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Csehszlovákiában 2 Ke, Romániában 10 tel'
Ausztriában 89 Gr., Németországban 30 t i ,  
Svájcban 30 e ,  Franciaországban 1.51 franc, 

Olaszországban 1 Ura, Amerikában §
Btiftzetést áll: Belliidre negyedévre IS P, egy 
hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh. 
Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb küllőidre 18 P

Amerikai iszik lendülete
,  Távirati jelentés. —  

Newyork, március 29.
Leonhard Spence, Walter 

Spence amerikai bajnok és világ- 
rekorder fivére a 100 yardos 
mellúszásban 1 p 06.4 mp igen, 
kitűnő idővel új amerikai rekor
dot állított fel. A  Newyork AC  
stafétája a 4x100 yard gyors
úszásban 3 p 32.4 mp-vel, • 
3x100 yard vegyes stafétában pe
dig 3 p 02.2 mp-vel szintén új 
rekordot úszott.
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— Saját tudósítónktól —
Nagy csalódás hangja csendül 

P  az egész belgrádi sajtóból a Ju- 
gosílavija csapatának (kettős buda
pesti veresége alkalmából. Az elke
seredés méreteit csak akkor tudja 
az idegen elképzelni, ha tudja, 
hogy a belgrádi sportközöneégnek 

ajdnem a fele Jugoskvija-ezur-g r
A  Politika

beszámolójának címe a következő: 
'Jó 1. félidő után bekövetkezett a 
"katasztrófa. A  következőkben így 
te a  ila p :

—. Azok után a szép , .
Után, amiket a Jügoslavija Bel- 
grádban a magyar csapatok ellen 
elért, a Jügoslavija katasztrofális 
budapesti veresége váratlanul és 
kellemetlenül érintette a jugoszláv 
sport társadalmát. A magyarok 
tartozást törlesztettek, de kamatos 
tú l . . .  Csak az a vigasztalás, hogy 
a jól kiképzett és edzett profik 
győztek amatőrökkel szemben. A 
'Ferencváros ellen az J. félidőben 
jól tartotta magát' a csapat, de a 
II. félidőben nem bírta el az ellen■ 
fái brilUáns halfsorának nyomását

iKenyeres
»

és így be kellett következni a ka
tasztrófának.

A  Ferencvárosban a teljes fede 
zetsor, Turay és Toldi játéka tet
szett legjobban a Politika tudósító
jának.

A  Vreme
ezt a címet adta tudósításának: 
Ferencváros alapos revánsot vett 
Jugoslaviján. Majd így folytatja 

__Igaz, hogy a vasárnap a Hun
gária ellen fényes stümban győze
delmeskedő Ferencvárossal szem
ben vajmi kevés kilátása volt a Ju- 
goslavijának, de azért ilyen óriást 
vereségre nem számítottunk. Azt 
gondoltuk, hogy legalább a becsü
letmentő gólt sikerül elérnünk Bu
dapesten, de ez sem sikerült, mert 
0:8-as gólaránnyal kellett távoz
nunk. A Ferencváros ellen az I. 
félidő után még reménykedtünk, de 
a II. félidőben összeomlott a védel
münk és vele együtt reménységünk 
is. A Ferencvárosban jó volt a két 
szélső, még jobb volt a fedezetsor, 
de a legjobb volt a szurkolók kara, 
ami dermesztőleg hatott játéko
sainkra és vezetőinkre egyaránt.

uszonötezren voltak á der-l 
bin. A  futball tehát előbbi 
Prágában, a magyar-cseh

szlovák meccsen, ugyanakkor I 
Béesben az osztrák-olaszon, majd| 
egy hétre rá Budapesten is 
legyőzte a gazdasági válságot.

Hittünk, bíztunk a sport dia-1 
dalmas erejében s örülünk, hogy 
őizakodásunk igazolást nyert. De 
nem tagadhatjuk el, hogy félünk | 
is a gazdasági siker nyomán. 
Mert a siker bódít. S félünk, I 
hogy ebben a bódulatban a ma
gyar futball vezérei elfeledkeznek | 
arról, hogy a húsvétvasámap fé
nyes külsőségei ellenére a súlyo
san beteg magyar futball mégis I 
várja az operációs kést. Hogy a 
25.000-es nézőszám okozta öröm| 
pírja a betegség lázpirjával ke
veredik.

