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Három mérkőzési játszik 
Csehszlovákiában az Attila

_  Saját tudósítónktól —•

Megírtuk, hogy a miskolci 
profi csapat húsvéti útja Cseh
szlovákiába vezet. A  túrát már 
végleg lekötötték. Pénteken kerül 
sorra az első mérkőzés, még pe
dig Teplitzben, a TFK ellen. Va
sárnap és hétfőn a Prága mel
letti Komotauban játszanak a 
miskolciak az ottani FK ellen.

Planicska kapuja ostrom alatt
Az 1. félidőben még nem ment a magyar csatársornak, a játék igazá
ban,’de Planicska kapuját így is veszélybe hozta nem egyszer. A 22. 
percben Zavadszky beadása Burger kezéről pattant túl a vonalon. 
Miután nem volt szándékosság, a bíró, helyesen, szogletrugast ítélt. 
Zavadszky minden szögletrúgást szépen irányított, de ez egy kevés
sel túlívelt a kapun. Nem sok hiányzott s Toldi ugrott is erte, hogy 
befejelje, de labda helyett csak a kapufát csíphette, a lábán a háló 
tetejére esett, Planicska jogos örömére. A játékosok bődről jobbra: 

Burger, Titkos, Madelon, Planicska, Toldi.

Nemcsak jugoszláv csapat, 
hanem jugoszláv bíró is 
bemutatkozik Budapesten 
az ünnepek alatt

A hétfői műsor valószínűleg súlyos- 
bodik a meglsmétlend© FTC—Cin- 
kofái TSC Corinthián-díj meccsel

—  Saját tudósítónktól —

A húsvéti budapesti nagy mű
sor változatlan. Vasárnap a Hun- 
gária-úton sorra kerül az örök
derbi s előzőleg a Jugoszlávia—
III. kér. FC nemzetközi mérkő
zést játszák. Hétfőn az Üllői-útón 
a belgrádiakkal a zöld-fehérek 
játszanak, míg előzőleg a Hungá
ria— III. kér. FC barátságos mér- 

. kőzés kerül műsorra. A  belgrá
diak most azzal a kéréssel for
dultak a rendező egyesületekhez, 
hogy a hétfői barátságos mérkő
zést a Jugoszlavija egyik tagja, 
az egyik legnevesebb jugoszláv 
bíró, Ruzícs vezesse le. Való
színű, hogy ebbe a BT is bele
egyezik, hiszen a jugoszlavok 
számos esetben láttak vendégül 
magyar bírákat.

A hétfői műsor a jelek szerint 
súlyosbodik még az FTC— Ginko- 
tai TK Corinthián díj mérkőzés
sel. Az MLSz intézőbizottság a 
tegnapesti ülésén ugyan azt 
mondotta ki, hogy ezt a megis
mételendő díjmérkőzést vasárnap 
kell lejátszani, ha azonban a 
Cinkotai TK beleegyezik a hétfői 
játékba, valamint abba, hogy a

mérkőzés fél 12 órai kezdettel 
kerüljön sorra (hogy idő legyen 
a hoszabbításra), akkor mi sem 
állja útját annak, hogy a meccs 
a hétfői műsor keretében kerül
jön sorra.

T en iszező k jig ve lem I

Ön bérel részletben fizet
és olyan pályán látszik, amellyel biz
tosan meg lesz elégedve. Egyes teni
szezőket csoportokba beosztunk 
Olcsó csoportos oktatás 
A férfi Is  női öltözőkben hideg és me
leg zuhanyok. — Tánc a szabadban s 
Mielőtt bérel, tekintse meg pályáinkat!

Lipótvárosi Sporttelep
V, Poasonyl-útlS (Sziget-u sarok)T.: 910-631

Az olaszok nem vették nagyon 
szívükre a vasárnap déluláni 

tüntetést
Az osztrákok anyagilag 
jobban járnak, ha nem
Bécsben játszanak az 

olaszokkal
— Telefonjelentésünk —

Becs, március 21.
Az olasz válogatott -csapat tag 

jai ma egész nap a 'várost járták. 
A  Stadionban ellenük szóló tün
tetést nem vették tragikusan, a 
bécsi sajtó annál behatóbban 
foglalkozik az esettel és nagyon 
határozottan elítéli a vendégjog 
megsértését.

A  két szövetség vezetői ma tár
gyalást folytattak Eberstaler dr. 
tegnap esti bejelentése, tárgyá
ban, hogy t. i. egyelőre minden 
osztrák— olasz mérkőzést olasz 
földön fognak lejátszani. A  régi 
zászló-botrány idejéből tudjuk, 
hogy az osztrákok ezzel a meg
oldással anyagilag is jobban jön
nek ki. Elvben már meg is van a 
Megegyezés a két szövetség kö
zött.

Az olasz expedíció hétfőn este 
10 órakor elutazott Bécsből.

Howorka Ottó.

MEGÉRKEZTEK!
Tegnap éjfél felé megélénkült a 

Nyugati pályaudvar érkezési ol
dala. Sokan gyűltek egybe a Prá
gában diadalt aratott válogatott 
csapatunk fogadtatására. Ahogy 
végignézünk a mintegy 150 főnyi 
sokaságon, itt is, ott is ismerős 
fejeket veszünk észre. Az egyik 
csoportban Reichardt, Kenyeres, 
Fodor dr., Langfelder, Zemplént 
dr., amott Bányai, Wagner, Stamp- 
fer, Senkey, Szedlacsik a feleségé
vel együtt, másutt Nagy Marcell, 
Frischer, Klement, Mandik, ismét 
másik csoportban Zavadszkyt várja 
a MÁV különítmény, de itt vannak 
Cseh II. barátai s még sokan a já 
tékosok hozzátartozói közül. Hirte
len sok rendőr tűnik fel s híre 
járja, hogy kiröhögött a rendőr 
ségi riadóautó, mert azt hitték, 
hogy legalább 2000 ember lesz kint 
a fogadtatáson,

.— Ugyan —  szól valaki — , ha 
nappal érkeztek volna, akkor talán 
igen. De éjfélkor té len ?!. . .

Klement Sándor azonban hozzá
teszi: _ '

—  'Mi azért kijöttünk a dicsőség 
'holdfényében sütkérezni.

Egy percnyi késéssel fut. be fél
12-kor a prágai gyors. Turay 
ugyancsak erősen hajlik ki az 
ablakból, míg Takács Béla rögtön 
a szertárat adja ki a másik abla 
kon. Nádas Ödön, az ügyvezető 
száll ki elsőnek- :

—- Gratulálunk! Jól sikerült a 
premier. —  hallani # innen is, on
nan is.

—  Mondtam' 0:1 után, hogy 
győzni fogunk ■— szól Nádas. — 
Az a Swoboda úgy sétált ott, mint 
a váci püspök.

Nincs éljenzés, nincs hivatalos 
üdvözlés, csak szeretetteljes és 
örömteli fogadtatásban részesül
nek a játékosok és a vezetők. 
Mindenki mosolyog s az érkezők 
nem győzik fogadni a gratuláció
kat. Mariássy dr. körül egész kis 
udvar keletkezik.

Közben Takács Béla mesél:
—  Az éjjel Prágában az Asto- 

ria-bárban voltunk. Csárdást tán
coltunk . . .  Ott mindenki magyar 
v o lt . . .  Fél 2-kor mentünk haza: 
Délelőtt egy kicsit sétáltunk, az 
indulásnál elbúcsúztatott bennün
ket a csehszlovák szövetség.

—  SérültÍ
—  Nincs. Ha csak az újoncok, 

nak nem fá j még a felavatási terü
letük. A z érkezés előtt pár perccel 
ugyanis Mariássy maga elé hívta a 
három újoncot. Szépen beszélt hoz
zájuk, hogy becsüljék meg magu
kat, majd a beszéd végén tusst a 
játékosok tenyerei húztak az újon- 
cokra. Avattunk!

Közben még mindig rázogatják 
egyiiknék-másiknak a kezét, jókedv 
és nevetés viharzik a levegőben s 
ezt a  jókedvet elviszik szétszóródva 
a város minden irányába.

Az újonc Zavadszky harcban
A három fiatal beválogatása között is legmerészebb lépésnek tűnt az 
amatőr Zavadszky beállítása, aki még amatőr nemzetközi mérkőzé
sén sem szerepelt eddig. Zavadszky klasszisát dicsén, hogy a pragai 
nehéz légkörben is megállta helyét. Számos jól megjátszott labdáján 
kívül a magyar vezető gól is az ö érdeme. Képünk egyik gyors elfu
tását ábrázolja. Srbek, a csehszlovák balfedezet nem■ bír vele lépést 
tartani, a befejezés azonban ekkor —* ez. még az L félidőben volt - 

nem volt eléggé csattanós

. • - ' ■ p : r . 1 ; ',v'A prágai lapok 
kesergésein keresztül 
bontakozik ki igazán 
a magyar győzelem 
nagysága

A mai
tékelik nagyra Prágába! 
lemondását követelik — Swoboda 
és a gyenge centerhalf beállítását 
tartják a vereség főokának — 
A csehszlovák futball teljes le
csúszását is emlegetik

—  Telefon jelentésünk —
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Hat lovasversenyzőt küld Japán 

az olimpiára. A csapatot már ki is 
jelölték Kido és Imamura őrnagyok, 
Yosida, Nara és Yamamot® kapitá
nyok és Nisi főhadnagy személyében.

Az olasz Famascöni Milánóban a 
harmadik menetben kiütötte a ro
mán Popeseut. A küzdelem a ban- 
tamsúly Európa-bajnokságáért ment,

Ausztrália összeállította már olim
piai kiküldöttjeinek névsorát. Az 
olimpiai bizottság döntése, szerint a 
következő versenyzők mennék ki. 
Úszók: Andrew Charlton és Noel 
Ryan 400 és 1500 méter és . bárom 
hölgy, Ólaira Denmis (mell), Bonnié 
Mesaling (hát), Francé® Búit (sprint). 
Atléták: Axel Hillhouse és William 
Barwick (középtáv), George Golding 
(400 m sík és gát) , és Eileen Wear- 
ne (női 100 m). (Hát Carlton? 
Szerk.) — Szkiff: H. R. Pearce. — 
Kerékpár: Bűneim Gray. — Birkó
zás: E. Scarfe (nehézsúly). _ ;— A 
csapatot J. S. W. Eve vezeti.

agyar csapat játékát nem ér- 
lik nagyra Prágában — Fonta

Prága, március 21.
A prágai győze

lem igazi hatása, 
nagyságának ará
nya ’ legfényesebben 
a prágai lapok ha
sábjain bontakozik 
ki. A  lapok nem szí
vesen hajtják meg 
az elismerés zászla
ját a magyar csa

pat játéka előtt, bár elismerik, 
hogy a győzelmet a vendégcsapat 
megérdemelte. Hangoztatják, hogy 
nem lehet komoly kifogást találni 
a súlyos vereségre, de sorjában 
felsorolják kifogásaikat s oda 
állítják bűnbakul a- szövetségi ka
pitányt.

De halljuk a prágaiak hang
ját. A

Cseslco Slovo
hosszú tudósításban számol be a 
mérkőzésről s főcím e elárulja ér
zelmeit, mikor így szól:

Nemzeti csapatunk legkíno
sabb veresége.

Kifejti a lap, hogy ilyen ered
mények a kontinentális futball
ban autszejdérré változtatják a 
csehszlovák csapatot. Hiszen a 
magyarok már jobban is játszot
tak Prágában, Majd így foly
tatja:

„A  magyar fedezetsor és csa
társor játéka döntötte el a mér
kőzés sorsát., Nem lehet kifogást 
keresni a vereséggel szemben, hi
szen a magyar csapatban nem 
játszott Sárost, Avar, Híres, de 
játszott az amatőr Zavadszky!. . .  
S ki tudtunk kapni a csapattól, 
amely pedig csak 25 percig ját
szott tulajdonképpen. S ezt a ve
reséget súlyossá az teszil igazán, 
hogy itthon játszottunk. Ezzel 
válik ez a legkínosabb vereséggé, 
mely után a kapitány nyugodtan 
lemondhat. ! Hiszen nem volt cen- 
tcrhalfja a csapatnak s nem volt
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Kedd, 1532 március 22.

centere Swoboda személyében. 
Burger tisztátalanul játszott.

A magyar csapat nem jött nagy 
kilátásokkal Prágába. Tudta, hogy 
nehéz dolga lesz, de

a fényes halfsor kiharcolta 
a győzelmei.

Borsányi nagy technikai tudása, 
taktikai érettsége, Lázár finom  
játékművészete és a kettőt össze
fogó Kalmár játéka alapja lett a 
sikernek. De nemcsak ez a sor, 
hanem a támadósor is fölötte ál
lott a hazainak taktikailag, holott 
hiányzott belőle a tank, Avar. Jól 
adták tovább a labdát, bár nem 
igen kombináltak, okosan emel
gették át a mieink fe je  fölött.

Egészségesen futballoztak, 
ahogy a Sparta tudott.

Mert á  magyarok művészei a já
téknak, gyorsabbak, jobb fe j-  
játékkál játszottak, mint ellen
felük. Csupán a lövőképesség 
hiányzott a csatársorból.

A hátvédek meglepően gyengék 
voltak. Dehát minden csapat úgy 
játszik, ahogy az ellenfele ját
szani engedi vagy kényszeríti.

Sophus Hansen kitünően bírás
kodott.”

A Prager Montaghlatt
szerint a mérkőzésen

megbukott az erőből való 
játék.

Az a rendszer, amely mindenáron 
az áttörőképességre akar építeni, 
elvérzett a kiforrottabb játékkul- 
turáyal szemben. De megbukott 
a szövetségi kapitány is, aki rossz 
centerhalfot és beteg centert tett 
a csapatba. így a csapat csak 
negyedóráig tudott igazán ját
szani.

Különösen Kalmár teljesítmé
nyét emeli ki a lap, de megjegyzi, 
h ogy , szünet után az egész csapat 
felemelkedett hozzá.

A Poledni List
a csehszlovák csatársor helytelen 
összeállításában látja a vereség 
okát; Harmincezer ember várta a 
győzelmet s harmincezer ember 
távozott csüggedten a vereség 
után. De távozhat Fanta kapi
tány is, akinek ez volt utolsó bal
lépésé.

A magyar csapatról ezeket a 
megjegyzéseket teszi:

„A  belső trióban különösen 
Toldi és Turay tűnt ki, míg Cseh 
nem tetszett. A kapus jó, a bekkefif 
gyengék. A két kitűnő prágai 
szélsőt Borsányi és Lázár nem 
tudta tartani, Kalmár azonban 
könnyen nőtt az egész belső trió 
fölé.”

A Vecser t
főcím e:

Nemzeti csapatunk fekete 
vasárnapja

Azt fejtegeti a cikkíró, hogy a 
magyarok csupán gyorsaságukkal 
voltak fölényben, de különben 
semmi különösen nem produkál
tak. Éppen ezért nem talál ment
séget a vereségre, hiszen hazai 
pályán, kitűnő bíró mellett követ
kezett az be. Súlyosbítja az ese
tet, hogy nem a legjobb magyar 
csapat állt ki a mérkőzésre.

Megemlékezik arról, hogy a 
klubcsapatok nem tudnak Prágá
ban győzni s im.e, a válogatott 
megszerezte már első, még hozzá 
súlyos vereséget jelentő győzel
mét.

A  csapatról különben azt 
mondja, hogy a lialfsora volt fé 
nyes. A bekkek gyengék, a csa
társor , közepes. Toldit emeli ki 
belőle s azt, hogy ennek a sornak 
a lövésben szerencséje volt.

Helyre kell igazítanunk a prágai
magyar—csehszlovák mérkőzés lefo
lyásáról hétfői számunkban közölt 
tudósítást, amelyben a harmadik 
magyar gólt a telefonon könnyen 
becsúszó tévedésből Turay számlá
jára Irtuk, holott azt Toldi lőtte. — 
Ugyanott a csehszlovák csapat ö ®  
ízeállítása úgy olvasandó, hogy 
Burger volt a jobbhátvéd, Madelon 
i jobbfedezet és Junek—Silny a 
fobbszárny.

Ma délután jelölik 
Újpest túracsapalát
— Saját tudósítónktól —

Kedden az edzés után állítja 
össze az újpesti vezetőség a Zü
richbe készülő csapatot, amely 
csütörtökön délben a bécsi gyors
vonattal utazik el. A zürichi mű
sor végleges összeállítása szerint 
Újpest nagyszombaton a Young 
Fellows, húsvéthétfőn pedig a 
svájci bajnok Grasshoppers ellen 
játszik. Az utóbbi színeiben Sze
repelni fog a szabadságáról visz- 
szatérő Hitree és Zsifkovics is. 
Az újpestiek a Stadthof szállóban 
fognak lakni Zürichben.

A két svájci mérkőzés leját
szása után hazatér a lila-fehér 
együttes, bár igen kedvező aján
latokat kapott hétköznapi mérkő
zések lejátszására. Újpesten 
azonban még mindig nagyon ko
molyan mennek a bajnokságra és 
vigyáznak a csapat játékerejére.

Június 5-én játszik  
m ásodszor egym ás 

ellen a Ferencváros 
és a Hungária,

h a . . .
— Saját tudósítónktól —-

Mint ismeretes, a Magyar Kupá
ban már csak négy csapat áll. A 
középdöntőben a Ferencváros a III. 
kér. FC-vel, míg a Hungária a 
Tatabányai SC-vel Aviaskodik. Az 
utóbbi mérkőzésnek már ki van tűz
ve a napja: április 24-én a magyar— 
osztrák válogatott napján Tata
bányán játszák. A Ferencváros— 
III. kér. FC mérkőzésre a jelek sze
rint hétköznap kerül a sor, miután 
a vasárnapok már mind foglaltak.

Érdekes, hogy a Ferencváros és a 
Hungária már megegyezett arra az 
esetre, ha ők kelten kerülnének a 
döntőbe. Ha ez a helyzet áll elő, 
akkor a Magyar Kupa döntője jú
nius 5-én zajlik le. Még érdekesebb 
az, hogy éppen június 5-re volt 
eredetileg kisorsolva a Ferencváros— 
Hungária bajnoki mérkőzés s erről 
a napról hozták előre most vasár
napra. . . ...

Derbi előtt
Mind a kettő eüen- 

feiet keres
— Saját tudósítónktól —

Tegnap este a szövetségben Kle- 
ment Sándorral, a Ferencváros igaz
gatójával találkoztunk:

— Mi újság? — kérdjük tőle.
— Nincs ellenfél. . .  ellenfelet ke

resek szerdára, de sehol sem találok. 
Volt egy: a Közgazdasági EAC, de 
lemondta az edzőmérkőzést, mert az 
egyetemisták már hazautaztak vaká
cióra . . .

Ebben a pillanatban Zsoldos 
Andorral, a Vác FC elnökével talál
kozik Klement. Megindul a tárgya
lás, mi meg közbevetjük:

— No itt a jó ellenfél. Kék
fehér . . .  legalább megszokják vasár
napig a színeket is.

De kitűnik, hogy a Vác FC sem 
jöhet szerdán délután az Üllői-útra. 
öt perccel később a IV. emeleten 
Senkey Imrével, a Hungária edzőjé
vel találkozunk.

— Mi újság? —  kérdjük tőle is.
— Nincs ellenfél. . .  ellenfelet ke

resek szerdára.
—  Önök is? .. .
—  Miért? Talán a Fradi is? De 

nekünk volt már edzőtársunk... 
Csak lemqndta. A Közgazdasági 
Egyetemi A C . . .  Velük akartunk 
játszani.

— Önök is?
— Miért? A Fradi is? ...
— Talán játszhatnának egymás 

ellen — vetjük közbe nevetve.
Aztán mindketten elmentek ellen

fél nélkül. Talán ma délelőtt majd 
találnak. * K

(Késő este a válogatott csapat ér
kezésénél tudtuk meg, hogy a Hun
gária már tatáit szerdára edző tár
sat: az amatőr ,$3”FC-vel játszik. 
A Ferencvárosnak azonban még 
akkor sem vo lt....)

