapesti Hang 
versenyzenekar hangversenye a Za 
neművészeti Főiskola nagyterméből 
Vezényel Stefániái Imre. Közremű
ködik Barta Klári, Bíró Sári és 
Lászlóffy Margit. — 9,35 0.: Kocsá
nyi László és Lakos Tiboi hangyer 
senye. — Majd: Sovánka Nándor és 
cigány zenekarának- muzsikája.

Firtkadmlnlsztráció Csehszlovákiában! 
L i p a üjságiroda, Bratislava, 

Hosszú-n. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a __ ____
körforgógépein. — FeleL.

O r6ty  Aladár

Stádium 8n.1tóvállalat
lős

_______ Bt
Szemvezető:

A németországi gramofonlemez- 
háború. — amiről annakidején be„ 
számoltunk — azt eredményezte, 
hogy a gramofoncégek lényegesen Ice- 
vesebb lemezt adtak el, mint annak 
előtte. Berlini gramofoncégkörökben 
arról beszélnek most, hogy a rádió
tar saságolcnak nem szűkíteni, hanem 
bővíteni kellene a gramofonműsor 
sugárzásokat. Gyors kapitulációt

Egy német törvényszék határoza
tával ellentétben a brüsszeli tör
vényszék az elmúlt napokban kimon
dotta, hogy a nyilvános helyekről 
történő közvetítések keretében mikro
fon elő kerülő darabokért szerzői jog
díj nem jár.

Egy német
üzemet kíván 
a felelet!

rádiógyár gramofou- 
létesíteni. Harcra haro

4 SZÍNHÁZ
Mai m űsor

OPERAHAZ: (fél 8) Vizsgaelőadás. 
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Macbeth (A) 
KAMARASZlNHAZ; (háromnegyed 8)

VÍGSZÍNHÁZ: (8) Angliai Erzsébet 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A torockói 

menyasszony.
KIRÁLYSZINHAZ: (8) Fehér ló 
MÜVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.

Vf Rg°aSz L SbZe íNHÁZ: (fél 8> ^ legényem .

Forteu£PEBETTSZINHAZ: (8) A régi
Af ® “ ASSTUTI SZÍNHÁZ: (9) Es-hcr-

TERÉZKÖRUT1 
bezirk.

Bg e ™ S TÉRI SZINPAD: (6’ 9) Alide*
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kasner.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalábriász- parti.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)

Stcinhardt.

SZÍNPAD: (9) Wer-

m