A  magyar közönség megmutat
ta, hogy szereti a futballt s nem I 
hagyja el. Most mutassák meg| 
végre azok is, akiknek ezt meg
mutatni elsőrendű kötelességük. 
A  magyar futball nagyvezérkara.

E ‘

Meghívják a kormányzót 
a magyar— olasz válo

gatott mérkőzésre
Az MLSz elnöksége teg
nap este megszabta a

helyárakat és kijelölt 
három bírót

— Saját tudósítónktól —
Az MLSz elnöksége tegnapesti 

ülésén tavaszi idényünk leg
nagyobb mérkőzésével, a május 
8 -án sorra kerülő magyar-olasz 
toeccsel foglalkozott részletesen.

Először is elhatározták, hogy 
’a meccsre meghívják a kormAny- 
tót, valamint az összes miniszté- 
tehet és az olasz követet.

A  mérkőzésre bírót is jelöltek. 
rA  következő három bírót hozzák 
javaslatba az olaszoknak. Első
sorban Sophus Hansent (Dánia), 
aki a prágai meccsünket is ve
zette, másodsorban a belga Lan- 
genust, míg harmadik helyre a 
lipcsei Fuchsot. Most tehát az 
Olaszoknak a három közül ki kel 
választaniuk a magyar-olasz válo
gatott mérkőzés bíróját.

Foglalkoztak a jegyek ügyéve 
Is. A  legdrágább jegy 10 pengő 
lesz. Míg

a legolcsóbb 1 pengő 30 fillér,
Ennyi lesz az állóhely ára elővé
telben, helyszínen azonban 1 pen- 
gő 80 fillérérét árusítják majd,

Felállítottak jegyelosztó bizottsá
got, amely Nádas Ödönből, Nagy 
Marcellból, Mindet Frigyesből 
Kenyeres Árpádból áll.

és

Második francia meccsét is 
megnyerte a Ripensia
—  Tele fon jelentésünk

Temesvár, március 2®.
A  temesvári csapatok túraered

ményeiről a következő újabb hí
reket közölhetem: _

A  Ripensia húsvéthétfőn az FC  
Ailes ellen 4 :1  (2 :1) arányban 
győzött Dobat, Wetzer, Beke és 
Kotormány góljaival. A  csapat 
csütörtökön ismét Montpellierben 
játszik, vasárnap pedig Marse- 
ille-ben.

A  TAC Prossnitzban a* FC  
Prossnitz-al 1:1 (1 :0 ) arányú
döntetlent vívott ki. A  TAC gól
ját Raab rúgta.

A  Kinizsi nagynevű, de fiata 
játékosokat szerepeltető csapata 
második eszéki mérkőzését is el
vesztette. A  Slaviától 3 :0  (0 :0 ) 
ra kapott ki. Fiatal játékosai 
nem bírták a mérkőzés heves 
iramát.

G. B,

Feladta a pályaválasztó jogát 
a Maglód a Szeged FC-vel és 
Vác FC az Etc FC-vel szemben, 
ilyenformán a mérkőzés vasár
nap Szegeden, illetve Pesterzsé
beten lesz,

astman világrekordot futott 
negyedangolra. Ez a világ
rekord minden riportnál, 

minden hangzatos híradásnál töb
bet mond el arról, hogy Amerika 
milyen lázas törtetéssel készül, 
halad Los Angeles felé.

Vitatkozni sem érdemes róla, 
hogy az amerikaiak az amerikai 
olimpián minden lehetőt le akar
nak tarolni. Megmutatták ezt 
Laké Placidben is, ahol már íze
lítőt adtak belőle, hogyan lehet 
európai világnagyságokat pocsék
ká verni akkor, amikor a csilla
gos lobogó dicsőségéről s az ame
rikai közönség győzelem-éhségé
ről van szó. Eastman rekordja 
azonban —  egy a sok amerikai 

nagy eredmény” közül —  arra 
is bizonyíték, hogy az amerikaiak 

lökdösésen, könyöklésen, bezá
ráson és megszokott környezeten 
túl nagyon, de nagyon t u d n a k  
is.