A KÖLAS* válogatott csapata má
jus 8-án' Vácott Kelet ellem, jinájins 
22-én pedig Szolnokon Dél ellen ját
szik. Mindkét mérkőzés barátságos 
jellegű találkozó lesz.

Változás a csabai Előre jugoszlá
viai útjában. A  szabadkai Bácska 
március 35-re nem merte vállalni az 
Előrét, mely igy  e napon Hódságon 
az ottani sportklub csapata ellen 
mérkőzik.

Ő K  H Á R M A N
tegnap este 
már egy órá
val idő előtt 
a törzsasztal 

/ körül ültek. 
Rendkívül 

kipirult arc
cal élénk 

'hangnemben indult el a vita s 
közben észre sem vették, hogy az 
egész kávéház őket figyeli.

Kék Hugó: Óriási, ó r iá s i . . .
pazar! Hogy ezek a fiúk hogyan 
játszottak. . .

Zöld Ferenc: Remek . 1.
Kék Hugó: Bizony remek, hogy 

milyen pompásan játszott az az 
öt fiú.

Zöld Ferenc: Milyen öt fiú ? 
Ja úgy . . .  Már megint elfogult. 
Nem szégyenli magát ?! Itt nem 
Öt fiú, hanem az egész csapat 
játszott.

Kék Hugó: No de azt csak nem 
akarja letagadni, hogy a Hungá
ria adta ennek a csapatnak a ge
rincét! Öt embert! É rti?! Ein, 
zwei, drei, vier, f ü n f . . .  egy, 
kettő, három, négy, ö t . . .

Zöld Ferenc: Szépen tud szá
molni, . . .  de most azt számolja 
meg, hogy az öt közül hány rú
gott gólt.

Kék Hugó: . . .  Ugyan kérem?! 
Kegyed elfogult! Szégyelje ma
gát! Megint egyéni kultuszt űz! 
Itt a 'teljes csapat já ts zo tt ...

Lila Leó (feladja figyelő állá
sát): Talán hagyjuk ezt a szép 
eredményt. Erről nem kell be
szélni. Beszél az a 3:1 magától...

Kék Hugó (rájön, hogy Lila 
Leó miért csendes)': Kegyednek
jobb is,- ha hagyjuk. Kegyedék 
mo-st már vérömlény nélkül is 
háttérben maradhatnak.

Lila Leó (a szokottnál liláb
ban) : Miféle vérömlényről be
szél

Kék Hugó: Na ne tetesse ma
gát . . . ,  úgy csinál, mintha nem 
is olvasta volna. Nézze uram meg 
—  még egyszer. Nemzeti Sport 
negyedik oldal, ötödik hasáb . . .  
Pont a közepén! „A  csatársor 
legkiemelkedőbb egyénisége Cseh 
II.. volt” . Kövér betűkkel! . Kö 
vér betűkkel! . . .  . Maga Kövér 
nagybácsi lesz, amíg az Avar 
még egyszer bekerül a csapatba.

Zöld Ferenc: No azért nem 
olyan rossz játékos az az A v a r -

Kék Hugó: Még kegyed is di
cséri! P fu j! Már megint elfo
gult! Miért nem a Cseh Il-t di
cséri?

Zöld Ferenc: Mert az most 
nem szorul dicséretre . . .

Kék Hugó .(Zöld Ferenccel 
együtt nevet): Ja úgy? ... ..Remek 
vicc. ■

Lila Leó: Mindjárt én fogok
n e v e tn i... No mi lesz vasárnap?

Kék Hugó (roppant bizako
dóan): Győzünk! Hát mikor
nem, ha most nem . . .  (Zöld Fe
renc fe lé ): Én Ígérem magának, 
hogy kikapnak.

Zöld Ferenc: Stimt. Akkor
minden rendben. Maga még soha
sem tartotta meg az Ígéretét.

Kék Hugó: N é z z e !. . .  Kegyed 
most hiába akar froclizni. Most 
itt a jó  Kalmár a hátam mögött. 
Ügy játszott a második félidő
ben, hogy Sárosit is felejtette. 
S játszik egyáltalán az a Sárosi? 
És ha játszik, ki biztosítja ke- 
gyedeket arról, hogy formában is 
van. Az Etc belsői vasárnap át
lépték rajta! Az erzsébetiek! Rá 
fogunk kérem ülni a Fradira.

Lila Leó: Nagyszerű. Rá fog 
nak ülni a Fradira. . .  Hajrá rá 
r á . .  .

Zöld Ferenc: Megnyugtatom
kegyedeket. Sárosi játszik, éppen 
ezért csak vigyázzanak, hogy úgy 
ne járjanak, mint a rövidlátó 
asszony:

Kék Hugó és Lila Leó: ? . .  .
Zöld Ferenc: Még ezt sem tud

ják? A  rövidlátó asszony bement 
a villamoskocsiba és ráült az 
ülésre tett rendőrtiszti sapkára. 
Erre megszólalt a rendőrtiszít: 
Nagyság! Kegyednek szerencséje 
van, hogy nem a dfszcsákómát 
vettem f e l . . .

A Szeged FC-nek nincs még mér
kőzése húsvétira. A  vezetőség több
felé áll tárgyalásban, mégis köny- 
nyen lehet, hogy mérkőzés nélkül 
marad. A  környéki városokban nem 
tud elhelyezkedni, mert az amatőrök 
bajnoki meccseket játszanak.

A nemzeti két csapata 
közül csak egy állta meg 

a helyét Hiányán
Nemzeti— MÁVAG 5:1 (5 :1 ).

Köbányai-út. B író: Trukenbrod.
Nemzeti: Gallina —  Flóra,

Szendrő —  Hossó, Búza, Belesik 
—  Kovács, Iglódy, Gergely, Bi- 
hámy, Horváth.

M ÁYAG: Szifft —  Plávits, Fá- 
czán —  Herczegh II., Gálos II., 
Horváth —  Pintér, Ivanics, Éb- 
ner, Opata, Vladovics.

Megérdemelten győzte le a lel
kesen játszó amatőröket a Nem
zeti pompás csatársorral rendel
kező együttese a mély talajú pá
lyán. A kezdő labdával Horváth 
ritkán látott bravúrral négy védő
játékoson keresztülmegy s cente
rét Iglódi előírásosan beteszi. A  
következő percben az amatőrök 
lendülnek támadásba s Ébner lab-

A III. kér. FC— Vasas mér
kőzésen feltűnést keltettek a 
bíró téves ítéletei. Komjádi 
Béla meg is jegyezte mérkőzés 
közben:

—  Ez a bíró biztosan nem 
tud angolul!

—  No é s ? . . .
—  A szabályokat pedig bizo

nyára angol eredetiben olvasta.

dáját Gallina beejti. 1:1. Ezután 
a Nemzeti lesz a kezdeményező és 
a fényesen játszó Gergely kétszer 
egymásután eredményes, majd Bi- 
hámy és Iglódi újabb góljai be
állítják az eredményt.

A  második félidő csak 16 percig 
tartott, mert a mérkőzést vezető 
Trukenbrod egy szurkoló bekiabá
lása miatt megharagudott s a 
mérkőzést lefújta.

A  Nemzeti egész csapata kitűnő 
formát árult el s megerőltetés 
nélkül győzött. Az amatőrök csa
patából a halfsor és Ébner volt 
jó.

E mérkőzést megelőzőn a tarta
lékcsapatok vívtak edzőmérkőzést:
MA VÁG komb.— Nemzeti B) 2:1 

(0 :1 ).
Köbányai-út. B író: Sörös III.
Nemzeti B ) :  Verő —  Kadleszo- 

vits, Vaniesak —  Horváth, Razga, 
Weisz —  Iglódi, Sipőcz, Kautzky, 
Tóth, Verő II.

Váratlan győzelmet aratott az 
amatőrök határtalan lelkesedéssel 
játszó tartalékgárdája a kedv nél
kül mozgó profifcartailékok ellen. A 
mérkőzés első felében a profik 
némi fölényben vannak s Razga 
góljával megszerzik a vezetést, to
vábbi eredményt azonban a puha 
csatárok nem tudnak elérni. A  má
sodik félidőben az iamatőrök lelkes 
hajrája Sörös II. és Vidák góljával 
megszerzi a győzelmet. Jól játszott 
a MÁVAG-ból Sörös, Pehrimger, 
V.idák, a Nemzetiből csak a vete
rán Tóth játéka érdemel említést.

Vida II., az URAK kitűnő center- 
hailfja súlyos torokgyulladással ágy
ban fekvő beteg, ezért nem játszott 
vasárnap a Postás ellen.

OTT-kitüntetések kiosztása Tata
bányán. Az" OTT a tatabányai Le
vente Egyesület felvirágoztatása .te
rén szerzett érdemei elismeréséül 
Kehling Konrád m. kir. bányaügy! 
főtanácsost aranyéremmel és okle
véllel, Berki Ernő és vitéz Severjes 
János főoktatókat pedig bronzérem
mel és oklevéllel tüntette ki. Az át
adást a Március 15-iki hazafias ün
nepély kapcsán 1200 főnyi közönség 
előtt Mihály Géza dr. tb. főszolga
bíró végezte, akinek szavaira Reh- 
ling Konrád bányaigazgató válaszolt 
lelkes szavakkal. A biatorbágyi sse 
renesétlenségnél meghalt Borza Fe 
renc volt tatabányai főjegyző ré
szére adott ezüstérmet é6 oklevelet 
az elhunyt hozzátartozói vették át.

Fényképkirakatunkba (Teréz-körút 
és Pofim aftiezky-ntea sarok, posta
épület) a tegnapi nap folyamán 
7 darab új felvételt állítottunk ki.
1. Magyarország 1932. évi mezei baj
nokságáról: a nyílt verseny rajtja.
2. IJ. o.: Az élcsoport. 3. U. o.: Ke
len befut a célba. 4. IJ. o.: Az ifjú
sági verseny győztese, Mnesi József 
ESC, a célban. 5. TT. o.: A MAO baj
nokcsapata. 6. Az ITC-pályán rende
zett dirt track-edaésről. Kiss László, 
250-rt* Pnch-gépén. 7. IJ. o.: Marti- 
nec. 350-08 Méray-gépén. — Képeink 
egy részét kiállítottuk még a László 
és K^hnt-eég József-körút 42. szám 
alatti kirakatában.

Ciniota az érdeklődés középpontjában
—  Saját tudósítónktól —

Az elmúlt hét egyik érdekes 
meglepetése a Corinthián-díj cin- 
kotai küzdelmének eredménye 
volt. A  lelkes cinkotai csapat, 
mint ismeretes, a mérkőzés folya
mán nemcsak vezetni tudott a bu
dapesti amatőrbajnokságban elő
kelő szerepet játszó FTC ellen, 
hanem a szabályszerű játékidőn 
túl, még a hosszabbítás alatt is 
tartani tudta a döntetlen ered
ményt.

Cinkota sportja, úgy látszik, 
most találta meg a helyes utat. 
Már 1920-ban megalakult a Cin
kotai TK, de bizony teljes nyolc 
esztendeig nem nagy szerepet ját
szott a vidéki amatőrsport életé
ben. Hol működtek, hol nem volt 
vezetőség, hol megszűntek. . .  
Amikor azonban 1928-ban Prágai 
József állomásfőnök állt az egye
sület élére, mintha megfordult 
volna a kerék. Három teljes éven 
keresztül dolgoztak fáradhatatla
nul. S ma már? Ma már ott tar
tanak, hogy 10— 12 éves gyere
kekkel is tudnak foglalkozni, höl
gyeket ingyen látnak vendégül a 
pályán, a játékosok között van 
lateiner, iparos, munkás és föld
műves egyaránt. Ezek a játékosok 
nemcsak felvitték az I. osztályba 
az egyesületet, hanem ott még a 
második, helyen is díszelegtetik. 
Van már MOVE-csapatuk is. I f 
júsági játékosokból állították ösz- 
sze s noha ezidén csak először 
vesz részt a bajnokságban, mégis 
már a második helyen tanyáz.

—  Kilenc teljes felszerelésünk 
van —  dicsekednek.

—  Miből? —  kérdjük.
—  Talán magunk sem tudjuk! 

Tagjaink a mai nehéz időkben 
nem igen fizetik a tagdíjakat. A  
keddi CorintKián-díj mérkőzésen 
például csak 108 pengő volt a be
vétel . . .  Pedig ez nagy meccs volt. 
Hát így miből? Azokból a fillé
rekből, amiket a mecénások adnak 
össze.

Dolgoznak. Építenek. Budapest
ről gyakran látnak vendégül csa
patokat. Nemcsak a pályán, ha
nem a mérkőzés után a klubház
ban is. A szorgos munkának ked
den is meg volt a gyümölcse. 
3:3-as eredmény alakjában. Ezt 
az eredményt is bele lehet illesz
teni abba a koszorúba, amelybe 
legutóbb a tatabányaiak fonták 
bele az Újpest elleni győzelmüket, 
hogy a labdarugósport átszervezői 
még fokozottabban vegyék észre 
azokat a kivezető utakat, amelyek 
annyi sok irányban szaladnak 
szét Budapestről az életerős vidék 
felé.

Sárosi játékára biztosan lehet
számítani a vasárnapi nagy mérkő
zésen. A kitűnő centerhalf, orvosa 
tanácsára, még nem akart résztvenni 
a pesterzsébeti játékban, de szom
baton már olyan jól érezte magát, 
hogy minden veszély nélkül kiállha
tott. A betegség alatt, illetve után 
másfélkilós súlytöbbletet szerzett Sá
rosi s így bizonyosnak látszik, hogy 
a húsvéti mérkőzésig teljesein össze
szedi magát.

A Bocskai tegnap játékostoborzást 
tartott. A toborozáson csak húsz gye
rek jelent meg. A részvétlenség ma
gyarázata az, hogy a diákok nagy
része hazament a húsvéti szabadság
ra. A gyerekek között több igen te
hetségesnek bizonyult. Ezek állandó 
vendégei lesznek a Bocskai edzései
nek.

FT C -p á lya  Üllöi-út
Húsvét hétfőn, március 28-án, 

délután 4 órakor

JoBöslavjja (fieigrám 
—Ferencváros

nemzetközi mérkőzés 

Előtte 2 órakor

Hungária-lll.ker.FC
barátságos mérkőzés



de azért a bécsi mérkőzés első fél
idejében nem esett gól, noha ren
geteg volt a gólhelyzet. A  mérkő
zést mégis impozáns biztonsággal 
irányították az osztrákok, legfel
jebb a felületes szemlélő panasz- 
kodihatifc, hogy a gólarány nem lett 
nagyobb.

—  Mi a titka hát az olaszok 
elleni játéknak? Körülbelül azt le
hetne mondani, hogy

az öt-Borsányi rendszere.
Az alapfeltétel persze a nagy tech
nikai tudás, de emellé nem puha'

Zavadszky örül

Az öt Borsányi- 
rendszerű védelem 
a biztos ellenszere 
az olaszok 
játékának
Fábián Pál, az Ifc FC elnöke beszél 
a bécsi ©Sasz—osztrák mérkőzésről, ̂  m ely  
kiválóan alkalmas volt az olaszok játék
modorának a megfigyelésére 
A fődoSog, hogy m egakadályozzuk, hogy 
símán és zavartalanul m egkaparinthassa  
a két szélső, vagy M eazza a labdát 
A pontos, gépezefszeru tám adójáték és a  
folyton zavaró fedezetsor a legjobb 
ellenszere annak, hogy az olaszok  
egyáltalán megkezdhessék roham ozásai- 

<* kát, melyek m ár aztán feltartóztat
hatatlanok

#— Saját tudósítónktól —•

(Fábián Pál újságíró kollégánk, az 
Étc FC  elnöke fenn  já r t vasárnap 
Pécs ben e m egnézte az Európa  
Kupáért fo lyó  osztrák— olasz mérkő
zést. ö  mondja el a következőket a 
t^gyfontosságú és roppant érdelces 
ósszecsapásró l : )

—• Mérkőzés, mit az ember izga
lom nélkül nézhet végig. És egy
szerre rájöhet a nagy titok meg
fejtésére is: mi az igazi helyes 
módszer az olyan futballisták le- 
Kjőzésére, mint az olaszok.

—  ...Bécsiben látnivaló volt, 
hogyan idegződött be a Meisl csa
pata a kiosztott feladatra:

lefékezni az olaszokat!
Hát lefékezték. A  fedezetsor két 
tagja, Mock és Nausch készségesen 
vállalkozott az önfeláldozó és ke
véssé népszerű feladatra: lehetet- 
tenné tenni az olasz szélsőiket, Co  
Mantinot és Orsit, akik máskor az 
olasz támadás lendítő kerekei.
Most? Az olasz szélsők úgyszólván 
nem jutottak labdához, még a szen
zációs technikájú Magnozzi sem 
volt képes a saját szélsőjét labdával 
támogatni s Orsi a játék végefelé 
már dühkitöréseket rendezett s r 
sportszerűtlenség területeire té 
vedt tehetetlen mérgében,^

—- S ezzel az olasz akciók, a fék 
télén ( ? )  rohamok meg is voltaik 
törve. Az olasz csapat taktikai 
készültsége sokkal kisebb, sem
hogy hamarosan be tudna ren
dezkedni az ennyire raffináltan 
dolgozó ellenféllel szemben. Erre 
bizony nincs még fegyvere 
az azurri csapatnak. És azt 
te meg kellett állapítani, hogy 
az osztrák válogatott csapat soro
zatos sikere az olaszok ellen nem 
véletlenül következik be. Itt „tuda
tosan”  rendezkednek be arra, hogy 
éppen az olasz ellenfél ált ki elle
nük. Itt előre tudják, hogy

hiába kutatnák az osztrák 
játékosanyagot,

Sehogyan sem találnának tizenegy 
jókötésü futballistát, aki remény
teljesen vegye fel a versenyt az 
olaszokkal —  a rohanásban. Ebben 
amazok a „nagyok” . S ha van 
ellenszer, akkor csaka pontos gépezet, a malom

rendszerű skót játék
tehet eredményes —  ha véletlenül 
tökéletes tudású játékosok is ren
delkezésre állanak. Kevesen tudják 
Például azt, hogy egyedül ezért az 
élesen világító gondolatért hagyta 
hi Meisl a vasárnapi csapatából a 
gólzsák Schall-1, akit pedig sokan 
követeltek a pályára. Mégis inkább a passzjátékban nagyszerű tehet
ségnek mutatkozó Müller került a 
halösszekötőbe, mert a bécsieknek 

volt az elvük, hogy ezen az 
ütőn ugyan ,

l » S I
M in t apa a f iá v a l.. .

Hogy Is volt csak (főleg II.
t é l i d é b e n ?

Utóhangok a Jó csapat ós a jó vezetők összefogásának gyümölcséről s az első prágai magyar győzelemrőt
—  Saját tudósítónktól —

Állítólag Zavadszky a meccs 
után ezt mondta örömében:

—  Ilyen öröm! Harminc éve 
először győzök Prágában!

ság, kényelmesség, passzionátus 
ön-mulattatás, vagy trükközés kell, 
hanem

szívós, körömszakadtáig való 
védekezés már a félpályán, 
még mielőtt a támadás ala

kot ölthetne.
Az osztrákok alighanem mindig is 
meg fogják verni az olaszokat 
mindaddig, amíg a védő embereik 
a labda átvétele előtt ( ! )  meg tud
ják zavarni Costantino, vagy Orsi 
akcióit. Csak néhányszor történt, 
hogy ez a két szélső, vagy a center 
Meazza —  ezek egy stílust játsza
nak —  a labdát tisztán maga elé 
vette és futni tudott vele, ám ez a 
kevés alkalom is elég volt az ola
szoknak ahhoz, hogy szinte ugyan
annyi veszélyes gólhelyzetet te
remtsenek, mint a játékidő kilenc
ven százalékában uralkodó osztrá
kok. Addig kell ezekét lehetetlenné 
tenni, amíg el nem indultak. Ha 
már versenyt kell velük fu tn i. v

* Hyperol szájvíztabletta ideá 
lis száj- és torokfertőtlenitő.

kevesebb gólhelyzetet fognak 
kiaknázni, de viszont a gól
helyzetek lesznek számosab

b a n . . .
—  Valóban, szinte hibátlanul 

őrölt az osztrák futballista-malom,
gurult, pörgött a játék töret
len biztonsággal, —  lendület 
nélkül, tisztán a technika 

olajozásában,

MTK-pdlya Hungária-út
Húsvét vasárnap, március 27-én, 

délután 4 órakor

bajnoki mérkőzés.
Előtte 2 órakor

Jugoslavija (Belgrádi 
-H l. kor. FC

nemzetközi mérkőzés

Az újságíró, bármennyire ügyel 
is tárgyilagosságára, a nemzeti 
csapat harcaiban nem maradhat 
hűvös szemlélődő, hanem oszto
zik a győzelem mámorában és ki
veszi részét a balsiker keserűsé
géből is. A  nemzeti becsületért 
folytatott küzdelmekben csak a 
szem tudja megőrizni az objek
tivitását, a szív nem. Különösen 
nem akkor, amikor válogatott 
csapat, vezetők s minden rendű 
és rangú kísérők elszánt lelki 
egységbe forrva indulnak a harc 
elé, amint az —  újabban —  a 
válogatott csapat küzdelmeinél 
szokásos. Engedtessék meg, hogy 
bevezetőül Prága szubjektív em
lékeivel hozakodjam elő.

A lig három hónapja, hogy 
utoljára útra keltem a válogatott 
csapattal s megéltem a torinói 
szerencsétlen 2:3-at. A  92. per
cet, amelyben elvesztettük az 
addig döntetlenre álló mérkőzést. 
Nagy balszerencse volt az, de —  
ha végiggondolom a lefolyást —  
a 2 :2 szerencsés eredménynek 
számított volna. Hiszen a tribü
nön ülőnek a játék legnagyobb 
részében éreznie kellett az olasz 
fölényt s a magyar fel-fellángo- 
lás sem tudta elnyomni az ember
ben a minden pillanatban bekö
vetkezhető katasztrófa nyomasztó 
érzését. A  91. percnél tartottunk, 
amikor megszűntem krónikásnak 
lenni és leordítottam (hátha 
meghallják) a pályára:

—  Még egy perc! Vigyázni!
A  többit tudjuk.
Nem untatni akarom a nyájas 

olvasót ennek a kellemetlen em
léknek a felhánytorgatásával, ha 
nem összehasonlítást akarok 
tenni Torinó és Prága között 
Prága sem hozott zavartalan él 
vezetet a magyar szurkoló szá
mára. A z első negyedóra magyar 
elfogódottsága átragadt a tribü
nön ülőkre is s amikor a legna
gyobb labdaművészek hibáztak, 
amikor Lázártól az ellenfélhez 
ugrott, amikor Dudásnak ismé
telten a kezére pattant fel a stop
polt labda s amikor Kalmár ellen
félhez passzolt, bevallom, remeg
tem az izgalomtól. Hogy Za
vadszky lába alatt kicsúszott a 
szélre küldött labda, azt még 
megértettem, de még a rutiniék 
is ennyire idegesek legyenek . . .

Pályán és tribünön ‘a csehszlo
vák gólig  tartott ez az idegesség. 
Az első negyedóra után már ki
bontakozott a magyar tudásbeli 
fölény és már csak azért kellett 
remegni, hogy —  mint már any- 
nyiszor —  jobb játékunk dacára 
is a£ ellenfél sarkába szegődik a 
szerencse.

A z első gól után mindig l:0 -á t 
szoktam beírni jegyzeteimbe, 
akárki is a gólrugó, ez már vala
hogy az újságírói objektivitáshoz 
tartozik. A  végén azután javít
hat az ember, ha kell 0 :l-re , de a 
percek krónikásához valahogy 
jobban illik mindenféle előlege
zés mellőzése. Prágában írtam 
először az első gól után 0 :l-et. 
Annyira biztosnak éreztem, hogy 
Si'lny térdes véletlen gólja után 
most m ár jönni kell azoknak a 
magyar góloknak, amelyeket a 
magyar csapat ekkor már bonta
kozó klasszisfölénye parancsoló- 
lag megkövetelt.

H á rom  egyform a  
sítép  gól

Három pompás gól volt. Egy
formán laposa alig a föld felett 
surranó lövés, pontosan a léc mellé. 
Egy a  jobb-, egy a bal-, egy megint 
a jobbsarokba. Berta dr., í 
M ÁVAG elnöke, Zavadszky patró 
nusa mondta a második gólra lelke
sülten:

—  Olyan lapos volt, hogy szinte 
a'föld alatt ment.

Ez a  költői túlzás körülbelül

ugyanúgy megáll a többi gólra ie. 
Az első félidőben sok volt a pa
nasz a könnyű, labdára. A  mieink 
is, de a csehszlovákok is sokat lőtr 
tok hajszálnyival a léc fölé. Szünet
ben Takács mester vízbe áztatta az 
egyik labdát és ez használt is. 
Mind a három lövés előírásosan 
„le volt szorítva” *

Az elsőnél Turayt nem lepte 
meg  ̂ hogy Toldi előtte elvétette 
Titkos laipos beadását: ballal a kö
zelebbi sár okba célzott; a jobb- 
sarokba. A  másiknál is úgy tett 
Zavadszky. Planicska hiába várta a 
labdát a túlsó sarokban. Ujváry 
mondta meccs után:

—  Meg firkálták a fiúk Planics- 
kát. ő  is, mént minden kapus, ke
resztben várja a lövést s még a 
srác Zavadszky is túljárt az eszén.

A harmadik gól is innenső sa
rokba ment: a jobboldali kavaro
dásból kiperdülő labdát Toldi (és 
nem Turay!) jobblálbbal, pillanat
nyi tétovázás nélkül lőtte a jobb 
kapufa mellé.

Remek három gól volt, de a leg
nagyobb öröm az volt bennük, hogy 
akciókból estek, stílusos összmunka 
eredményei voltak. Pompásan el
gondolt és tökéletesen végrehaj
tott akciók szülték őket. Olyan ak
ciók, amilyenektől kissé elszoktunk 
az utóbbi évek válogatott mérkő
zései során s amelyek nyomán itt
hon eget vert volna a honfilelkek 
elragadtatása, de értékükből sem
mit sem von le, hogy nyomukból eb 
maradt az örömorkán, mert a ke
vés örvendő magyar hangja el
veszett a SO.OOO-es csüggedten hall
gató arénában.

nem átaílotta ellenőrizni a fagyasz
tott fröccsök számát. Tudott lelke
síteni s a mérkőzés utáni dán fel
köszöntőn kívül (amelyet a pesti 
dán konzullal fordíthatott le magái
nak) arra is gondolt, hogy vasár
nap délben (vagyis a mérkőzés 
előtt) az ebédnél dánul koccintson 
Sophus Hansennel, a bíróval

—  Szkol! —  mondta Nádas és a 
jó  Sophus Hansen oda volt az 
Örömtől.

Később mi is oda voltunk aZ 
örömtől, hogy olyan jól bírásko
dott.

A  negyedik  ú jo n c  s

A  magyar tizenegy nyugodtan 
elmondhatja: a harcunkat meghar
coltuk. Volt lelkierő a csapatban, 
hogy kiállja a játékidő kritikus 
első negyedóráját, amikor a na- 
gyotakarás fokozta lámpaláz majd
nem minden tagját megbénította, 
lenyűgözte, meg tudott küzdeni 
Prága 30 éven át léküzdhetétlennek 
bizonyult atmoszférájával s á má
sodik félidőben kicsibe múlt az 
eddig otthon le nem győzött csapat 
tönkresilátayítáaa. Hiszen ekkor 
úgy játszott a magyar tizenegy 
nagy ellenfelével, mint apa' a fiá
v a l . . .

Csapat és vezetők büszkék lehet
nek erre a sikerre. Maridssy kapi
tány és a válogatottak között már 
régen kialakult a lelki egység s 
Nádas Ödön bekapcsolódása ezt a 
harmóniát még erősebbé, még fe 
gyelmezettebbé tetté. A  vasárnapi 
ebéd után, amelyen Nádas kere
setlen szavakkal beszélt a csapatra 
váró feladatról, amelynek megoldá
sában ő szilárdul hitt s amikor ki
jelentette, hogy a lesajnált profik- 
ra vár a veszélyben forgó  magyar 
sportbecsület megmentése, a meg- 
illetődött fiúik éljeneztek és meg
egyeztek egymás közt:

—  Egész rendes ember ez az ú j 
elnök.

Nem emlékszem válogatott csa
patra, amelyben egy-két ember 
legalább ne ábrándított volna ki 
játékával.. Itt is sántított eleinte 
itt-ott az együttes, de a lélek győ
zött a test felett és a mérkőzés vé
gére a csapat játékában is olyan 
egységes és harmónikus volt, mint 
a szellemében. Csak így tudta tel
jesíteni az elnöki parancsot: meg
tette azt, ami a Schlosserek, Bod
nárok, Schafferek, Örthok és Kon- 
rádok számára is lehetetlenség 
volt!

Sop h u s H ansen  
távirata

A derék dán nagyon boldog volt, 
hogy a mérkőzést közmegelégedés
re vezette le s a játék után első 
dolga volt, hogy a távíróhivatalba 
sietett. Mikor érdeklődtek, hogy mi 
dolga ott, mosolyogva válaszolt:

—  Ha Prágában, vagy Budapes
ten bíráskodom, mindig távirato- 
zok meccs után egy szót a felesé
gemnek: „Élek” .

A z ő szin te  
T sc h a c k e rt  d r .

Tschackert dr.-t, a csehszlovák 
j szövetség nemzetközi vezérét 
szombaton este megkérdezte va
laki a Páris-szálló halijában: 
Ideges-e?

—  Dehogy vagyok —  felelt. —* 
Csak egyszer voltam ideges. Ami
kor Zsarnóczay levonultatta a 
magyar csapatot.

Nádas nem ragadtatta magát 
szélsőségekre. Tudott ugyan szur
kolni a csapatáért s hangját sok
szor lehetett hallani a mérkőzés 
alatt is, de tudott barátkozni a 
fehér asztal mellett, anélkül, hogy 
csorba esett volna az önérzetén*

Tschackert dr. azt mondta va
sárnap este róla:

—  Pompás ember. Nyílt és ha
tározott. Bárcsak mindig ilyen 
kísérőkkel állnánk szemben. Mind
két ország sportja hasznát látná.

Nádas dánul k o c c in t
Nádas először vezetett külföldre 

magyar válogatottat, de ő  is jő! 
Tudott reprezentálni és

M a riá s s y
lem ondása

Két kísérő is elég, ha odavaló 
ember —  ez Prága egyik tanul
sága. Nádas mellett Mariássy sze
mélyében is odavaló ember állt* 
A  fiatalok sikere az ő személyes 
sikere, a prágai győzelem pedig 
olyan minősítést jelent, amit még 
nem kapott szövetségi kapitány* 
Hisszük, hogy az ő  lemondási 
szándéka, amelyett a mérkőzés 
előtt közölt velünk, nem félre- 
állását jelenti, hisszük, hogy az 
MLSz is pártokon és egyesülete- 

j ken feltilálló bizalmat helyez 
Mariássy dr.-ba, a magyar fu t
ball egyik legértékesebb, legszor
galmasabb és leghozzáértőbb 
munkásába.

T a k á cs  B é la  gondja
Néhány szó Takács Béláról* 

Mérkőzés előtt azt mondta a derék 
„Bordó” :

—  Egész éjjel nem aludtam, 
Azon töprengtem, hogy ha győz
nénk, lehetne-e utána a himnuszt 
énekelni. M ert olyan szép volna 
egy ilyen ritka bravúr után. :

Sokan mosolyogtak ezen a gon
don, amely kissé fölöslegesnek 
látszott, mert ha 30 évig nem 
ment, miért sikerüljön pont most. 
Sárost, és Avar nélkül. Meccs 
után Takács szeme könnybe- 
lábadt és kidüllesztette a mellét:

—  Gyerekek! Életem legboldo
gabb napja és a legszebb meccs, 
amit valaha láttam. Én vagyok a 
legnagyobb ember Prágában.

Takács méltó ember volt a csa
pat kitűnő kíséretében, mert
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nemcsak az izmok felrázásához 
ért, de a lélekéhez is. S a győze 
lemben ő is benne volt.

A m agára fa ié it  
m agyar öntudat

Felejthetetlen volt az a II. fél
idő, az az elvitathatatlan győze
lem, amelyen öntudatra ébredt í 
magyar tudás. Borsányi mondta 
meccs után:

—  S:l-nél Cseh hátra akart 
jönni segíteni. Mondtam: „Nem  
mész előre! Csak nem fog a job 
bik csapat védelembe vonulni?”

Az út a szállóig, dalolva Prá
gán keresztül, a karcsúnyakú 
pezsgőspoharak a szálló előcsar
nokában, mindenki úgy, ahogy 
jött a mérkőzésről, a kölcsönös 
éljenzések s a fiúk üdvözlete 
vezetőhöz:

—  Köszönjük, hogy szurkolt, 
értünk.

És Nádas válasza:
. —- Köszönjük a győzelmet.

Vezetők és csapat! Köszönjük 
a győzelmet, a magára talált ma 
gyár futballista-lélek és a meg
értő, vállvetett munka sikerét.

Gr. L

Elégedetten is, meg
— panaszkodva is, —  
megérkeztek a gráciák

«— Saját tudósítónktól —

Budapest profikombinált csapata 
tegnap délelőtt érkezett meg két
napos gráci útjáról, A csapat tagjai 
összetörve, gyűrött arccal szállnak 
ki a vasúti kocsiból s amilyen gyor
san csak lehet, búcsút vesznek egy
mástól és sietnek haza.

A csapat egyik tagjával együtt 
tesszük meg az útat villamoson jó 
darabon keresztül, megkérjük őt, 
mondjon valamit gráci „élményei
ről’*.

rrt Amit elöljáróban kell elmonda
nom, az az, hogy soha jobb vezetőt 
túrára nem kívánunk magunknak, 
mint amilyen Mayer Béla volt 
kezdi el mondókáját úti társunk, — 
Mindent megtett annak érdekében, 
hagy jól érezzük magunkat Hogy 
valami panaszunk mégis van, arról 
nem ö tehet. Tudjuk nagyon jól, 
hogy milyen rosszak a gazdasági vi
szonyok, hogy milyen szegények 
vagyunk, hogy mennyire kell minden
nel takarékoskodnunk, ezt mind meg
értjük, de azt, hogy egy ,fiudapest 
válogatott”  csapatnak két egymás- 
utáni mérkőzés után miért kell egész 
éjszakát átbumlizva harmadik osz
tályon utazni, nem tudjuk meg
érteni. Voltunk néhányan, akik már 
sokat utaztunk mindenfelé, de ilyes
mit még nem értünk meg. Mond
hatom, emiatt nagyon lehangoltak 
voltak a fiúk.

Rövid szünet következik, majd a 
mérkőzésekről kérdezősködünk.

— A meccsekről olyan hűen szá
molt be a Nemzeti Sport, hogy 
ehhez álig van mit hozzátennem. 
Amiről mégis beszélnem kell, a két 
tehetetlen bíró. Rettenetesen rosszak 
a bíróit * csak csodálkozni lehet 
azon, hogy Ausztriában megengedik 
'az. ilyen szemérmetlenül egyoldalú 
bíráskodást. A szombati mérkőzés 
után sietve közöttük a gráci vezetők
kel, hogy mennyire nem vagyunk 
megelégedve a bíróval és tiltakozá
sunkat jelentettük be, nehogy vasár
napra ugyanazt küldjék a meccsre. 
Tiltakozásunknak volt is valamelyes 
eredménye, amennyiben nem a szom
bati bírót kaptuk, hanem még annál 
I* rosszabbat. Gr&cban a vendég
csapatnak két gól hátrányt jelent, 
hogy, gráci bíró vezeti a meccset.
■ —  Egyébként hogy érezték maga* 

hat?
."-mm A vendéglátás ellen semmi 
panaszunk nem lehet, mert mind az 
étkezés, mind a lakásunk minden 
igényt kielégítő volt. Ami a meccs 
iránti érdeklődést illeti, ott sem ró
zsás a helyzet. Azok a nézők, akik « 
szombati meccsen kint voltak, látva 
a rossz talajt, a vasárnapi mezesre 
már nem voltak kiváncsiak, mért 
arról győződhettek meg, hogy reális 
eredmény ilyen talajon úgy sem 
alakulhat ki. Ilyenformán persze rá
fizettek a gráciák a vendéglátásra.

— Mi van Kövessel?
» »  Köves sérülése súlyosnak lát

szott az első percekben, amennyiben 
arccsontjára kapott hatalmas rú
gást, amely 4—5 centimétemyi re
pedést is okozott, őt a meccs után 
azonnal kórházba vitték, sebét ki
mosták és óvatosságból tetanminjek- 
ciát is kapott. Az orvosi vélemény 
szerint a hét végére teljesen rendbe 
fog jönni. A többiekkel nem történt 
semmi baj,

Hét találattal, köztük két 
telivel, győzött ezen a 
a héten a tipelők bajnoka
Nyolcán jósolták meg pontoson 
a prágai győzelmet

E heti tipversenyünk a nehezek 
közé sorolható, mert igen sok 
olyan mérkőzés szerepelt a szel
vényen, amiknek eredményét nem 
volt könnyű dolog előre megmon
dani. Váratlanul segítségére sie
tett a versenyzőknek a rossz idő, 
ami két mérkőzés, a Pécs-Bara
nya— Bak TK és a HTVE— KTK 
megtartását lehetetlenné tette és 
így csak nyolc eredménnyel kellett 
megfutná az amúgy is erősen bi
zonytalan kimenetelű versenyt. 
Dícséretreméltó eredménynek kell 
tehát tekintenünk azt, hogy a 
győztesek csak egyetlen hibával 
szerepelnek a nyilvántartásban.

Feltűnő sokat véreztek el a ma
gyar színek prágai győzelmén, 
úgy látszik, a kishitűség nagy fok
ban vett erőt már a lelkeken. 
Mégis akadt nyolc versenyző, aki 
3 :l-es  győzelmet várt Prágában. 
Megérdemlik, hogy a nevüket ide
iktassuk: Ancsin Mihály, Fillér
Ferenc, Horváth János, Kiss La
jos, Kleinfeld József dr., Pőrle
ssék Jenő, Szorschág Rezső és 
Weisz Imre.

Sok versenyző számítását húzta 
keresztül a gráci másodnapi dön
tetlen, még többet a III. kér. FC 
— Vasas találkozás döntetlen ered
ménye.

A győztes Mahler György csak 
ott tévedett, hogy 2 :2-s döntetlent 
várt Prágában. Egyébként minden 
tipje jó, a BSzKRT— UTE S:0-át 
és az Ausztria— Olaszország 
2 :l-es  eredményt telibe találta. A 
második helyezett Bárány Andor 
egy hibával szerepel szintén, de

nincs telitalálata, ö t  az emelte ki 
a többi egyhibás közül, hogy csak 
félponttal tévedett, amikor a III 
kér. FC— Vasas mérkőzésre a III. 
kér. FC győzelmét tipelte, holott 
az eredmény döntetlen volt. Nas- 
ser Károly és Szerencsés Ferenc 
egyformán csehszlovák-győzelmet 
tipelt, az ő hibájuk tehát teljes 
pontos. A  két utóbbi közül NaSser 
Károly került a harmadik helyre, 
mert 18:10-es összesített gólará 
nyával jobban megközelítette a 
valóságos gólarányt, mint Szeren 
esés Ferenc, aki ebben a párharc
ban nem maradt hű nevéhez.

Volt egy szelvény, amit a bekül
dője elfelejtett aláírni és így nem 
tudtuk megállapítani, hogy ki 
volt a tipelő. Az illető most bosz- 
szankodhat, mert simán nyerte 
volna a versenyt. Valamennyi 
eredményt eltalálta, egy liibát 
sem vétett, sőt a III. kér. FC—  
Vasas meccs eredményét is ponto
san 2:2-nek jósolta meg.

Tipversenyünk eredménye tehát 
a következő:

I. díj (20 pengős sportárú-
utalvány) nyertese: Mahler
György Budapest, VIII., Práter- 
utca 22.

II. díj (10 pengős Morisson
csomag) nyertese: Bárány Andor 
Budapest, VII., Rákóczi-út 78.

III. díj (a Neipzeti Sport egy
havi előfizetése) nyertese: Nasser 
Károly Újpest

Uj tipversenyünk kiírása la
punk holnapi, szerdai számában 
jelenik meg.