A  losangelesi olimpiára kikül
dendő magyar versenyzőktől —  
jó  előre figyelmeztetünk rá! —  
legelsősorban az abszolút tudásbeli 
rátermettséget kell megkövetelni, 
hogy amerikai ellenfeleik nagy 
tudását papíron paralizálni tud
ják. De ezen a nagy tudáson kí
vül meg kell követelni tőlük egy 
bizonyos tudásbeli pluszt is, ami 
majd arra lesz jó, hogy az ame
rikai lökdösés, összedolgozás, ha
zai pálya, kiima és a többi okozta 
előnyöket is semlegesíthessék. 
Hogy a papírkiválóságokból az 
amerikai pályán, ringben, szőnye
gen vagy planson is kiválóságok 
maradjanak

Enélkül a többlettudás nélkül 
hiába ábrándozunk olimpiai ma
gyar sikerekről. Enélkül csak ki
ábrándulásban —  drága, méreg
drága kiábrándulásban —  lehet! 
részünk!

főtitkár ma 
Bécsbe utazik
A betegen fekvő Meisllel 
és az osztrák szövetség 
többi vezérével fog 
tárgyalni arról, hogy
halasszuk el az 
osztrák—magyar 
mérkőzést 
Űrnapjára

— Saját tudósítónktól —•
Amint már egyizben említést tettünk róla, az MLSz elnökséá* 

körében felmerült az a gondolat, hogy az osztrák szövetséghez for
dulnak az április 24-ére lekötött bécsi magyar— osztrák válogatott 
mérkőzés elhalasztása, érdekében. Az elnökséget éhben az elgondo
lásában a® veszette, hogy a május 8-i sorsdöntő magyar—olasz 
Európa Kupa mérkőzésre való előkészület folyamatosság át meg* 
zavarná a közbeeső áprilisi bécsi válogatott mérkőzés.

Az elnökség megbízáséiból Kenyeres Árpád a keddi nap folya
mán telefonon kereste az érintkezést Meisl Hugóval, akivel azonban 
nem sikerült felvenni a tárgyalások fonalát, miután az osztrák szö
vetség főtitkára beteg. Ezért az elnökség kedd esti ülésében úgy ha
tározott, hogy Kenyeres Árpád ma, szerda reggel felutazik Bécsbe, 
hogy Meisl Hugóval személyesen tárgyalja meg az új határ
nap ügyét

Az MLSz-bem egyébként az a terv merült fél, hogy május 26-át, 
azaz Űrnapját hozzák javaslatiba az osztrákoknak, ami azért is elő
nyös volna az osztrákok szempontjából, mert így nem volna szükség 
vasárnapi bajnoki forduló eltolására. Az osztrák válogatott csapat 
május 22-én Prágáiban játszik a csehszlovákok ellen az Európa 
Kupáért, ez ellőtt a terminus előtt tehát amúgy is nehezen volnának 
kaphatók az osztrákok válogatott mérkőzés lejátszására.

Hiden, a W AC válogatott ka
pusa, lábsérülésére hivatkozva 
nem utazott el csapatával a 
nagyhét elején annak német tú
rájára. Felajánlotta azonban, 
hogy husvétvasámáp csapata 
után utazik. Tudni kell ehhez, 
hogy Hiden pék és a húsvéti jó 
konjunktúrát bizonyára nem 
akarta elszalasztani. Seemann, *a

Hollandia IS versenyzőt, öt 
kísérőt és négy lovai küld 

Los Angelesbe
i— Saját tudósítónktól —• 

Eindhoven, március 
A  Holland Olimpiai Bizottság 

rendkívüli közgyűlésen tárgyalta 
a losangelesi kiküldetés ügyét, 
amely élénk vitát provokált. Van 
Rossem előterjesztése szerint a 
HOB különböző helyekről összesen 
82.000 forintot kapott, illetőleg 
gyűjtött össze. Ebből kiindulva a 
két NOB-kiküldöttön kívül két at
létát (Peters és Berger meg Gi 
solf és Schurmann kisasszonyok 
közül kettő), egy boxolót (az an
gol-holland mérkőzés után jelölik 
ki), két evezőst egy trénerrel (a 
Roell— Roelofsen-dubló), egy mo
dern pentatlonistát, három lovas
versenyzőt (De Mortanges, van 
Lennep, de Bruine) négy lóval és 

j két felügyelővel, egy vívót (de 
| Boer kisasszony) és öt úszónőt 
(Philipsenné, de Ouden, Baumeis- 
ter, Vierdag, Kastein) két kísérő
vel küldenek ki.

Saját költségén, illetőleg más 
szövetségek költségén kimegy még 
két vagy három kerékpáros, két 
jachtversenyző és egy masszőr

Kispestnek Parisban diadalmas 
megérkezett Bécsit, 

a Hicbolsoo ellen játszik

W AC  igazgatója erre megüzente 
Hidennek, hogy „a W AC nem ki- j (saját költségén!).

többé’ a tudományára.” 
W AC az intézőbizotb-1

Klein Ignác.váncsi 
Egyben
ság elé vitte Hiden fegyelemsér
tését. A  bizottság egyelőre a 
klub és a játékos magánügyének
tekinti az esetet, ami n y ilv á n  bé* | tárgyalások több ruszinszkói 
kével fog lezárulni. rossal folynak.

Az Attila hétfőre" ruszinszkói 
[mérkőzést szeretne nyélbeütni. A

vá-

— Tdefonjelentésünk —
Becs, március 29. 

Kispest csapata Párisbél jövet 
ma megérkezett Bécsbe és holnap 
játszik a Nicholson ellen. A  két 
csapat összeállítása a következő 
lesz:

Kispest: Dénes —  Rozgonyi, 
Hunyadi —  Tőrös, Purcxeld, 
Csendes —  Paczolay, Fürstner, 
Kormos, Dormos, Steiner.

Nicholson: Plaschka —  SchneT- 
der, Puschmann —  Thaler, Stroh, 
Cemicz —  Waitz, Hanerl, Uridil, 
Steyskal, Hafmaiin.

A  mérkőzést fél 5-kor kezdik a 
N icholson-pályán.

Howorka Ottó.

Pálinkás, a Kisteleki TE jelem 
kapuvédője csak ma vagy holnap 
írja alá a Szeged FC-hez szólő 
szerződését. Pálinkás egyesülete 
óhajára vasárnap még résztvett *  
HTVE elleni mérkőzésen s ezen 
ismét bebizonyította, hogy a 
profifutbaü értékes erőt nyer 
vele.

M O D IA H O
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U & g p  t u d u n k ?

—  Mi az, Terefere 
j úr, csak nem lépett 
| be a Ferencvárosba?

-— Kérem, én mát 
csak a bajnokokká', 
tartok mindig.

—  Hát akkor még 
csak hordja a lila-

fehér színeket.
—  Hordhatom bátran, az a zü

richi 2 :2  szép eredmény, ha meg
gondoljuk, hogy Hitréc, meg 
Schneider Pepi, Zsífkovícs, Adam 
és az Abbeglen-fiiik mind játszot
tak. Aminthogy a kék-fehér szí, 
neket is büszkén merném hordani. 
Szerkesztő úr, csak figyeljen  
rám, sok van ebben a csapatban. 
Kijön az rövidesen.

A kaméleon magához képest 
eQy temetkezési szolga.

Engem nem lehet megsérte
ni, kedves Szerkesztő úr, hogy 
azonban a derbinél maradjunk, 
most már elmondhatom Szerkesz
tő úrnak az alábbi kedves kis 
esetet a bíró (nagy B-velJ körül. 
Mikor nyilvánosságra jutott, 
hogy ki lesz a derbi bírája, óriási 
megdöbbenés Vált úrrá a sport 
társadalmán. A mérkőzés meg
lehetősen nyíltnak látszott, nagy 
küzdelmét ígért, viszont a kivá
lasztott bírót (Hagy B-Vel)  úgy 
könyvelte el a szakértők tábora, 
mint aki könnyen elveszti á kon- 
tenanszát. Mikor szerdán megvit
ték Preiszmann alelnöknek a hírt, 
a hírnök pihegve szólt: „Hallotta 
már, ki vezeti a meccset?”  Mire 
Preiszmann rezignáltan válaszolt: 
„Igen hallottam. Mindjárt tíz 
rendőrrel többet kértem.”