Az árván maradó szigeti
lovaspályán kellene gyakorolni, 
bécsi és prágai tapasztalatok, 
szövetségi hangulat válogatott 
után, Ferencváros—Hungária

— Saját tudósítónktól

— Soha többé nem kísérünk ki 
válogatott csapatot —  hangzott el 
hétfőn délben a PLASz-kaszinóban 
a prágai eredmény fölött rendezett 
diadalmi duma során.

Szaval megszületett a legújabb 
kabala.

De van más is: 1
— Nádast kell küldeni vezetőnek!

— szólal meg valaki.
, NaK3* szó! A profiknál egy amatőr

alszövetségből feljött vezérre esküsz
nek! Mariássy dr. munkájára is van 
mindenkinek elismerő szava. De a 
fiúk, akik kiverekedtek ezt a nagy 
eredményt, ezeknek igazán adni kel
lene valamit. Mikor irányul már a 
futball derék katonái felé is egyszer 
a hivatalos elismerés figyelme?

Most sorra felvonulnak a „nem 
megmondtam?”-ok. A gyülekezet csak 
azokat hitelesíti, akik legális foga
dással tudják igazolni törhetetlen bi
zalmukat. így  vonal be a fémjelzett 
ósok közé Rosenberg Emil dr., aki

ről megállapítják,. hogy hatszoros 
odszot kapott Preiszman Lajostól 
irágai és két gráci győzelemre, 
gaz, hogy Rosenberg vesztett a va

sárnapi gráci 0:0 miatt, de nagyon 
járt *  nyeréshez. Langfeldert 

ig fogadás igazolja, hogy szilárd volt 
a prágai győzelemre.

Híre terjed, hogy az MLSz elnök
sége szeretné valami mádon elhalasz
tani az április 24-ére Béesbe lekötött 
válogatott mérkőzést. Hadd süt
kérezzünk legalább a magyar—olasz 
napjáig a prágai diadal fényében.

— Én tudok egy  jobb kombináciét
—  veti ellen Seress János —, verjük 
meg az osztrákokat is!

Hiába, evés közben JÖR az étvágy. 
A Prágát megjárt Faragó, a So

mogy budapesti képviselője itt most 
az orákulum. Minden szavát nyelik.

Im gfeM er  á másik központ. 6  
meg Becsben volt és látta az osztrák 
—olaszt. "

Feltűnő az a dekadencia
ami észlelhető egész 

an á lövésben. Hol Vannak 
azok a régi jó kapáslövések, amik

nyomán csak ügy süvített a labda? 
Mindenfei lehúzza a labdát, ideteszi, 
odateszi, igazgatja, amíg az ellenfél 
közbe nem lép, Ez volt Bécsben is. 
Imponált az olaszok gyorsasága és 
remek technikája, minden passzt ka
pásból küldenek és milyen pontosán! 

. Taktikában azonban gyengébbek. 
Hálfsoruk csak rombol, ebben azon
ban elsőrangú.

— Mikor Meisl kivitt a pályára 
-— folytatja Langfelder —, széles 
karmozdulattal végigmutatott a Sta
dion hatalmas vonalain. Fenn 60.000 
ember, lenn a csodaszép zöld $yep. 
Elfogott az irigység. Addig nem, tud-, 
juk visszaszerezni végi hírünket a 
nemzetközi futballban, amíg ..gyepes 
pályáink nem lesznek.

Ezt mondotta a bajnokcsapat igaz
gatója- Talán meg tudja mozgatni 
majd egy kicsit a gyepesítés annyit 
sürgetett ügyét! .

Mindet Frid, az MLSz háznagya, 
máris kész a javaslattal:

— 4  margitszigeti lovaspólóvályát 
az idén nem veszik üzembe. Ott le
hetne tartani a válogatott edzéseket, 
amikor «  csapat idegenbe készül.

Az  ötletet mindenki helyesli.
A következő músorpont a káröröm;
— Na és mit szélt Meisl az olasz 

vendégeket kifütyülő és megpfujoló 
kedves bécsi közönséghez? —  kérdi 
Langfeldert az egyik rosszmájú ve
zér.

—> H it bizony a* nagyon csúnya 
jelenet volt — jelenti ki Újpest igaz
gatója.

A PLASz-k-aszinéban azonban min
den csoda csak három éráig tart. 
Szép ag-a válogatott győzelem, de 
vasárnap már újra derbi lesz:

— Hát bizony Európa nem sok 
városa engedhet meg magának olyan 
lukszmt, hogy végignézhet egymás 
elten két olyan középfedezetet, mint 
Sárost meg Kalmár!

— És még ha olyan jobbszélsőnek 
tálalhatja majd Kalmár • labdákéit, 
mint a Zavadszky! :wr szólalt meg 
az egyik kék-fehér szurkoló.

Szóval újra itthon vagyunk,*,

Vidéki bajnokságok  
állása

Nyugati alszövetség.
I. osztály

l.ETO 12 10 2 — 417:15 §2
2. TSC 13 9 2 2 46:22 20
3. SVSE 13 7 3 3 41:29 17
4. II. kér. SC 13 5 4 4 26:36 14*
5. DAC 11 4 3 4 20:23 11
6. SFC 13 3 4 6 26:31 10
7. DVE 12 4 2 6 23:30 10
8. Sz. MÁV 10 3 2 5 26:22 8
9. P. Kinizsi 11 3 1 7 13:24 7

10. TAC 13 3 1 9 22:46 7
11. VTC 11 2 2 7 16:28 6

II. osztály 
Szombathelyi csoport

1. MOVE ZSE 10
2. SSE 12
3. SzSE 10
4. ZTE 10
5. KSE 11
6. Perutz 10
7. P. Testv. 10
8. KTK 10
9 . CESE* 10

10. TIAC 11
11. P. Vasutas* 1 0 — 1 

* Visszalépett.
Északi alszövetség.

I. osztály

1 — 34:5
16:14
24:8
18:10
18:12
17:20
7:29

13:20
6:8
9:22
0:14

E K E D

1. PBÜSE 10 7 2 1 26:13 16
2. DVTK 9 6 1 2 17:10 13
3. SAC 10 4 4 2 19:15 12
4. SSE 10 6 — 4 26:24 12
5. ÖVTK 10 5 1 4 22:25 11
6. DAC 9 5 — 4 21:15 10
7. PTK 10 2 3 5 21:22 7
8. HAC 10 3 1 6 16:30 7
9. MVSC 9 2 1 6 14:15 5

10. S. MÁV 9 1 1 7 12:25 3
II. osztály.

Mátravidéki csoport
1-2. MESE 10 8 2 — 45:12 18
1-2. SBTC 11 8 2 1 80:8 18

3. J. Lehel 10 6 4 — 29:12 16
4. GyKSE 10 6 — 4 19:20 12
5. GyÁK 10 5 1 4 29:14 11
6. HVSE 8 4 3 1 22:11 11
7. Dobó n 3 2 6 11:29 8
8. EVSC 11 2 2 7 19:38 6
9.HSE 10 1 2 7 5:23 4

10. FSE 9 1 2 6 7:35 4
11. SAC 10 — 2 8 5:19 2

Középmagyar alszövetség. 
I. osztály 

Tibor-esoport
1. DAC 12 10 — 2 33:12 20
2. VSE 12 9 1 2 27:14 19
3. TÜSC 12 9 — 3 22:10 18
4. BTE 11 6 3 2 21:14 15
5. D. Magy. 11 5 1 5 29:17 11
6. V. Remény 11 5 — 6 16:25 10
7. CsKAC 12 3 3 6 25:29 9
8.E.MGVE 11 4 — T 11:26 8
9. PSC 11 3 1 7 21:23 7

l(j. VTE 9 1 1 7 6:24 3
11. VÁC 10 1 9 11:28 2

Szövetségi díj
I. osztály

Postás— URAK 9:0 (2:0). Barát
ságos.

FTC—BSE 3:3 (1:2),
BSzKRT— UTE 0:0.
Elektromos—SS FC S:1 1:1).

II. osztály.
Kárpáti-csoport,

BMTE—SzFC 10:2 (4:2). 
HAC—BVSC 5:2 (2:2). Barátsá 

gos.
BRSC—Testvériség 2:1 (1:1). 

Stobbe-csoport
TLK—Cs. MOVE 5:2 (3:1).
VI. kér. FC—PSC 7:1 (5:1). 
Vasas—RUAG 3:0 (0:0).

•

III. osztály
Első csoport

f  éltén NlTC 6:2 1(2:1). 
KTK—KAOE 6:1 (4:0). 
WSC—WSE 2:0 (1:0).

Negyedik csoport
MSC—UMTE 3:2 (2:2).
VI. kér. SC—RAFC 2:2 (1:1). 

Barátságos.

Megváltozott a Soproni VSE hús
véti programja. , A Tatabányai SO 
kérésére husvét első napján a TSC 
—SVSE bajnoki meocs kerül sorra 
Sopronban. A tervezett SVSE—SFC 
Basenörl-serleg mérkőzést későbbi 
időpontra halasztották. Az SVSE 
husvét hétfői wienerneustadtl ven
dégszereplését a vasárnapi program 
megváltozása nem érinti. A T8C - 
SVSE-mecc* eredeti terminusa áp
rilis 21. volt. A TSC ekkor a Hungá
ria elleni Magyar Knpa mérkőzését 
játsza lo, az SVSE pedig a Ferenc
város csapatát kívánja meghívni 
erre a napra.

Nagy csütörtökön Gorinthián-díj 
mérkőzés lesz Csillaghegyen. A 
helybeli CsKAO csapata a BEAC-cal' 
mérkőzik. A mérkőzésre Melster bí
rót küldte ki a közép BT.

Svájc
Young Felilows— Uránia 3:2. Old 

Boy®— Aarau 0:0. Bhie Start-—1 
Young Boy® 2:0. Lugano— Genova 
93 2:2.

Franciaország
Concordia Basel— Racing Parii 

3:0 (szombaton). Concordia— 
Stade Rennais 2 :2 (vasárnap).

Németország
Berlin: Első bajnoki csoport-

döntő: Tennis Borussia— Minerva 
A :2. Barátságos mérkőzések: 
Hertha ESC— Hamburger SV 3:1, 
Berliner SV— Union Oberschöne- 
toeide 1:2. .

Délnémetország: bajnoki dön
tőik : Eintracbt Frankfurt— FSV 
Mainz 2:1, FK Pimasen®— Wald- 
hof Mannheim 2:0, Worgiatia 
Worms— FV Saarbrücken 5:0, FV,

A mecénás
Sir Thomas Lipton —  tea

ültetvényes —  10,000.000, azaz 
tízmillió dollárt áldozott arra a 
célra, hogy az „Amerika”  kupát, 
amelyet vitorlásversenyekre ír
tak ki, Amerikából hazavigyék 
Angliába. A z áldozat meghozta 
„gyümölcsét”  —  a serleg átván
dorolt a szigetországba. A  ser
leg értéke 150 dollár.

Rastatt—SV München 1:0, Spvg, 
Fürth— IFC Pforzheim I 
Bayern München— IFC Nüraberf 
1 :0.

Nyugatnémetország: Bajnoki
mérkőzéseik: Schwarz-Weiss Bar
mán— Fortuna Düsseldorf 2:0, 
ívlühlheimer SV— Kölner SO 4:0, 
FV Duisburg— Neidericher SV 
6:2, Gelsenkirchen 07— Werden 08 
1:3.

Észak-Német ország: Kom-et Bre-
mén—Polizei Lübeck 1:0. Holstein 
Kiél—Union Altona 7:1.

Délkelet-Németország: SO BreslaU
—Cottebuser FV 5:0i

Közép-Némelország: Gcrmania Haj- 
berstadt—Dresdner SO 2:8. Sport-' 
freunde Leipzig—Hamburger SÖ 3:4, 
Guts Muts Dreeden—SV Hoyerewerda 
5:4.

Osztrák csapatok 
túraeredniényei

Szombaton;
Augsburg: Wacker—Schwaben i '4  

(3:1).
^Aschaffenburg: WSC—Viktorig 6:4 

Vasárnap}
Páris: Rapid—Racing és Red S W  

feoanb. 6:1 (2:1). 10.000 néző.
Erfurt: Vienna—SC Erfurt 6*1

(3:2).
Hamborn: WSC—Harabom 07 8dk

Prágában első győzelmét aratta 
vasárnap a magyar futballt A* ör
vendetes győzelmet kiharcoló magyM 
csapat fényképét tegnap reggel 4tg 
kiállítottuk fónyképkirakatunkban. § 
Podmaniczky-útca és Teréz-körút 
sarkán. A fényképen a teljes magyar 
csapat látható kitűnő kapitányával. 
Mariássy dr.-ral és Takács kondí
cióedzővel.

A Postás Léván játszik husvét va
sárnapján. míg hétfőn Érsekújvárét* 
vagy Nyitrán vendégszerepel a je
les zöld-fehér gárda.

Riválisok találkozása Gyöngyösit- 
Hosszú megbeszélések után sikerült 
nyélbeütni a GyAK—GyKSE mérkő
zést. Hnsvét vasárnapján áll ki 0 
két csapat. Mindkét részről erősen 
készülnek a találkozóra. A  gyön
gyösi közönség nagy érdeklődést 
mutat a mérkőzés iránt. A GyAK 
úgyszólván ifjúsági csapatot szere
peltet A  fiatalok a legutóbbi ta
vaszi mérkőzéseken jól megállták 
helyüket (az L osztályú Hatvani 
AC-ot otthonában 6:1, Gyöngyösön 
3:1 arányban verték). Viszont a 
GyKSE-nek sikerült megtartani ta
valyi edzőjét, aki már a múlt. ősazél 
újraszervezte csapatát — teljes si
kerrel. Nehéz lenne az eredményt 
megjósolni, mert mindkét csapat be
csületkérdést csinál a mérkőzésből. 
A vezetők rekordközönséget várnak, 
amely meg is lesz, csak az Idő ked
vező legyen.
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ODEKN ENTATLO
Kilenc magyar honvédtiszt ké

szül a losangelesi olimpia modern 
pentatlon számára. A kilenc tiszt 
közül a legjobb hármat küldik 
ki. A kilenc: Somfai és Molnár
százados, Benkő, Gérecz, Joós, 
Papp-Kökényesdy, Petneházy és 
Széicelyhidy főhadnagy és v. Po- 
tyondy hadnagy. A legjobb há
rom?

■— Erről még korai volna be
szélni. Ma még csak az előkészü
leteknél tartunk.

A kérdésre ez a felelet.
Hát akkor nézzük meg az elő

készületeket. *

Közbevetés;

Mi is az a modern 
pentatlon?

A modern pentatlon az 1912-es 
stockholmi olimpia szülöttje. A své
dek állították be az olimpia műsorá
ba g a svédek szerezték meg a mo
dern pentatlon első négy helyét. Ez 
a négy helyezés nagyban hozzájárult 
abhoz, hogy az 1912-es olimpián a 
nemzetek versenyében a svédek vé
geztek az első helyen. Azóta a mo
dern pentatlon az olimpiák állandó 
Programszáma maradt.

A modern pentatlon céllövésből, 
800 méteres gyorsúszásból, párbaj
tőrvívásból, tereplovaglásból és me
zei futásból álló összetett verseny. 
Mindegyik résztvevőnek mindegyik 
versenyszámban el kell indulnia s 
Sgy mindegyik versenyző mindegyik 
versenyszámban bizonyos helyezést 
őr el. A  helyezéseket jelentő számo
kat összeadják s aki a legkisebb 
összesített helyezési számot éri el, az 
a győztes.

A c é 11 ö v é s pisztollyal 25 mé
teres távolságról történik. A verseny
zőnek négy sorozatban összesen 2 0  
lövést kell leadnia. A p á r b a j t ő r  
(epée) vívás egy tusra megy. A ver 
senyzők csoportokba osztottan vív 
nak s a helyezési sorrendet az első
től az utolsó helyezettig megállapít
ják, Az ú s z á s b a n  időre úsznak a 
"versenyzők s itt is végig megállapít
ják a sorrendet. A m e z e i  f u t á s  
4 kilométeres távon megy végbe. A 
t e r e p l o v a g l á s t  számos akadály 
nehezíti meg s az 5 kilométeres 
pályán bizonyos előírt sebességgel 
kell végighaladni. Minden lovas 100 
jó ponttal indul, melyből hibaponto
kat adhat le. Aki a legkevesebb hiba
pontot adja le, az éri el a legjobb 
helyezést.

Közönséges és 
extra

A modern pentatlon öt száma 
öt különféle sportágat karol fel. 
Ezek közül az úszás és a futás a 
népszerű sportágak közé sorol, az 
epée-vívás, a pisztolylövés és a 
lovaglás azonban már valami 
„ extra”  dolog. Pláne a lovaglás! 
Hiszen ahhoz ló kell!

A két „közönséges" sportág 
mellett a három extra, de főként 
a lovaglás okozza azt, hogy a mo
dern pentatlonban csaknem kizá
rólag katonatisztek vesznek részt. 
Őfe már hivatásuknál fogva lova
golnak, vívnak és lőnek.

Hogy azonban ez az eredendően 
megszerzett tudás mennyire kevés 
® modern pentatlon követelmé
nyeihez képest, hogy ehhez a szép 
és egyre jelentőség teljesebb olim
piai versenyághoz mennyi előké
szület, munka, edzés és vasfiziku
mot követelő kitartás kell, arról 
meggyőződhetünk, ha belepillan
tunk ennek a három „extra" 
sportágnak edzésébe.

„Sövény”, 
„pinerolka”, 

„triple barre” 
és néhány más 

rejtelem
Zuhog az eső. A  kerepesiúti 

Ferenc József-laktanya kerítésé
nek kapujában fegyveres őr fe
szít. A  kapus kérdően néz ránk.

—  Tamássy százados úr tele
fonált? —  kérdi vitéz Bujdosó 
Kálmán, a Modern Pentatlon 
Olimpiai Bizottság előadója, aki
nek kíséretében befelé tartunk.

—  Igen! —  és szabad az út 
befelé.

Katonai épületek sorát hagyjuk 
el, míg elérünk a fedett lovardá
hoz. A hatalmas hodály ablakain 
keresztül bizonytalanul szűrődik

újra egy földön fekvő rúd követ
kezik, végre megint egy  magas. 
Az Öt sorompó közt három-három 
méter távolság van. A  lovaknak 
amolyan bakugrásszerűen kell át
ugrani az egymásután következő 
akadályokon. (Később az a két 
rúd, amelyik most még a földön 
van, szintén 50 cm magasra 
kerül.)

Valaki ugrat:
—  Comb mellé, comb m ellé. . .  

úúúúúgy, igen! —  és harsogva: 
—  naggggyon szép volt. Ez na
gyon szép, nagyon kellemes ugra
tás volt! ■— még erősebben: — 
Nagyon szép!!!

De már indul a következő s 
Lipcsey ezredes torkának nincs 
pihenője:

—  Ne rohandozz úgy a gát 
előtt, kicsit lejjebb a kéz, comb 
mellé —  és egyre gyorsabban, pö
rögve vágódnak az utasítások a 
lovas fe lé : —  szabadabban a szár, 
szabadabban a szár . . .  jóóól van 
komán, nagyszerű volt a lovaglás 
Nagyon jó volt a magatartás a 
gát felett!

A lovak szüntelenül futnak, 
Lipcsey ezredes szürke hosszú ka 
hátban (nyakában fehér sál) és 
lovagló csizmában van, fején szür
ke puhakalap.

—  Vágta a fal mentén!
A lovasok vágtába ugratnak, a

lovarda másik oldalára pedig ez
alatt 80 cm-es „falat”  építenek. A 
fal elé nyolc-tíz lépésre alacso
nyabb, másik fal kerül. A  „pine

Mészáros százados segédtiszt —• 
régi sportember —  szívesen irá
nyít útba a vívóterem felé, ahol 
már csattognak a párbajtőrök.