Pedig egészen jó volt a
bírót

Az biztos, hogy nagyon le* 
égette a szakértőket.

■“ “* Mi az, Teret ere úr, maga. is 
dicséri a bírákat?

*■“  Olyan ritkán jutok e kiváló 
alkalomhoz . . .  Ellenben szeret- 
ném elolvasni az össz-belgrádí 
lapokat, vájjon hogyan szabták 
át hirtelen mellényüket a hétfői 
7 :0-áe Vfemeség, akarom mon
dani vereség nyomán. Remélem, 
m ait egyelőre megint számítani 
fo g  a magyar futball arrafelé.

De arról még nem beszélt, 
M gy miként fogadták a Ferenc- 
városban az 5 :l-es  győzelmet.

Hát hiszen örültek neki, ez 
természetes, voltak azonban egye
sek, akik azt mondták, hogy 
menyasszony túlszép” . Mert ez 
sem jó, tetszik tudni . . .

“  Maga mindig elégedetlen 
Terefere úr.

—  A világért sem, csak úgy 
mondtam, ahogy hallottam. De 
most inár igazán más tárgyra té 
rek ét. Azt tetszik tudni, hogy 
az MLSz elnöksége milyen gőzben 
van, hogy kikeresse azt a három 
bírót, akiket ajánlani fog  az óla 
Szolmik május 8-ra. Legutóbb 
kiröppent az a hír, hogy Lan ffe- 
nm  és Bauwens , dr. mellett a 
francia Síavickot is ajánlani fog  
jék . A francia sajtóban, boldog 
elégtétellel állapították meg, hogy 
a magyar futball milyen tiszte
letben tartja francia kollégáját. 
Irae, francia bírót akarnak jelöl
ni a legfontosabb Európa Kupa- 
mérkőzésre. Csak egy kié baj 
van —  tette hozzá a párisi 
V A utó. Az t, ii, hogy Slavick 
niár két éve nem bíráskodik . . .  
Tehát Síavickot ne ajánljuk,

Éát ön kit ajánl, Tereferé

“  Nem^ vagyok járatos nem
zetközi bírói körökben, Arról 
m éf jobban bé tudok számolni,

a d tíézapattí m gy  városban, 
ynek profiklubja igen komó-

r r f r f t á i y q  in iő t - ó *
Vasárnap, április 3-án, 
délután fél 5 órakor

Ferencvárss-Vasas
Előtte fél 3 órakór

Hungária-Ili. kér. FC
£ ligatolt bajnoki mérkőzések

lyan tart visszafelé az I. ligába, 
az egyik játékos heves érdeklő
dést tanúsított egy hölggyel 
szemben. Az illető játékős öcóSé 
az egyik fővárosi Válogatott 
klasszisú játékosnak, akit azon
ban a kritika az utóbbi időben 
nem nagyön tüntetett ki. Most 
legutóbb a derbi után kapóit igen 
kevés, úgyszólván semmi elisme
rést. Különben á jelszava: ki
korány k é l , . .  Mondom, a fiú 
egy játékostársával volt az ét
teremben, ahol rövidesen elkez
dett suhogni egy korbács. De a 
korbácsot egyesült erővel hamar 
eltüntették a futballisták és a 
folytatás már a rendőrségen ját
szódott le. Még az a szerencse, 
hogy ás egész eset olyan későn 
történt, hogy álig egy órácskád 
kellett csak várni a reggeli hiva
talos idő kezdetéig.

—  Ez magánügy.
—  De az nem magánügy, hogy 

Pozsonyban csak hatszáz cs. ko
ronát fizették ki a Misvét két 
napjára odaránduló budapesti 
amatőr csapatnak a kialkudott öt
ezer helyett. A  két fnéccsen Sem 
volt összesén 806 néző. Pedig az 
OTT nehi engedte ki a budapesti 
profiesapatót Pozsonyba, hogy az 
konkurréílciAt ne csináljon. Úgy 
látszik ózonban, hogy kár volt a 
fáradságért.