Fehérre meszelt, világos terem.
A középen vaskályha, mellette 
egy lépésre még meleg is van. 
Asszózó párok próbálgatják^ egy
máson erejüket. Papp-Kökényes- 
dyn kívül mindenki itt van.

Gellér Alfréd mester —  kitűnő 
oktató! —  sorba iskolázik mind
egyikkel. Technikai csiszolás . . .

Belátogat Pillér százados, a 
bajnok. (Akkor még a BEAC- 
verseny előtt . . . )

— No, csináljatok egy tíz- 
tusosat. . .  ■— mondja s mindjárt 
elfoglalja a zsűrielnök helyét.

, . .  Lehet, hogy az epée-vívás 
nagyon szép annak, aki nagyon 
tudja. Sőt még a laikusnak is. 
De realitás, igen kevés van benne. 
Pláne, hogy a modern pentatlan- 
ban egyetlen tusra megy minden 
asszó, egyetlen tus dönt a győze
lem-vereség, az élet-halál fölött. 

Somfai hadarva mondja:
—  Lehet, hogy én vagyok a 

jobbik és a másik két klasszissal 
rosszabb. És a másik mégis be- 
disznózza azt az egy tu st. . .  Lutri 
ez öregem, lu tr i. . .

Gellér mestertől nem kérünk 
nyilatkozatot, nem kérünk'-,,jósági 
sorrendet” .

—  Nem is lehetne ilyent adni
— mondja. Legfeljebb arról 

lehet szó, hogy kinek van nagyobb 
technikai készsége, rátermettsége. 
A kedv és a szorgalom egyforma 
nagy. A sorrendről meg dönt 
majd annakidején a válogató- 
verseny.

- T ű z ! . . .  Tűz ! . . .  
Tűz! . . .  Tűz ! . . .

Tűz! . . .  v 
négy sorozatban

Válaszbélyeget ne küldjön, 
kérdéseire választ
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rovatunkban káp

be a nedves tavaszi délelőtt vilá
gossága. A lovarda közepén, fer
dén keresztbe magas sövényaka
dály húzódik. Abban a pillanat 
bán, hogy belépünk, fekete lovon 
fekete lovasmezben fess fiatal 
lány száguld neki az akadálynak.
A lovaglópálca rásuhint a ló nya
kára, egy szökkenés. . . !

—  Brávó Mucika, remek v o lt . . .  
az á ld ó já t... egynegyvenes aka
dályon így átrepülni . . .

Ez már vitéz Lipcsey Márton 
huszárezredes hangja, aki fél
szemmel odapillant a lovarda 
egyetlen hölgylovasa felé, hogy a 
következő pillanatban újra „fia i"  
felé fordulva kiáltson:

—  Gérecz után minden 'máso
dik egyenest!

A lovarda túlsó végében hét 
tiszt lovagol körbe. (Papp-Köké
nyesdy és Benkő főhadnagy 
hiányzik. Papp-Kökényesdy ott 
van, de csak gyalogosan. Sérült a 
keze.) A  kör most tágabb lesz, 
minden második lovas kiválik be
lőle s a lovarda faburkolatú fala 
mentén üget tovább. Közben Ke
resztes Erzsébet —■ „Mucika”  —  
még háromszor átugrat az egy
negyvenes akadályon, aztán bú
csúzik. A  sövény tetején keresztbe- 
tett sorompó lekerül s vitéz Lip
csey ezredes a pentatlonistákat 
irányítja az akadály felé. A  tisz
tek sorban ugratnak.

—  Jó, jóó, jóóó zengi be a 
lovardát az ezredes hangja egyre 
emelkedőbben. —  Jó volt, csak 
belekapaszkodtál a szárba túlsá
gosan, komám.

Petneházy főhadnagy veszi a 
sövényt s elegánsan szökik át fö
lötte.

—  Űúúúúgy, igen Petneházy, 
szép volt Petneházy! —  azói for- 
tisszimóban a dicséret, aztán 
félre: —  Ez lovagol, az angyalát 
a fejinek! Még huszárnak is jó  
lenne!

A sövény után következik a 
„pinerolka1’ . Ez az akadály hat 
sorompóból áll. Az első 50 cm 
magas, a második csak a poron
dén fekszik, a harmadik ̂  megint 
olyan magas, mint az első, aztán

_  A munka nagyon szépen fo 
lyik s az eddigi eredmények azt 
mutatják, hogy a fejlődés teljesen 
kielégítő s hogy reprezentánsaink 
nagyon jól helytállanak majd Los 
Angelesben. Az amsterdami olim
pia modern pentatlonában a pisz
tolylövésben 196 pontot ért el az 
el só

(—  Ezt az eredményt már én 
is kilőttem, sőt jobbat is —  veti 
közbe Somfai.)

— . . .  Azt hiszem tehát —  foly
tatja Bodrossy alezredes —  hogy 

\ a pisztolylövés nekünk magyarok- 
I nak egyik legerősebb számunk 
lesz. A pont- és kapáslövés gya
korlása után eddig két körmérkő
zést tartottunk s husvét után 
még tartunk annyit, amennyit 
lehet. Ezeken a körmérkőzéseken 
majd kialakul a megnyugvást 
keltő, végleges sorrend a jelöltek 
között.

Amiket fentebb elmondottunk: 
egy lap a modern pentatlonra 
szóló előkészületek történetéből. 
Könnyebb elmondani, mint —  
végigcsinálni.

Hmm

rolkát”  szétszedik s felépítik a 
„triple bárre” -1 , mely három so
rompóból áll, A  legmagasabb so
rompó 1 : 1 0  m-en van.

A vágta után sincs pihenő. 
Most sorban kell venni a falat, a 
sövényt és a triplbári. A  dicséret, 
az elismerés mindegyik lovasnak 
kijár. S mikor már azt hisszük, 
hogy vége a tréningnek, Lipcsey 
ezredes a legtermészetesebb han
gon kommandírozza:

—  N a most átmérték valameny- 
nyi akadályon. Mintha semmi sem 
volna, úgy menjen az a ló!

. . .  Fél tíztől fél tizenkettőig. 
Aztán még —  mert ő a soros —• 
Molnár „Cina”  százados úrnak (a 
MAC közismert, jeles atlétájá
nak) negyedórás pótlovaglást kell 
csinálni azon a lovon, amelyik 
Papp-Kökényesdy sérülése miatt 
pihenni volt kénytelen.

-  Ma k ö n n y ű  nap volt csak 
mondja nekünk v. Lipcsey 

Márton huszárezrede®. De hús
vét után már állandóan kint le
szünk a terepen. Az majd komo
lyabb lesz . . .

(Ennél is kom olyabb?... Az 
áldóját!)

. . .  S á villamoson Somfai, Mol
nár, Joós, Székelyhidy, meg a 
többi arról diskurál, hogy délután 
melyik terepet válasszák a futó- 
tréning színhelyéül. Mintha dél
előtt misem történt volna . . .

Az epée, azaz 
magyarul: a lutri
E gy nappal később & Timót- 

utea felé villamosozunk., A  Timót- 
utca arra kifelé van, Pesterzsébet 
felé, túl a sertésnagyyásáron, a 
hídon, mély a ferencvárosi pálya
udvar felé vezető vasúti sínek 
fölött átvezet. A  Timót-utcában 
van a Honvédtiszti Spartoktató 
Tanfolyam. Ott lakik a kilenc pen 
tatlonista közül hét. A  két nős ■ 
Som fai és Molnár —  „kintlakó".

A  tavasz szeszélyes. Tegnap 
esett, ma kék az ég és vidáman 
eüt a nap. Csak a friss szél okve 
tétlenkedik.

Fél tizenkettőkor vége a vívás
nak, tizenkettőkor kezdődik a lö
vés. A  félórás szünetben Pillér 
egy pengő húszat keres két rob
ber bridzsben, aztán elhangzik az 
«lső pukkanás lentről s mehetünk 
a lőgyakprlatra.

A  sportoktató tanfolyam kertje 
átrendezés alatt van. Az egyik 
épület hátában szabad térség. A 
térségen két tiszt áll. Kabát, 
tisztisapka, pantalló. A  lövészet
hez nem kell külön sportmez. 25 
méterre előttük két céltábla áll 
egymás mellett.

- Tűz! —  Vezényel vitéz Bod
rossy Manó alezredes és két kar 
emelkedik fel marokbaszorított, 
feketecsövű Colt-pisztolyokkal. 
Egy-két másodperc s a két lövés 
szinte egyidőben csattan. Bod
rossy alezredes stopperórát néz. 
Tíz mp-et fut a mutató s a kettő, 
aki lő, combhoz eresztett fegyver
rel várakozik.

-  Tűz! —  szól a vezényszó 
tíz mp után s most megint 
S mp-en belül lőni k e l l  a két 
fekete emberalak-figurára.

ö t  lövés után az egész társaság 
odamegy a céltáblához s nézi az 
eredményt. A  legbelső „kör" 
(helyesebben ellipszis) mintegy 
16— 18 cm magas és 10 cm széles. 
Aki ide beletalál, 10 pontot kap, 
a következő kör 9 pontot, majd 
8 — 7 — 6 stb. pontot ér.

Somfai például az első ötös szé- 
riesben i  kilencest és 1 nyolcast 
lőtt, ami U  pont. (Erősen fú jt  a 
szél!) A  következő sorozatban 
Somfai négyszer talál a 10-es 
körbe, egyszer a 9-esbe, a har
madik sorozatban háromszor a 
10-esbe, kétszer a 9-esbe, az utol
sóban újra négy 10-es és egy 9-es 
találata van. összesen 190 pont. 
Igen Jó eredmény! (D e már lőtt 
még ennél is jobban!)

A  lövés különben csaknem 
mindegyiknek jól megy. Csak a 
töltényekkel van baj. Nem kifo
gástalanok. Sok hz „elcsettentés" 
(csü törtök ...). Pedig az elcset
tentés éppenúgy lövésnek Számít, 
mint a tényleg leadott lövés. A 
külföldi töltények azonban drágák 
s így csak az utolsó két körmér
kőzést lövik majd német gyárt
mányú töltényekkel. Egyelőre in
kább úgy segítenek a dolgon, 
hogy az elcsettentés helyett sza
bad újra lőni.

Vitéz Bodrossy Manő alezredes 
lekötelező udvariassággal beszél a 
nentatlonisták előkészületeiről:

; atlétacsapatot, de a MfiSz-tól 
várják a feltételeket

— Saját tudósítónktól —
A görög atlétikai szövetségnek 

már napokkal ezelőtt jelzett le
vele befutott a MASz-ba. Ebben 
a levélben a görögök meghívják 
a magyar válogatott atlétacsapa
tot egy Athénben tartandó mér
kőzésre, de mind a versenyszá
mokra,* mind az időpontra és 
egyéb feltételekre vonatkozó ja
vaslatokat a MASz-tóI várnak. 
Értesülésünk szerint a nemzet- 

| közi bizottság a legközelebbi na
pokban összeül, hogy részletes 
feltételeket terjeszthessen a gö
rögök élé.

í'i.
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Schoenfeld már 15.05-öt dobott 
súllyal egy bostoni versenyen. A ki
váló diszkoszvető mér egészen kelle
metlen módon fejlődik.

Az olimpia közelsége egymásután 
hozza felszínre Amerikában a nagy- 
tehetségű atlétákat. Vénáké után 
most másák távfutó tűnt fel Henry 
Brooksmith személyében, aki egy 
Chicagóban rendezett főiskolai fe- 
dettpályaversenyen egy mérföldön 
4:12.5 (!) , két mérföldön 9:18.4 mp 
remek időkkel győzött. Ithacában 
pedig a Yale-egyetem két hallgatója 
rúdugrásban ért el kiváló eredményt, 
amennyiben Lee 423, Thompson 417 
cm-t ugrott.

Húsvétvasámapján rendezik Bu
dapesten a mezei munkás-bajnoksá
gokat, ugyanakkor Szegeden orszá
gos mezei verseny lesz, amelyen a 
BBTE ötöses-ap-ata akar részt venni.

A német atléták elégedetlenek az 
olimpiai bizottság döntésével, amely 
szerint Los Angelesbe 14 férfi és 
4 hölgyatlétát küldenek ki. Az elé
gedetlenség azért jogosult, mert Né
metországnak lekötött . válogatott 
mérkőzése van az Egyesült Álla
mokkal az olimpia utáni időre Chi
cagóba és szinte lehetetlen úgy ösz- 
szeállítani a csapatot, hogy erre is 
teljen és a két biztos helyezést je 
lentő stafétában is ki tudjanak áll
ni. Emellett a hölgyek közül a 
4x100-as staféta igen nagy eséllyel 
pályázik az elsőségre és diszkoszve
tőjük, magasugrójuk, gerelyvetőjük 
és gátfutójuk is kiváló. Fokozza az 
elkeseredést, hogy a chicagói mérkő
zésért kb. 10 .000  dollárt kapnak, eny- 
nyivel kevesebb tehát az atléták 

j költsége. A német sportkörök a dön
tés sürgős revizióját várják.

| Ausztrália bajnokságainak egy két 
kiemelkedő eredményét már közöl
tük. Most módunkban áll az égés* 
listát ismertetni és ebből kiderül, 
hogy Baritonon kívül a tévfutó HiU* 
house és a most gáton indult na
gy edanjroloo Golding (két éve Tel* 
tzert verte és 47.9-et Is futott sí
kon), továbbá Watson is olimpiai 
esély és még néhány olyan atléta 
van, akinek ott a helye Los Ango* 
lesben. Á bajnoki lista: 100 y. Cári-- 
tón 9.8, 220 y. Carlton 20.6, 440 y.
O’Brien 49.8, 880 y. Triado 1:56.2, 
1 roérf. HiU house 4:21.2. B mért 
Hillhouse 14:28.2, 128 y. gát Watson 
15.6, 440 y. gát Goldípg 53.9, magas
ugrás Watson 190, távolngráe Day 
7 10 , rúdugrás Woodhouse 861, súly do
bás C am pb ell 14.52, diszkoszveté* 
Wallace 42.98, gerelyvetés Bronder 
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A korai időpont és az 
áttekinthetetlen terep 
miatt nem volt teljes 
a mezei bajnokság sikere,
pedig az új és régi csillagok csaknem 
teljes számban felvonultak

— Saját tudósítónktól —
Az olimpiai esztendő első bajnok

ságát futották vasárnap a Rákoson 
A bajnokságok mindig az atlétika 
legkifejezőbb életnyilvánulásai vol 
tak és illő, hogy most is fűzzünk 
bajnoki műsor margójára néhány ko
moly és kevésbé komoly megjegy
zést. ♦

A BAJNOKSÁG KORAI IDŐ
PONTJA ellen már több ízben szót 
emeltünk. Most a bajnoki verseny 
tanulságain túl nem tehetünk egye
bet, minthogy ezt a normális idő- 
járási viszonyokhoz mért kifogást 
az idei tanulságok hatása alatt nyo
matékosabban megismételjük.

Általános atlétikai elv, hogy igazán 
tartós jó formát csak hosszú időn 
át tartó, mérsékelten emelkedő inten
zitású edzéssel lehet elérni. Legalább 
három hónap komoly munkája kell 
hozzá, hogy egy hosszútávfutó csak 
megközelítse is a formacsúcsot és mi
nél idősebb egy versenyző,^ annál 
jobban megnyúlik ez az előkészületi 
idő. Ahhoz, hogy valaki egy március 
20-án eldőlő versenyre formában le
gyen, január elsején el kell kezdeni 
a munkát és hóval, jeges talajjal, 
faggyal dacolva kell dolgozni lanka
datlanul. A lassabban formába jö
vőknek még így is kevés ez az idő. 
Már most mi történhet? Vagy még 
korábban kezd az ember munkához 
és erőszakolja azt és akkor úgy jár, 
mint Szerb dr., akinek lába nem bír
ta a fagyos talajon a folytonos ráz
kódást, vagy úgy, mint Hevele, aki 
későn és könnyedén kezdett és nem 
tudott formába jönni. Hátrányba ke
rültek az ESC idősebb futói, akiket 
különben más átok is sújtott és kevés 
kivétellel nem érvényesültek a vidé
kiek, akiknek edzési lehetősége a tél; 
hónapokban sokkal kevesebb.

*
A FIATALOK, a könnyebben for

mába jövők voltak elől az egész vo
nalon. Nem volna semmi hiba, ha ez 
valóban az ő nagy javulások eredmé
nye lenne, de attól félünk, hogy nagy 
része van benne a fenti körülmények
nek is. És ez a korai időpont okozta 
azt is, hogy el kellett térni a baj
nokság immár megszokott káposztás
megyeri terepétől és a pompás küz
delmet ígérő és azt be is váltó ver
senyt olyan helyre hozni, ahol a kö
zönség csak akkor látott valamit a 
versenyből, amikor a futók eléje ke
rültek. És mindez miért? Mert az 
illetékesek meg sem kérdezték a táv
futással foglalkozó és ahhoz valóban 
értő egyesületeket és szakembereket,

y

Mucsi,
az ifjúsági mezei futóbajnok

hogy milyen időpontot tartanak 
helyesnek, hanem önkényesen kiírták 
a versenyt március 20-ra. Higyjék 
el az, urak, akik sohasem futottak 
mezőn, vagy ha igen, már régen 
megfeledkeztek róla, hogy hóban- 
fagyban mezőn futni nem élvezet. A 
mezei futás testet-lelket megnyug
tató üdítő hatása csak a tavaszi le
vegőben érvényesül. Az idei tapasz
talatok talán rábírják a szövetséget 
arra, hogy a bajnokságot jövőre a 
legjobb terminuson, április első va
sárnapján rendezze meg.

.*
A MAC, mint a szenior csapatbaj

nokság győztese, volt a verseny hőse. 
Sorrendben nyolcadszor nyerte meg 
ezt a versenyt és ennek a példátlan

bravúrnak értékét nem rontja le az 
sem, hogy a tavalyi szerepléshez ké
pest kétségtelen visszaesést látunk. 
Nem a pontarányra gondolunk, mert 
itt az MTK nagy feljavulása játszott 
elsősorban szerepet, hanem arra, 
hogy tavaly a szenior egyéni baj
nokságot és az ifjúsági csapatbaj
nokságot is megnyerték. Az egyéni 
bajnokság Szerb személyéhez fűző
dött — Szerb kidőlésével ez is el
veszett. Ezt megértjük. De miért 
nem tudott a MAC az idén is rajt
hoz állítani egy ifjúsági csapatot? 
Csak egy kis lelkesedés, egy kis után-

csoda, ez lesz —- ha megnyerem ■ 
első országos szenior bajnokságom.

A verseny után nagyon boldog 
volt.

— El akartam menni még a hajrá 
előtt. Nem akartam, hogy ismét 
lyukba lépjek a végén, úgy mint a 
Vasas-versenyen. Elég nehezen ment 
lerázni Szilágyit. És Fodor is milyen 
jól tartotta magát!

*
A MISKOLCIAK is örültek az 

egyéni harmadik helynek, de nem 
mulasztották el megjegeyzni:

— Hát még akkor milyen jól fu
tott volna Fodor, ha a kutya nem 
harapja meg!

*

MAR VAGY EGY PERCE útnak 
eredtek a futók, amikor kis sapkával 
a fején megjelent a rajtnál Lovas 
Antal, a MAC veterán távfutója, 
Szomorúan nézett a mezőny után 
egy pillanatig habozott, hogy utánuk 
eredjen-e, azután megcsóválta a fe
jét és ment vissza az öltözőbe. Egy 
barátja megjegyezte:

— Ugyan, Tóni, eredj utána, mit 
neked az az egy perc előny?

Tóni ránézett:
— Huszonöt év előnyt már úgyis 

adtam nekik. Még egy percet is? Az 
már sok.

És nem indult el.

Az ifjúsági mezei futóbajnok
(Balról: Siklósi, Bolya,

járás kellett volna és lehetetlen 
hogy egy csapatra való ifjúságát ne 
tudtak volna összeszedni.

Pedig, ha tömegnevelésben nem is. 
az egyéni nevelésben a MAC leckét 
adhat mindenkinek. Ahogy a tavaly 
ilyenkor még versenyt sem látott Var
jast meg a pompás stílusú, de gyen 
ge fizikumú Adámit Bozsik István a 
verseny napjára formába hozta, az 
minden dicséretet megérdemel és 
megérdemli a bajnoki koszorút is.

*

Az MTK még nem volt elég erős 
erre a harcra. Az utolsó kört nem 
bírták a fiúk — Ács és Tuza esett itt 
vissza — és a bajnokságot ezért nem 
sikerült megszerezniük. De ki gondol
ta volna még tavaly, hogy az idén az 
MTK megveri az ESC-t is hogy a 
MAC-ot a legkeményebb küzdelemre 
kényszeríti? Szilágyival nagyszerű 
fogást csináltak és talán még nála 
is nagyobb tehetséget neveltek fel 
Simon személyében. A szimpatikus 
fiatal futó olyan könnyedén futotta 
végig a 10 kilométert, hogy kizárt
nak tartjuk, hogy ez a próba meg
ártson neki. Az idei 5000-es verse
nyek várható nagy küzdelmeinek ko 
moly részese lesz.

Az ESC-t annyi csapás sújtotta az 
előkészületek során, hogy nem lett 
volna csoda, ha végkép elvesztik atlé
tái a kedvüket. A  jó szellem dicsére
te, hogy ez nem történt meg és igye
keztek mindent leküzdeni. Korátlag
ban azt hisszük, az ő csapatuk a leg
öregebb és ezért a korai időpont 
hátrányát még akkor is éreztek vol
na, ha nem éri őket annyi baleset, 
Nagyon vigasztaló lehetett azonban 
ifjúságiaik szereplése, főként a fiatal 
Mucsyé, aki pompás stílusban nyerte 
meg az ifjúsági bajnokságot. A baj
noki viadal legtöbb versenyzőjét ők 
indították el és ez a tömegnevelés 
előbb-utóbb meghozza a végső sikert 

*
A NAGY SZENZÁCIÓT Dorog 

győzelme jelentette az ifjúsági ver
senyben. Nem mintha nem tekintet
ték volna komoly pályázónak a do
rogi csapatot, vagy a múltbeli sze
replős alanyán erre nem lett volna 
elsőrendű esélyük. De valahogy 
egészen szokatlan volt, hogy vidéki 
csapat mégelőzze a fővárosiakat és 
elragadja előlük a bajnoki címet. 
Pedig a magyar atlétika csak akkor 
lei® igazán nagy, ha ez az eset nem 
lesz szórványos és folytatása követ
kezik.

KELEN sápadt arccal sétált a 
verseny előtt.

—  Nem félek, azt nem mondom, de 
egy kicsit szurkolok. Csak a verseny
től magától-e, vagy Szilágyitól is — 
azt nem tudom megmondani. De nem

csapat, a Dorogi AC csapata
Újvári, Bulyóvszky, Kiss)

A GRATULÁCIÓKBÓL kijutott 
mindenkinek, egyéni és csapatgyőz
teseknek, egyesületi vezetőknek, 
edzőknek egyaránt. A legtöbb gratu
lációt mégis Stankovits Szilárd, a 
MASz elnöke kapta, akinek kormány- 
főtanácsosi kinevezéséről vasárnap 
számolt be a Nemzeti Sport. Az atlé
tika minden barátja úgy tekinti ezt 
a kitüntetést, mint amellyel nemcsak 
a hatalmas egyéni érdemeket, hanem 
a magyar atlétika nemzetközi sike
reit is méltányolták legfelsőbb 
helyen.

Az olasz szövetség rajtengedélyt 
kért á Genovában üdülő Szabó Jó
zsef részére. A MASz az engedélyt 
nem adta meg, mert ezzel elősegí
tené Szalbó további otbmaradását, az 
UTE távolugrójának pedig sürgősen 
haza kell jönni, hogy állását elfog
lalja.

A Nyomdái Sportalakulatok Bi 
zottsága húsvét vasárnapján dél
előtt 11 órakor az MTE támoga
tásával a Népligetben rendezi 
Magyarország 1982. évi munkás 
mezei futóbajnokságát, amelyen 
előreláthatóan osztják munkásí- 
atléták is részt vesznek. A  ver
seny távja ifjúságiaknak kb. 
8500 méter, szenioroknak kb. 
6000 méter lesz. A  versenyen ke
rül eldöntésre az MTE kiírásá 
bán Budapest székesfőváros ván-i 
dordíja is, -

Venzket nagyon nehéz lesz meg
verni a losangelesi 1000-on az utolsó 
300 méteren, ha tempóban le nem 
rázzák. Az 1500 méteres fedettpálya- 
rekordja (3:63.4) alkalmából ugyan
is aránylag lassan kezdett, 61 mp 
volt a negyedméíföld, 2:06.8 a fél- 
mérföld és 3:14 mp a hárommegyed- 
mérföld ideje, az 1000 métert tehát
3-,13-na kellett futnia. Ez azt jelenti, 
hogy az utolsó háromszáz méter 
ideje 40.4 mp volt, ami egyszerűen 
szédületes teljesítmény. Ilyen hajrá
ra 1500-as versenyen a legöregebb 
versenyrókák, sőt hiénák sem emlé
keznek.

Paul de Bruyu, Amerikában 
élő német maratontfutó tegnap 
egy 25 mérföldes futóversenyben 
2 óra 39 perc 22 mp-es idővel fö 
lényesen győzött és az 1909 óta 
fennálló amerikai fedettpálya re
kordot (2 óra 44 perc)1 5 perccel 
javította meg.

A . MASz vidéki bizotsága az 
OTT-hez intézett memorandumá
ban a Vidéki atlétika érdekében 
a vidéki középiskolákkal való együtt
működés segítését, vándoredzők kikül
dését, szövetségi otthonok létesítését, 
vidéki atlétikai pályakataszter felfek
tetését és céltudatos pályapolitikát, a 
vasúti kedvezmény visszaállítását stib. 
szorgalmazza.

Minden idők egyik legerősebb mér
földes versenyét futották március 
6-án Newyorkhan a 258-as tábori tü
zérezred fedettpályáján. A  versenyt- a 
főiskolások rendezték és csak főisko
lások indultak rajta. Első lett a ta
valyi nemzeti mérföldes bajnok, 
harvardi Hallowell 4:12.4 mp-es re
meik idővel, második a newyorki Nor- 
dell 4:13 mp-el, harmadik McKniff 
4:14.8-cal, negyedik Crowley 4:16,6 
mp-el. Ugyanezen a versenyen a Cor- 
nell-egyetem Schoenfeld nevű hallga
tója 14,78 m-el nyerte a súlvdobást 
Ez azért érdekelhet bennünket, mert 
Schoenfeld már tavaly is úgy indult, 
mint aki diszkosz vetésiben Amerika 
egyik képviselője lesz az olimpián. A 
súlydofoásban való javulása pedig va
lószínűvé teszi, hogy disztooszvetésben 
is fejlődni fog.

Csehszlovákia marathóni bajnoksá
gát Pozsonyban rendezik az idén, 
Pozsonynak eddig még semmiféle baj 
noki verseny sem jutott, most azon
ban kápótoljáik. Ezt a versenyt Stefa- 
nik tábornok emlékére fogják rendez
ni és értékes vándordíját is tűznek ki 
rá. A  verseny szeptember 4-én lesz-, 
akkor, amikor Pozsonyban a Duna- 
vásárt rendezik. Nagyszámú idegen
re számítanák, de nemcsak a közönség 
körében, hanem a versenyzők között 
is, mert a rendezőség már most érint
kezést keres a legjobb magyar, né
met, osztrák és lengyel marathóni 
futókkal. Az útvonal a jelenlegi terv 
szerint Pozsony belvárosból indul ki 
a Mátyusföldre vezető országúton 
Gseklészig, onnan vissza a városon 
keresztül a Dunahidon át a Ligetbe, 
ahol a cél lesz.

Barsi néhány heti pihenés után 
szerdán megkezdte a mezei előkészítő 
munkát. Igen jó kondícióban, nagy 
kedvvel látott munkához a sokszoros 
bajnok és nyoma sincs rajta az ame
rikai túra fáradalmainak. Egy baj 
azonban van: a BBTE-pálya déli felét 
még jég borítja és elég soká fog 
tartani, amíg a pálya annyira rend
bejön, hogy zavartalanul folytathat
ják az edzést. <

A szövetségi kapitány
felállftotta a Davis Cup keretet

—  Saját tudósítónktól •—
A szövetségi kapitány a mai na

pon a következő hét játékost értesíti 
arról, hogy a Davis Cup keret tag
jai közé sorolta:

Kehrling MAC, Gabrovitz UTE, 
Straub E. BEAC, Bánó L. BBTE, 
Zichy gr. MAC, Drjetomszky MAC, 
Aschner P. UTE.

Hivatalos meghívást nem kap, el
lenben a tréningekre beosztást nyer 
Ferenczy MAFC is.

A  szövetségi edzések április 29-én 
kezdődnek a MAC alsómargitszigeti 
pályáin, majd a BLKE díszpályáján 
folytatódnak. Tréningnap: kedd és 
péntek, kezdet: 3 óra.

Kehrling harmadszor is 
megverte az ir Rogerset

Eredmények wAlassióból
«— Távirati jelentés. —-

Alassio, március 21. 
Az alassiói teniszverseny befeje

ződött s Kehrling újabb kiváló 
eredményt könyvelhet el: a fér fi
egyes döntőjében ismét az ir baj
nok Rogersszel került szembe, akit 
minden eddigit felülmúló fölénnyel, 
6:2, 6:1, 6:2 arányban lépett le.

A vegyespárost is Kehrling nyer- 
te, aki ezúttal Mrs Burke-kel, a 
fiatal amerikai hölgyjátékossal 
játszott együtt s a döntőben a 
Leader—Pryne párt 6:1,' 6:S-ra 
verte.

A  férfipárosban és a női páros 
bán második helyezésre tettünk 
szert. A férfipáros döntője: Ro 
gers, Sertorio— Kehrling, Leader 
6:8, 1:6, 8:6, 6:8, nőipáros: Bürke, 
Corbiére—Baumgarten, Friedleben 
5:7, 6:3, 18:111 Itt az utolsó szét 
gémaránya híven jellemzi a hatal- 
mas küzdelmet, melyben Baumgar- 
tenék csak a balszerencse -miatt 
maradtak alul.

B. M.
(Kehrling győzelmi szérieseRo- 

gers felett nagy bizakodással tölt
het el bennünket a sorrakerülő ir— 
magyar DC mérkőzés sorsa iránt, 
Kehrling először Beaulieuben (feb
ruár 20-án) verte Rogerset (7:9, 

,6:1, 6 :3), aztán San Remóban 
(március 10-én) 6:3, 6:3, .6:3-ra, 
végre most Alassióban 6:2, 6:1, 
6:2-re.).

Május közepétől 
kezdve zsúfolt

a tenisz versenynaptár
—  Saját tudósítónktól —

A MOLSz versenybizottsága ieg- 
napi ülésén állította össze az idei 
versenynaptárt, mely a következő
képpen fest. (Rövidítések: nk =  nem
zetközi, o =  országos, NB =  nemzeti 
bajnokság, MB =  magyar bajnokság, 
BpB =  Budapest-bajnokság.)

M ájus 16—22: UTE nk.
M ájus 22—29 : MAFC nk.
M ájus 29—jún. 5 : BLKE BpB.
Június 6—12: BBTE férfiegyes és 

páros NB.
Június 13—1 9 : FTC női egyes és 

páros NB.
Június 20—26: MTK nk.
Június 26—-júl. 3 : BSE nk és 

vegyespáros NB.
Július 1—3 : Gyöngyös nk.
Július 1— 1 0 : RÁC II. o. (?)
Július 6—10: Székesfehérvár nlc.
Július 11—17 : BEAC nk.
Július 16—22 : Sopron 60 éves jub, 

nk.
Augusztus 1— 7 : BSzKRT nk.-
Augusztus 10—15 : Mátyásföld nk.
Augusztus 13—15 : Pénzintézeti

SL zárt.
Augusztus 16—21 : Kaposvár nk.
Augusztus 19—26: Unió LTC II.

o. nk.
Augusztus 27—28 : Miskolc kér. b.
Szeptem ber 1 :  Országos csapat

bajnoki döntő.
Szeptem ber 3—11: MAG MB.
A versenynaptár még nem teljes, 

de a közölt terminusok már vég
legeseknek tekinthetők. A szövetség 
a versenynaptár összeállításával a 
versenyeket még nem (engedélyezte. 
Az engedélyezés csak a részletes 
propozíciók beküldése és a hátralé
kok kifizetése után történhetik 
meg.

Keh rí ingék ma érkeznek haza az 
olasz Riviéráról.

Brugnon, Merlin és esetleg még 
egy francia játékos április 22—24-én 
Budapesten játszik, ha a mérkőzést 
sikerül végérvényesen lekötni Ha 
a franciák vendégjátéka megvalósul, 
akkor az I. osztályú csapatbajnoksá
gok időbeosztása így alakul: április
17—21.: I. o. férfi cs. bajnokság, 22— 
24-ig franciák játéka, 25-től folyta
tódik az I. o. férfi cs. bajnokság, 
melynek befejeztével azonnal indul 
az I. o. női csapatbajnokság Ha a 
finn—magyar DO május 8—5-én ke
rül sorra, akkor a női csapatbajnok
ságot a DC-mérkőzések megszakít
ják.

Kehrlinget az olasz szövetség 
április 4—10-ére táviratilag meghív
ta a Capriban, Nápolyban és Rómá
ban tartandó nemzetközi versenyek
re. Ezeken a nemzetközi versenye
ken Európa számos éljátékosa részt- 
vesz. Kehrling hazaérkezte után, 
dönt, hogy a meghívást elíogadja-e, 
vagy sem.

Az angol—román Davis Cup mér
kőzést mégis lejátszók, mégpedig 
május 13., 14., 16-án Eastboumeban.

A kézilabda válogatott keret szer
dán edzőmérkőzést játszik a MAFO 
és a Valéria ellen. Az osztrákok el
len készülő kézilhbdások szerdán 
délután 4 érakor edzőmérkőzést ját
szanak a bertalanutcai MAFC-pá- 
lyán a műegyetemisták és a Valéria 
kézilabdázói ellen.. Svéd ®övetségi 
kapitány a következő játékosokat 
jelölte ki az edzésre:. Remete, Cséf- 
fay, Kégler, * Juhász (Elektromos), 
Létay, Földes II., Strosz, Ritter, Do
bos UTE, Boda, Neumann, Scheffer, 
Drégely, Rosner MTE, Bodor, Cicva- 
rek, Kiss A., Laczikó FÖTE, Breuer. 
Freund, Auspitz, Dückstein I. VÁC, 
Fodor, Pelzmann BTVK, Dunay 
TTO, Garami, Hnlái II. (Vasas), 
Gatterer, Pásztori, Mérvéi BTK. — 
A játékosok cipővel és nadrággal je
lenjenek meg az edzésen.

A női triálra pótlólag meghívást 
nyert: Révészné, Volák BTVK és 
Bajaja SzTE, Bráviák MKE.

Húsvéti éremmérkőzés a Vasas-pá
lyán. Résztvevő: Vasas, VÁC, UTE, 
TTC. Sorsolás: Vasárnap: fél 10:
UTE—TTC, 11: VAC-Vasas. Hétfőn: 
8: a két vesztes, 4: a két győztes.

Barátságos női mérkőzés
MPSE-SSC 4:2 (1:0), Csepel. Bíró: 

Fióri. Góllövő: Mundtner Matild (2) 
és Boltos Ilona (2), ill. Obsztner Ella 
és Kerté® Ella.

Flókadmlnlsztrácló Csehszlováklábam 
l i i pa  Ujságiroda, Bratlslava, 

Hosszű-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó; 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé Lászlő

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat Bt, 
körforgógépeln. — Felelős üzemvezetői 

Gyón Aladár



Bár a vivők még nincsenek mind
formában,

igazi válogató verseny 
volt a BEAC versenye,
tale izgalommá!, meglepetéssel 
és favoritveréssel

—  Saját tudósítónktól —

A BEAC a versenynaptár össze
állításakor minden gondolkozás 
nélkül sietett a szövetség segítsé
gére azzal, hogy vállalkozott arra, 
hogy az egyik próbaversenyt meg
rendezi s vállalkozását siker koro
názta: versenye minden tekintet
ben nagyon szépen sikerült. Sport
ban remek volt, közönségsikere is 
volt s amellett nem is fizettek ra, 
ami manapság igen fontos dolog. A 
BEAC vezetősége, régi gárdája es 
ifjúsága pompás díjakat szedett 
össze s ezzel is bebizonyította, 
hogy a komoly és értékes sportra 
ma is áldoz a vérbeli sportmecé-

Á verseny sportbeli sikere ter
mészetesen elsősorban a vívókon 
múlott, de nagy része volt a szö
vetség két képviselőjének, Licht- 
neckert András ezredesnek, a szö
vetség új oMnökének és Kovács 
Andor dr.-wk. Nagy szakértelem
mel és fáradhatatlanul rendeztek 
a versenyt. Szinte lesték a vívók 
kívánságait és amit a sportszerű
ség érdekében meg lehetett tenni, 
azt megtették.

Pedig hatalmas munka volt, 
mert

a verseny reggel 9 órától, 
egy óra megszakítással é jfé 

lig tartott.
Ez a hatalmas küzdelem a végsőkig 
igénybe vette a vívóikat, a zsűrita
gokat, sőt még a közönséget is. A 
verseny rendkívül hosszadalmas
ságát két tényező okozta.^ Egyik, 
hogy a verseny nyílt volt és abban 
mindenki elindult. A  másik, hogy

az új nemzetközi szabályok 
szerint az előmérkőzésekben 
a holtversenyeket végig le 

kell vívni
s nem dönt többé a tusarány, mint
eddig. Ez az új szabály ketségtel^
nül valamivel reálisabba teszi a 
versenyt, mert részben a tusarany 
ritkán mutatja meg pontosan a 
való eredményt, másreszt, inért 
tusarány számítása esetén a vívók 
könnyen kedvezhetnek egyik vagy 
másik versenyzőtársuknak. Mind
amellett nagy hátrányai is vannak. 
Ezt megmutatta ez a verseny. Az 
előmérkőzéseket majdnem a két
szeresére nyújtotta, majdnem pun- 
den csoport holtversennyel végző
dött s volt olyan csoport is, ahoi 
hat vívó ötös holtversenyben vég
zett s az egész csoport újra kezd
hette a vívást. Ez persze nemcsak 
időben veszteség, hanem fizikailag 
és idegileg letöri a vívót s hát- 
rárnyba kerül azzal szemben, aici 
egy másik csoportban holtverseny 
nélkül jut tovább.

Az első csoportban Hatz Ottó, 
Schréder és Gombos ment tovább, 
Szilassy, Zöld és Kiéli esett ki. 
Gombost is veszedelem fenyegette 
s csak a küzdelem végefelé lett bi
zonyossá a bekerülése. Szúassjy 
rosszul vívott. Félt, ideges volt.

—  A  második csoportban Doros, 
Kabos és Nagy Ernő jutott előre, 
Gözsy, Kalniezky és Gát esett ki. 
A  papírforma teljes mértékben ér
vényesült.

A  harmadik csoportból Glylcais, 
Hámory és Hehs ment tovább. Ki
esett Gerevich, Palócz, Richter.

verseny egyik meglepetése. Küz
dött kitünően és bár vívása nem 

i mutatós, nagyon tuserős volt. Ki- 
| tűnő formában van. Támadni, ve-1 

deni nagyon tudott
Hehs Béla volt az igazi nagy 

meglepetés.
Sorra verte a krekkeket s sokáig 
-győztesnek látszott. Egyéni stílus- 

1 sál, váratlan flestámadásokkal _ es 
nagyon jó  védésekkel mindenkire 

[ kész veszedelemnek bizonyult.
Pillér még mess?® van a jó  

Pillértől.
Délelőtt álmosan vívott s dél

után sem úgy, amint kellett volna. 
Lassú volt és rövid. De azért a 
-verseny legszebb asszóját ó vívta. 
Kabos elleni győztes asszójábanaz 
igazi Pillér mutatkozott meg. Ra- 
'vaszul és oroszlánmódra küzdött.

Elsimult az akadály
a csehszlovák—magyar 

I válogatott ökölvívó 
mérkőzés óljából

A  MÖSz ellenjavaslatára, ame
lyet a csehszlovák ökölvívó szövet
ségnek a soronlevő budapesti vá
logatott mérkőzéssel kapcsolatban

szakos fiessei átvágták a legjobb j tolt. így

Gerevich fejvesztetten vívott.
Nem mert támadni és nem mert 
védeni sem. Egyetlen győzelmet 
sikerült aratnia s reálisan esett ki. 
Utána sírt egy verset. Ha össze 
tudta volna magát szedni. . .

A  negyedik csoportban 3— 3 
győzelemmel végzett Hajdú, Gön- 
czy és Kalmár. Kalmár a holt
verseny levívásától visszalépett _s 
így továbbment Hatz mellett, aki
nek négy győzelme volt, Hajdú 
és Gönczy. Kiesett Uhlyarik, 
Rasztovich és Kalmár. Uhlyarik 

l nem vívott jól. Erélytelen volt és 
főleg nem elég változatos. Még 
nincs formában. Az ötödik cso
portban volt a legnagyobb csata. 
Öten végeztek holtversenyben: 
Duha nyomban kiesett s

Pillér, Kosa, Maszlay, Raj- 
csányi, Bay holtversenyben 

végzett 3— 3 győzelemmel.
Az újabb mérkőzésben Pillér, 
Bay és Maszlay ment tovább.

A  harmadik fordulót csak dél
után öt órakor kezdték. Három 
ötös csoportból 3— 3 vívó és a 
legjobb negyedik került a dön
tőbe. Az elsőből Nagy, Glykais, 
Hatz Ottó jutott be, kiesett Gön
czy, negyedik lett Hajdú, a má
sodikból Doros,'K abos, Hehs ju 
tott döntőbe, negyedik lett Masz
lay, kiesett Bay, a harmadik cso
portból Pillér, Gombos, Schré
der jutott döntőbe, negyedik lett 
Hatz József és kiesett Hámory. 
A három negyedik köjül aztán 
újabb vívás után Hatz József ju
tott be tizediknek.

parádokat is. Doros szívósan tu
dott küzdeni, de ő sem olyan jő, 
mint tavaly. Még .egy hónap edzés 
kell neki régi formája elérésére.

Hatz Ottó sokat fejlődött Lát
szik rajta, hogy az idén már tőr
versenyekben megedzette magát. 
Küzdeni is tudott. Akcióiban is 
sok szépet nyújtott Gombos csak 
egyes asszókban vívott jól. Keze 
ma is ragyogó, de lába nem műkö
dött kellően. Közelharcban a legve
szélyesebb, de talán egyszer sem 
támadott. S ez hiba! Csak védeke
zéssel nem lehet nagy eredményt 
elérni, még akkor sem, ha valaki 
ebben olyan nagy, mint ' Gombos. 
Hatz József teljesen fáradtan ki
merülve vívott, úgyszólván ellen.’  
állást sem tudott kifejteni. A  ver
senyben való hatalmas küzdelem 
arányát legjobban a számok bizo
nyítják: , négyen kerültek az első 
helyért holtversenyben, az első hat 
győzelmet szerzett s a kilencedik
nek is volt három gyözelms.

•
Mindenesetre hiányzott a ver- 

| senyből Petschauer, aki sok színt 
tudott volna ennek az értékes küz
delemnek kölcsönözni.

az április 3-iki cseh szlovák - 
magyar válogatott ökölvívó 
mérkőzésnek immár semmi 

sem áll az útjában.
A  megállapodást már írásiba is 

foglalták. Ezek szerint a csehszlo
vákok a MÖSz által rendelkezésük
re bocsájtott jegyekkel jönnék el 
Budapestre. Itt a szövetség ven
dégei lesznek és az itteni apróbb

— Saját tudósítónktól —
költségeik fedezésére kapnak ma
gyar pengőt. Ugyanilyen feltétére* 
mellett ad majd a szövetség a cseh
szlovákoknak revansot.

Míg az anyagi bajok így etoí* 
múltak,

a csapatösszeállítás köriil 
újabb nehézségek merültek 

fel.
Most már nemcsak a weltersúly- 
ban bizonytalan a  válogatott sze
mélye, hanem a könnyűsulyban ifc 
Fogas ágynak dőlt és a jelen 
maiban nem látszik valószínűnek* 
hogy a mérkőzés napjára a váloga
tott mezt magára ölthesse. Előre
láthatólag, ebben a súlycsoportban 
is válogató mérkőzésen döntik 
majd el a kérdést, ki képviselje a 
magyar színeket április 3-án,

Kaposváron három  
ökölvívó m érkőzés 

után m ár 6 0 0  néző  
szurkol a város fia inak

—  Saját tudósítónktól —
Kaposvár, március hó.

Magyarország 
legnagyobb cukor
gyárának, a kapos
várinak minden 
szépért és jóért 
lelkesedő igazga
tója, Kladdnigig Alá-

|#zt hiszem egyenesben vágyik
—  mondja Kocsis Antal
—  Saját tudósítónktól —•

Newyork, március hó.
(A  francia Pladnerrel legutóbb

tudvalevőleg döntetlenül mérkőzött 
Kocsis. Erről a mérkőzésről és «  
kapott kritikákról számol be K o
csis Antal alábbi levelében:)
Most már megírhatom, hogy 

miért nem volt Pladner ellen ̂  tel
jes a sikerem. Pladnernék igett

............. . nagy reklámot csináltak. Hiszen
jós kormányfőta- tehették, volt alapja, Pladner vi- 
nácsos és Kossár lágbajnok és így nem csoda, h* 

irodaigazgató, a kapós- úgy _ jött be a ringbe, mint egylemnek kölcsönözni. Kálmán irodaigazgató, a kapós- úgy _ jött ne a ringDe, műn- w
Most pedig a vívók egy-két napi I v4 ri sportklub népszerű elnöke igazi nagy fiú. Mindenki tuaja

r .henŐ után hozzálátnak a munká-1 tette lehetővé, hogy a gyár és I itt Amerikában, hogy P la a n e
hoz, mért két hét hamar lepereg és I környékének fiatalsága a KRSC I miért jött^ át. A1 Brw
itt van a következő válogatóver-1 kebelében az ökölvívásnak, en-1 a világbajnoki címet
seny.

elhódítani.
nek a még alig ismert sportágnak 1 Csekélységem csak próbagalopp, 
otthont nyújtson. volt számára.

Három éve annak, hogy Schlé- I Nos, ez a próbagalopp nem jn- 
singer Márton, az MTK volt ver- került valami fényesen. Ezt nem- 
senyzője az Ökölvívókkal foglal-1 csak én állítom, hanem az összes

Schréder öröme. A BEAC verse- ]
nyén, mikor már a döntők is elkö
vetkeztek, a szokáshoz híven kirak
ták az asztalkára a tiszteletdijakat.
Ezüsttálak, cigarettatárcák, hely-1 
kecskék sorakoztak egymás mellé.
S a tálak, tárcatokok mellett általá- j Molnár Fen, a uunanuu wei - i " - - — ' - 

[nos feltűnést kelteti egy hatalmas, | tersúlyú bajnoka a legnépszerűbbI dek meg. Mégis most, mi  ̂
fekete darab. Az egész vívógárda ki- [ökölvívó. Már válogatott jelölt is ringbe beléptem, az az érzi

| kozik. "Ma 40— 50 főnyi komolyan 
boxoló tag jön Össze egy-egy ed- 

I zésen.
Molnár Feri, a Dunántúl wel-

washingtoni lapok egyértelműen 
így mondják. Aki ismer engem, 
tudja rólám, hogy nem vagyok 
szívbajos és egyhamar nem ije-

Az előmérkőzéseket megelőző ke
dély most is magasra csapott Min
denkinek kedve volt, mag a legna
gyobb azufkotóknak is, hiszen min
denki tudta, hogy lehet meg javí
tani a többi három versenyben. De 
csakhamar, mint rendesen, elmúlt 
jókedv, hogy helyet adjon az izga
lomnak. Az első kardeaapás után 
már benne voltunk az igazi nagy 
versenyben. Közel egyenlő eroK 
csatájában. Senki sem volt biztos 
a dolgában s mint a későbbi ered
mények megmutatták, a félelem 
jogos volt, mert a legjobbakat is 
környékezte a kiesés veszedelme.

Az első forduló sem volt könnyű, 
de itt azért még nagy meglepetések 
nem estek, hiszen annyi vívó in
dult, hogy akadt kiesnivaló elég. 
Azért itt is esett ki néhány ismert 
nevű vívó: Tóth Péter, Erdélyt
Tabajdy, Borovszky, Dingfelder 
már itt elvérzett.

A nagy csata aztán a következő 
fordulóban kezdődött. A z első kői 
után 30 vívó maradt állva s ezek 
öt hatos csoportban vívtak.

A középfutam és döntő között 
mindössze negyedóra szünetet 
tartottak. Ezalatt a BEAC hölgy
vívói persellyel gyűjtöttek az 
olimpiai alapra. —  A vívóknak 
persze gondolni sem lehetett pi
henőre s máris az első zsűri- 
elnök: Rozgonyi hívta őket mér
kőzésre. S aztán tartott a „bál 
pontosan éjfélig. _ Ebben a ver
senyben igazán mód nyílt arra, 
hogy ne csak vívótudomanyukat 
csillogtassák a vívók, hanem 

I állóképességükről is tanúságot 
tegyenek.

A döntő során megállapít
ható volt, hogy a vívók meg 

nem egészen komplettek.
Még néhány hét szükséges ahhoz, 
hogy elérkezzenek formájuk zenit
jére. S ez így helyes is, mert na
gyon nehéz aztán formában ma
radni hónapokon keresztül.

Kabos volt leginkább formá
ban.

Nagyon jól vívott, akárcsak a te
remben. Támadásban még nem volt 
egészen kifogástalan, de védelem
ben és tempóakciókban nagyszerül 
mutatott. Glykais sincs még telje
se n ! észen s gyors támadásai hiá
nyoztak. ö  is elvágásokból élt. 
Hatalmasan küzdött minden egyes 
tusért. Mindenesetre a mezőny 
egyik legjobbja volt s
bebizonyította, hogy régi nagy 

tudása ma is érintetlen.
Schréder nagyszerű vívása volt a

váncsian nézte a szokatlan jelensé 
get, majd általános örömmel fedez 
ték fel, hogy a Wünscher Frigyes dr. 
tiszteledija nem más, mint egy ki
tűnő, márkás gramofon.

— Végre valami, ami még nincs a
gyűjteményemben mondta az
egyik.

Mikor éjféltájban végeszakadt a 
kardcsattogásnak s a díjaiéért sora
kozott fel a tíz vívó, mindenki kí
váncsian leste, kié lesz a gramofónt 
Nem kellett sokáig várni. Kabos és 
Glykais után Schréder lépett az 
asztalhoz s mosolyogva szólt:

— Ne haragudjatok, de én nős va
gyok.

Azzal elölclte az asztalról a gra
mofónt. A háttérben pedig dörmö- 
gött valaki:

— Jó lesz a gyerekeknek!

(ökölvívó. Már válogatott jelölt is 
volt, de a válogató mérkőzésen 
Kenderessitől kikapott. Azóta 
fűti a reváns vágya, s a  reváns 
nemsokára meg is valósul. Pé 
Száraz, Harkányi, Szegő, Tatár, 
Dobay és természetesen Schlé-

ringbe beléptem, az az érzés 
vált úrrá rajtam, hogy veszíteni 
fogok. Talán a nagy reklám, amit 
Pladnernek csaptak, az feküdt 
rám, talán más, de tény, hogy én 
azt hittem: csak veszíthetek. A  
hatodik menetben kaptam észbe,xoooay es remiwracKBcu , - - - - - - - -  -

singer szintén;az élgárdához tar- hohó, hiszen ezt a nagy fiú t meg
r. I IaVio!  iravm f Alrlrni* lro%nr.PTntozik.

A tavaszi műsortervet már el
készítették. Ennek első felvonása 
,a Dombóvári VOGE elleni mér- 
f kőzés volt. A Turul-szálló nagy
termében közel 600 főn y i néző 
szorongott. Az ember szinte fő 
városi versenyen képzelte magát. 
Nagy volt a közönség izgalma

lehet verni! Akkor kezdtem iga
zán verekedni. Az eredmény? 
Döntetlen.

A  lapok kivétel nélkül nekem 
ítélték a győzelmet. Az egyik 
hozzátette: a napokban indul há
rom hajó Európába és a Garden 
által nyolc mérkőzésre leszerződ* 
tetett Pladner igen jól tenné, ha

Szakkifejezések röpködtek a leve- azok egyikén magának jegyet vál-
rt 1 __ ^ .  j :  m. nnlm n ftUrlrrt’l* I Xn innm tnmonna CSl VlOtana és visszamenne Európába. 

A  másik pedig egész röviden 
megírja, hogy ez a kis inas, fe 
ketehajú magyar bajnok tönkre-

oen. a . sorsolást rrucnier A n arau r.■ - - - - - -  -  - , .tette Pladner amerikai karriérjét,
titkár tartja. A sorsoláson a n . és J VSK-val, Tapolcai IAC-cal^ Bajai j Ez az én elégtételem. Azt hi-

‘ ‘ ’ ’  —í - i-ü-  * szem, egyenesben Vagyok.

Csütörtökön sorsolják a Csapat- 
bajnokságok csoportjait a szövetség
ben. A  sorsolást Priicklcr András dr.

gőben, pedig nagyon sokan akkor 
| láttak először életükben ökölvívó 
versenyt.

Legközelebb a Pécsi SC-t lát- 
I ják vendégül, utána a Pécsi

III. osztályban résztvevő csapatok 
kapitányai is részt vesznek.

Sajtóértekezletet tart a vfvószövct. 
ség ma a Nemzeti Kaszinó polgári 
éttermében délután 5 órakor.

Elmarad a MÁK nyílt kardverse
nye. Miskolc város bajnokságáért 
kiirt országos nyilt kardverseny, 
amelyet április 17-ére terveztek: el
marad.

Kizárásos hölgyverseny lesz ma 
este hat órai kezdettel a Fodor-féle 
vívóteremben.

Turul SE-vel lekötött mérkőzé
sek kerülnek sorra. Mikor aztán 

| meglesz a kellő versenyrutin, [ 
akkor a fővárosi egyesületek ke- 

I rülnek majd sorra !
Naszlady Gyula.

A keleti kerület bajnokságait 
mégis megrendezik. Miután a Hód
mezővásárhelyi TVE a reábízott ....
bajnoki ökölvívóverseny megrendezé- j be,
_1 11 - - - - XI AlU'n — -i.il iif Ir/YiPltl üt OÍt m I rütT

Amellett, hogy 
szórakozik, még

is a Nemzeti Sport 
pályázatain

sót lemondotta, a keleti kerület eh 
nöksége úgy határozót, hogy á via
dal méjgrendezését a Szegedi TK-ra 
bízza. A  kerületi bajnokságot ezek 
szerint Szegeden ugyanakkor, ami
kor az első kiírás tervezte — tehát 
húsvétikor — az eredeti feltételek 
mellett Szegeden rendezik meg. 

Popescu veresége Milánóban. Mi'

A Bp. Vasutas újabb meghíváso
kat kapott Becsből. Egyszerre két 
meghívás is érkezett a Bp. Vasutas 
ökölvívó szakosztályához. Mind a 
kettő Becsből. Az elsőben a Polizei 
SV április 8-ra hívta meg a vasúba; 
sokat. Ez alkalommal a négy felső 
súlycsoport képviselője utazna Récs- 

mégpedág Csöngey, Farkas,
Győrfi és Bokody I. összeállításban. 
A második meghívást a Wiener 
Amateur BC! küldötte. Ez a meghí
vás április 16-ra szól és a teljes 
csapatot kívánja Bécábe. A  vasutasok 
eleget tesznek a meghívásnak.

A svéd Andersson kiütötte Lutzot. 
Parisban zajlott le ez a mérkőzés. 
Andersson már az első menetben hlrupracu vereségé m u au v u w  .in- 1  ---------------- - - - - -

Iáimból jelentik, hogy ott tegnap Po- nagy fölényben volt. A  haimadilman 
peácu román Európa-bajnok a har-1 előbb máján, kozvetlmul
madik menetben kiütéses vereséget | gyomorszájon találja Lutzot, akit fm* 
szenvedett Bemaaoonitői. 1 • -
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Istenes nem szerződtethet az ötna
posra német amatőröket . . .  A  né
met kerékpárosszövetség ünnepélye
sen tiltakozott: „Istenes úr nem
szerződtethet ném et amatőröket az 
ötnaposra . . . Istenes úrnak erre 
nincs joga . . . Ha a Magyar K e
rékpáros Szövetség vendégül akarja 
látni a német reprezentánsokat a 
Magyarország körüli versenyre, úgy  
írjon át a ném et szövetséghez hiva
talosan . . .“ Hát kérem szépen: az 
MKSz át is Irt a ném et szövetség
hez. Meg is hívta reprezentánsait. 
Szabályszerűen, hivatalosan. A  né
met szövetség azonban elfelejtett 
erre  az udvarias átiratra válaszolni. 
Jobban tenné a német szövetség, ha 
ahelyett, hogy kritizálna és „oktat
na", a saját háza előtt sepregelnc 
csendesen. Isten est A  jó  fiú odakünn 
Németországban nem tesz egyebet, 
mint egy kis propagandát csinál az 
ötnaposnak. De szerződéseket kötnif 
Ugyan kérem!

Az MKSz rendkívüli tanácsa nem 
emelte törvényerőre az új fegyelmi 
szabályokat. Kirckknopf dr. a javas
latot magához vette, hogy jogi szem
pontból is átvizsgálja. Az elnöki 
szűrő után a javaslat ismét a fe
gyelmi bizottság elé kerül.

Az országiiti versenynaptárt bét 
főn. este hozta nyilvánosságra Neu
mann szövetségi kapitány. A naptár 
nagyban megegyezik a „Nemzeti 
Sport"-bán már ismertetett javas
lattal.

Tavasz!
A tél utolsó napján tört meg 

a jég Prágában?

Az *MKSz gazdasági bizottsága ki
mondotta, hogy a nagykőrösi herék- 
páregyesületnek segélyt nem folyó
sít. Intézkedett az idén kiadásra ke
rülő érmek ötven százalékának be
szerzéséről. Foglalkozott a szövet
ségi titkárok költségm-egtéritési igé
nyeivel. Az országúti versenyekkel 
kapcsolatosan fellépő kiküldetési 
költségekre vonatkozóan úgy hatá
rozott, hogy minden hivatalosan ki
küldöttnek vasúti költségét, azonfo 
lül 12—12 óránként öt-öt pengőt térít 
meg.

Moeskops tizenkétszeres háztulaj
donos. Az egyik párisi sportláp igen 
érdekes „leleplezést" közöl a világ 
egyik legjobb repülőjéről, Moes- 
kopsról, akiről tudni véli, hogy ver
senyzői pályafutása alatt 12 házat 
karikázott össze magának. E házak 
közül három Párisban, kettő Ant
werpenben, egy Brüsszelben és hat 
Hágában ált. Moeskops a téli hónapo
kat házainak tataimásával töltötte. 
Volt kőműves, ács, lakatos, asztalos, 
festő és mázoló, cserépfedő és kály
harakó egy személyben. Mindenütt, 
ahol a lakók tatarozást sürgettek, 
személyesen jelent meg — és saját- 
kezűleg látott neki a .munkának. 
Moeskops azt mondja, hogy ez a 
legjobb téli edzés. A hollandus 
egyébként kijelentette, hogy hetek 
óta edzi magát és sohasem érezte 
magát oly kitűnő formában, mint 
most.

Manera egyórás világrekordját hi
telesítette az ÜCI. Jean Manera ta- 
voly októberben a comói pályán 60 
em-es görgő után. kísérletet tett az 
egyórás 'motorvezetése* világrekord 
megdöntésére. A kísérlet fényesen 
sikerült, amennyiben a kis olasz 
bukósisakos a rendelkezésére álló 
idő alatt 77.385 métert hagyott 
maga , mögött, megdöntve Pailard 
76.280 m-es legjobb teljesítményét. 
Az UCI tegnap foglalkozott a re
kord hitelesítésével és azt rövid vita 
után Aranykönyvébe iktatni ren
delte.

Toursból jelentik: A vasárnap 
rendezett nemzetközi kerékpár
versenyen a 80 kilométeres páros 
versenyt a kitűnő Wambst— Bro- 
cardo francia pár nyerte 6 pont
tal és 1 óra 55 p 10 mp-es idővel 

t a Peix— Dayen pár (21 p) és a 
Louet— Cordier együttes előtt 
(20 pont).

m n sm
Mai műsor

OPERAHÁZ: (tél 8) Parsifal (A). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Faust I. 

rész (A.)
KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)

Poícellán.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Angliai Erzsébet. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki. 
KIRALVSZINHÁZ: (8) A „Fehér ló". 
MüVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Aida.
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) A régi

orfeum
ANDHASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Rózsa

domb.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Wer-

bsKifk
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Az ide

genvezető. „ „ ' _
ROTÁL ORFEUM: (fél 5, fél -9) Kasner. 
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalabnasz-

BEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)
hardt.

A U T Ó
Cslllagfárával kapcsolják 

egybe a soproniak Grandi 
Prix versenyüket,
melyen az egyik legnevesebb 
német gyár teljes csapatát 
akarja indítani
faagyéra szállás, kedvezményes ellátás és 
szállítás a versenyzőknek

— Saját tudósítónktól —
„Civitas Fidelissima” -t  és meg
tekintsék a Grand Prix versenyt.

A SAE versenybizottsága máris 
intézkedett, hogy a versenyen részt
vevő fővárosi versenyzőiének meg
könnyítse a dolgát,

nemcsak a versenyzőket, hanem 
azok szerelőit is vendégül látja

és kedvezményes ellátást biztosít a 
részükre. Sajnos, anyagi okokból a 
SAE képtelen a versenyzők utazási 
költségeit vállalni, viszont teher- és 
személyautókat, buszokat állít be, 
hogy a költségeket csökkenthesse.

Bár a GP napja még messze van, 
a fővárosi és vidéki egyesületek 
máris megkezdhetik a társas túrák 
szervezését. A Soproni Automobil 
Egyesület szívesen szolgál felvilágo
sítással a szállás és ellátás kérdésé
ben.

Szorgosan folyik a munka, a sop
roniak megalakították Grand Prix 
versenybizottságukat Priekler János 
elnökletével és a klasszikus versenyig 
még rendelkezésre álló időt nemcsak 
szervezésre, hanem hathatós propa
gandára is használják fel. Sikerült 
érdeklődést kelteni több külföldi 
gyárban, így az egyik legnevesebb 
német gyár bejelentette, hogy tel
jes csapatát indítja, ami két-három 
európai klasszisú versenyzőt jelent.

Érdekes tervvel foglalkozik külön
ben a SAE:

csillagtúrát akar szervezni, hogy 
minél nagyobb tömegeket gyűjt
sön a verseny megtekintésére.

A csillagtúra terve életrevaló és 
valóban alkalmas arra, hogy kedvet 
csináljon a motorosoknak és autósok
nak ahhoz, hogy meglátogassák a

RÁDIÓ
Mai je lentő sei 

kiüti mísorrészek
Hangverseny:

12.15 ó.: Becs: Goethe-emlékünne- 
pély.

5.30 ó.: Lipcse: Beethoven-zongo- 
rahangverseny No. 5.

5.30 ó.: Róma: Nadáa Poggiold
hangversenye (szoprán).

7.40 ó.: Bécs: Piccaver énekel.
8.05 ó.: Bécs: Beethoven VIII-ik

és Bruckner IV. szimfóniája.
8.45 ó.: Róma: Kamarazene.
10 ó.: Stockholm: Bach-hangver-

seny (H. Martean).
10.20 ó.: Daventry N: A. Boult

vezényel. •
Dalmű:

3.25 ő.: Prága: Operaáriáik.
10.20 ó,: Róma: Puccini: „Pillangó

kisasszony c. dalművének IlI-ik fel
vonása.

Könnyű zene, vidámság:
3.30 ó.: Brünn: Népdalok.
5.05 ó.: Bécs: Operettrészletek

(gr.).
6.55 ó.: Heilsberg: Német nép

dalok.
9.30 ó.: Róma: Szórakoztató zene.

Tánczene:
11.30 ó.: Daventry, 11.35 ó.j Lon

don R.

M U S O f t .
Kedd, március 22.

Budapest I. 23 kw, 550.5 un: 9.15 
ó.: Az Országos Postászenekar
hangversenye. Karnagy ifj. Roubail 
Vilmos. 1. Illinger: Apollónia/ nyi
tány. 2. Marton J.: A szép Faludá- 
völgyben, keringő. 3. Urbach: Csaj- 
kovszky-ábránd. 4. Ponchielli: Gio- 
conda, balettzene. 5. Poldini: Táncoló 
baba. 6. Puccini: Tosea, ábránd. 7. 
Respighi: Antik tánc. 8. Nicolai: A 
windsori víg nők, nyitány. — Köz
ben 9.30 ó.: Hírek. — 12.05 ó.: 
dombóvári Horváth Jani és cigány
zenekarának muzsikája. — Közben 
12.25 ó.: Hírek. — 2.45 ó.: Hírek,
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyam- 
hírek. — 4 ó.: Pista bácsi meséi. — 
5 ó.: A m. kir. Mária TerAia 1.
honvédgyalogezred zenekarának

nyitány. 2. Schemmel Emilné: Ro 
kokó, balettberingő. 3. Fichtner 
Sápdocr: Magyar ábránd. 4. Ghorin 
Géza: Magyar dalok és táncok, egy
veleg. 5. a) ifj. Saphir Gyula: Szép 
eignorina, keringő; b). Dortaldson:

Youre driving me crazy, foxtrott; 
c) Kálmán Imre: Ma éjjel önről ál
modtam, tangó; d) Simoms: Mara- 
cas, rumba. — 6 6.: „A sajtó sze
repe és helyzete külföldön.” ' Praz- 
novszky Iván dr. előadása. — 6.30
ó.: Hangverseny. Közreműködik
Pethő Imréné (ének) és Antal Ist
ván (zongora). Zongorán kísér 
Pethő Imre. 1. Chopin: a) Etűdé, op. 
25. no. 11.; b) Etűdé, op. 25. no. 6. 
(terc-etude); c) Mazurka, op. 86. 
no. 4. (Antal István). 2. a) Hátidéi: 
Ch’io mai vi pássá; b) Scartatti: Le 
violette; c) Csajkovszki: Dér Kana- 
rienvogel; d) Wolff: Er ist’s (Pethő 
Imréné). 3. Bartók Béla: Hat ro
mán tánc (Antal István). 4. a) gróf 
Forgách—Csávolyszky: Amerre a
Garaim v iz e ...; b) Scback—Marcali: 
Te akartad; c) Schaok—vitéz Ró
zsás: Nyílnak-e m ég ...; d) Szaba
dos—Sas: Késő ősszel (Pethő Imré
né). 5. Kodály Zoltán: Maroeszéki
táncok (Antal István). — 7.15 ó.: 
Francia nyelvoktatás (Gaxzó Miklós 
dr.). — 7.45 ó.: „A  népművészet.” 
Kertész K. Róbert előadása. — 8.15 
ó.: Goethe-emlékünnep. Rendező':
Odry Árpád. 1; Goethe méltatása. 
Elmondja Hevesi Sándor dr. 2. Ver
sek. Elmondja Fóthy Erzsébet. 3. 
„Clavigo” . Szomorújáték 5 felvonás
ban. Irta Goethe. Fordította Radó 
Antal. Rendező Odry Árpád. Szemé
lyek: Clavigo, a király levéltárosa:
Abonyi Géza. Carlos, foartja : Odry 
Árpád. Beaumarchais: Kiss Ferenc. 
Beaumarcbais Mária: Fóthy Erzsé
bet. Guilbertné, Beaumarchais Zsó
fia: Komilóssy Ilona. Guilbert, ennek 
férje: Kürthy József. Buenco: Dávid 
Mihály. Saint George: Tarján
György. — Utána körülbelül 10.15 ó.: 
Pontos időjelzés, időjárásjelentés, 
hírek. — 10.30 ó.: A Magyar Zon- 
goraötös hangversenye. A. zongora
ötös tagjai: Fleischer Antal (zongo
ra), Zsolt Nándor (I. hegedű), Mon- 
tag Vilmos (II. hegedű), Hollós 
Zoltán (mélyhegedű), Csuka Béla 
(gordonka). — 1. Sinding Keresz-
tély: C-dur zongoraötös, op. 5. I. 
Allegro ma non troppo; II. Andan
te; III. Intermezzo; IV. Finálé. 2. 
Goldmark Károly: B-dur zongora-
ötös, op. 30. I. Allegro vivace; H. 
Adagio; Hl. Scherzo; IV. Allegro 
vivace. — Utána kb. 11.30 ó.: Gra
mofonhangverseny. 1. Vértes—Szó
csőn: Ne tudja meg senki, tangó 
(Saxophon-zenekar, refr. Sebő Mik
lós). Yósihitoon.o: Japán lámpatánc- 
keringő. 3. Rotter—Kaper: Tangó 
(Spiel mir auf dér Balalaika). 4. 
Fali Leó: Elvált asszony, keringő.
5: Safiy—Nédassy: Rumiba fojtom
bánatomat, rumba (refr. Sebő Mik
lós). 6. Translateur: Bécsi vándor
madarak, keringő. 7. Klein—Soir— 
Dőli: Egy kis spanyol balkonon, fox
trott. 8. Zerkovitz Béla: Nem szabad 
boldognak lenni, keringő (refr. Sebő 
Miklós). 9. Stransky: lm Santa Lu
cia, tangó. 10. Suppare: Tangó).

Hamar megszokta
— Na, mi volt Prágábanf
— Három —~ egy! t
— Kinek a javáraf
— Te sem értesz a futballhoz . . ,  

Ilyet kérdezni!

Bancroft, a nyers erő és energia 
tipikus amerikai megszemélyesítője

— Saját tudósítónktól
Az amerikaiak szívesen néznek 

meg egy-egy Georg B ancroft filmet, 
mert tetszik nekik a hatalmas ter
metű, nagyerejű, kiváló ember- 
ábrázoló, félelmetes megjelenésű 
moziszínész, az erőszaknak, sőt a 
brutalitásnak megszemélyesítője. A 
néma_ kornak sok remek Bancroft 
filmjével ellentétben a művész han
gos filméi hozzánk ritkán jutnak el. 
Tegnap azonban láttunk egyet. 
„F érfia k  a viharban”  — ez a címe 
s a fő jelenete tomboló orkán köze
pette tengeren zajlik le. Ez a rész

kitűnő s a pompás rendezésért meg 
is szabad dicsérni Rowland Lee  
rendezőt. Sajnos, a film többi részé
ről már nem írhatunk hízelgőén. 
Különösen azért nem, mert a filmet 
megnémították s így némán, egy
hangú kísérőzenével bizony unal
mas is,

Georg Bancroft itt is jól alakít, 
de nagyszerű színész Willam S. Boyd 
is. Jessie Royóe Landisért azonban 
nem volt érdemes olyan sokat vere
kedni, harcolni...

A rovatvezető üzenetei
Lapunk holnapi számában Ismer

tetjük mozipályázatunk III. soroza
tának eredményeit.

Zimonyi Mór. örülünk, hogy a 
mozipályázat megnyerte tetszését. — 
Ötlete nem rossz. Lehet, hogy eset
leg sor is kerül rá.

TUM STASÁC
Az FTC husvétkor az alábbi túrát 

vezeti: Piliscsaba, Klastrompuszta,
Kétbükkfa, Vaskapu (H), Farikút, 
Maróti-gerinc, Miklósdeákvölgy, Dö- 
mös. T.: 27-én 6.30-kor Nyugati p. n. 
V.: Vezető Fazekas Dezső dr. Költ
ség cca 5 P. A túrán, való részvé
telt legkésőbb március 22-éig a 
szakosztályvezetőnél jelenteni kell.

A Magyar Turista Egyesület ápri
lis 12-én 6 órakor tartja meg a 
Központi kath. Kör márványtermé
ben XLIV. évi rendes közgyűlését. 
Utána Téry-emlékser] og vacsora az 
orsz. tisztikaszinó földszinti étter
meiben.

TORNA ser

A  MOTESz március 31-én este 
7 órakor tartja idei rendes közgyű
lését a Magyar Testnevelés Házá
ban.

Kardhordó Margit testn. tanárnő 
igen érdekes és tanulságos előadást 
tartott csütörtök délután a IV., Cu- 
kor-n. iskola tornatermiében. Az elő
adó gyakorlati bemutatóval kapcso
latosan igen szemléltető formában 
számolt be németországi tanulmány- 
útjáról, melyen Klapp dr. gyógy- 
gimnasztikai rendszerét tanulmá
nyozta. A gerincoszlop különféle be
teges elváltozásait javító gimnaszti
ka pompás gyakorlatai mellett ér
dekes magyarázatokat is fűzött a 
bemutatóhoz. Az értékes előadást 
Szendy Károly tanácsnok, a közok
tatási ügyosztály vezetője, Demény 
Károly államtitkár, sok iskolaorvos 
és a főváros csaknem valamennyi 
testnevelési szakembere meghall
gatta.

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (TV.. Iráayl-n. 21. T. 83-S

—29.): Előadás: 5, fél 8, fél 9, három
negyed 10. Vas., ünnep: fél 4. 5, 6, fél 
8, fél 9, háromnegyed 10. 2 hangos
attrakció: Inspiráció. (Grefa Garbó.) 
— Ramon Novaróval: Hajnali mérkő
zés.

BODOGRAF (V ili., József-kőrút 68. T.: 
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Vas.: 2-től. Egy önfeledt pillanat kö
vetkezményei. (H. Stüve, H. A. 
Schlettow, A. Bassermann.) — Bilincs
bevert fenevadak (expediciós film).

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
-5 -0 0 .) : Előadás: fél 5, 7. fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Anny Ondra, Petrovich Szve- 
tiszláv, Hans Junkermann, Georg Ale
xander: A  denevér. — Csak móka! 
(Hangos drámai történet.) — Hangos 
híradó.

CAPITOL (Baross-tőr 32. Tel.: 3. 84—8— 
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap
2-kor is. A tábornok úr inspiciál 
(Vlasta Bjirian). — Csak móka (párisi 
hangulat). — Híradó.

CHICAGO (VII., István-út 89. T.: 32- 
1—75.): Előadásokká, fél 8, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Kadettkisasszopy. (Dolly 
Haas, Gustav Fröhlich.) — Lncy és a 
férfiak. (Liáné Haid.) — Híradók.

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

DÉCST (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259— 
52, 213—48, 148—05.): Előadás: 4. 6, 8, 
10. Vas.: 2-kor is. Hurrá — apa va
gyok! (Ralph A. Roberts, Lucie Eng
lish, Fritz Sohnlz, Georg Alexander).

— Híradó.
ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.): 

Előadás: 4, 7, 10. Kisasszony valutája 
(Hans Moser, Hedy Kreisler és Heíns 
Rühmann). — Nőgyfilőlfl (Lilian Har- 
vey, Harry Liedtke és Félix Bressart).

FÉSZEK (V m ., József-körút 70. Tel.: 
46—0-—40.): Előadás: fél 5, negyed 8,
háromn. 10. Vas.: fél 3-tól folyt. (d. e. 
bnrleszkmatiné). — Londoni kémnfl 
(kémdráma, Charles Farrell. Elissa 
Landi, Myrna Loy). — Rémhajó 
(Miki). — Magyar csokor. — Hangos 
híradó.

FÓRUM FILMSZINHAZ (Kossuth Lajos 
ntea 18. T.i 895—43, 897—07.) Előadás: 
5, negyed 8, fél 10. Szomb. és vas.:
4, 6, 8. 10. Sanghal express (Marlene 
Dietrieh és Anna May Wong főszerep
ben). — Hangos híradók.

IMPERIAL (VII., Derabinszky-utca és 
Aréna-nt sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, fél 8, 10. Vas.: fél 3, 5, fél 8, Í0. 
Szent asszony. (John Boles.) — Sík- 
kasztók. (Max Pallenberg.) — Han
gos vilighíradó.

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kályária-tér 6. 
Tel.: 346-44.): Elődások: 5-től folyt.:
negyed 7, fél 8. fél 10. Vas. 2-tól. 
Egy önfeledt pillanat kövótkezmé- 
nyel. (H. Stüve, H. A. Schlettow, A. 
Bassermann.) — A vadállatok rabság
ban. (Magyarul felolvas: Garbal Már
tonná.)

KAMARA (VII., Dohány-ntea 42-44. T.: 
44-0-27.): Előadás: 4, 6, «, 10. Hans Al- 
bers bűnügyi film je: *Az üldöző’ (Dér 
Draufgaenger; Eggert Márta és Gerda 
Maurus) és a kisélő műsor.

LUDOVIKA (IX., Üllői út 101.): Elő-
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyárr 30—80 fillérig.) — 
Közkívánatra: Hyppolit a lakáj (Csor- 
tos, Kabos: magyarul beszélő filmatt
rakció).

NÉP (V., Václ-út 76. Tel.: 92—6—80.):
Előadás: 5, 7. negyed 10. Vas. 2-től: 
U 172 titkos küldetése. (Georg 
O’Brien.) — Hajnali őrjárat. (Ri- 
chard Barthelmess.)

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

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831—02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fé l 10. 
Szomb., vas.: fél 4-kor is. Férfiak 
viharban. (Paramount filmattrakció.) 
Magyar és külföldi hangos híradók.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 865—23.): Előadás: 5, fél 8, 
10. Szomb., vas.: 4, negyed 7, fél 9, 10. 
Hathengeres szerelem (Dina Grilla, 
Paul Kemp, Beregi, Kabos). — Kö- 
penicki kapitány (Max Adalbert). — 
Híradók.

PATRIA (Népszínház-ntea 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előadás: 5, fél 8, háromn. 10. 
Vas.: 3-tól folyt. Londoni kémnő
(kémdráma, Charles Farell, Elissa 
Landi, Myrna Loy). — Rémhajó 
(Miki). — Magyar csokor. — Hangos 
híradó.

(Nagymező-n. 22— 
24. T.: 220-98. 29S 
-50 ): 2 -6 -lg folyt, 
azután _ 6, 8, 10.

m * My t . é8aS !
10. Vas. d. e. fél 11: Miki és FIlppl- 
matiné. — Magyar és külföldi híradó. 
Trükkfilm. — Páris fantomja (John 
Gilbert hangos film je).

ROXV (VII., Rákóczi-út 82.. Tel.: 48— 
8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-től.
A tenger démona (Wilhelm Dieterle, 
Lissy Arna). — Pergőtűzben (Rose 
Hobart, Donglas Fairbanks jun.). — 
Híradó. Prolongálva!

ROTÁL APOLLO (VII., Erzsébet-kőrút 
45. T.: 429—46, 419-02.): Előadás: 5,
negyed 8, fél 10. Szomb., vas. és ün
nepnap: 4, 6, 8, 10. Varsói bál (Gustav 
Fröhlich, Charlotte Susa). — Híradó.

TATRA (IX., Üllői-út 63.): Előad.: fél 5, 
7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt. 
(Helyár: 30—80 fillér ig .) Mámoros
éjszaka (film történet). — Hajnali mér
kőzés (Ramon Novarro főszerepben: 
bécsi katonatörténet).

ITAfÜllS,

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

Ábrahánt Pál operettje: Boldog szivek 
(Georg Alexander, Hermann Thlmig, 
Magda Schnelder, Bársony Rózsi). — 
Híradók.

CORVIN (V ili., József-körút és (lllől-út 
sarok. Tel.: 38—9—88, 39-5-84.): Elő
adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Tábornok úr inspiciál (Vlasta 
Bnrian). — Híradók.

URÁNIA (Rákóczl-út 1. T.; 460-45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Szomb., vas.: 4, 6, 8, 10. Abrahám Pál 
operettje: Boldog szivek. (Magda
Schnelder, Bársoriy Rózsi, Hermann 
Thimig, Georg Alexander.) — Hír- 
adók.