—  Né Avatkozzék Terefere úr 
a magasabb sportpolitikába.

Nagy halló Volt a derbin, 
mikor Újra feltűnt Salamon Béla 
a sajtópáholy előtti bérelt álló
helyén. Sala bácsi nagyban ke
zelt óz újságírókkal, amikör Kom- 
jádi rászólti „Vigyázz Béla, e kéz
hez vér tapad . . Salamon már 
borzádozni kezdett, amikor ki
derült, hogy Csak Tsuruta „gyil
kosa”  akart Vele kezet, fogni. 
Különben Tsuruta mellé méltán 
sorakozhat most Eastman, a ki
váló amerikai futó, akit nemrég 
még különböző csontjainak eltö 
résével gyanúsított meg egy ma
gyar sajtóorgánum és mát él- 
parentáltá, hogy ai olimpián sem 
vehet majd részt, ami azonban 
nem akadályozta még a derék 
amerikánust, hogy közben világ
rekordot né javítson negyed
angolon.

Maga mikor fog  Világrekor
dot javítani?

“  Távozásban? Most. Már me
gyek. Ajánlom magamat.

az
Európa Kupáért folyó 

küzdelemben
*“  Saját tudósítónktól —

Újsághír nyomán terjedt el á« á 
téves hiedelem, hogy m  Európa 
Kupa-vándordíj szabályzata kivéte
lesen megengedd Svájcnak, mint aZ 
ötös mezőny iag^éngébb tagjának, 
hogy a jövőben válogatott csapatát 
olyan külföldi játékosokkal is meg
erősíthesse. akik már legalább hát 
hónap óta Svájcban laknak. Mintán 
a i Európa Kupa szabályzata nett) 
ismer ilyen rendelkezést, Kenyeres 
Árpádhoz, m  MLSz főtitkárához 
fordultunk, hogy févilágöeítM  
'kérjünk tőle. mennyiben felel ineti 
a hír a Vafóá&giiákt Kenyeres a 
következőket mondotta műnk® tár
sunknak :

Ilyen engedély ntnts az ÉurÓ. 
pa Kupa szabályzatában, ilyesmiről 
Sohasem is tárgyaltunk. t)e elkép
zelhetetlen is volna, hogy Svájc 
ilyen kéréssel álljon eío, még ke
vésbé az, hogy a többi országok ezt 
elfogadják. t>e a PIPA ú j Sza
bálya egyenesen kisírja azt, hogy 
Válogatott mérkőzésen olyan já
tékos szerepeljen valamely ország 
nemzeti csapatában, aki nem állam
polgára az illető országnak, 

íme í Itt az első tavaszi kacsa — 
hoitteteme.

11.000 néző egy eme- 
rilceai mérkőzésen

Az Egyesült Államokban féltar- 
tózhatátlanul hálád á népszerűség 
utján az európai futball. Legutóbb 
Pittsburgban 11.000 néző volt egy 
mérkőzésen, ami ott tényleg igen* 
nagy szám, ha meggondoljuk a 
básé ball, áz amerikai futball mö
gött álló százezres tömegeket, 
Persze ez a 11.000 néző nem jelent 
még nagy bevételt, mért a Blue 
Láw, á Kék törvény értelmében 
vasárnapi mérkőzéseken belépő
díját nem szabad szedni, csak „ka- 
lapozni”  lehet, akárcsak a Rákos- 
patak mentén. Minthogy pedig ma 
már Amerikában is érezteti hatá
sát a világkrízis, a 11.000 néző 
mellett csak 280 dollár jutott a két 
résztvevő csapatnák, a Goodyear és 
Morris együttesének.

A nyugati amerikai í igában kü
lönben sok magyar játékos szere
pel. Amint az egyik clevelandi láp
ban olvassuk, á Shamrock 3 :0-ra 
győzött á „Magyar”  AC ellen. A 
magyar csapatbán két Szőke, két 
Lipt&k mellett olyan neveket is ta
lálunk, mint Albrecht, Bachmáün, 
de azért békésen megfér velük á 
Mac Hugh, Andersen és Chambets 
neve is. De hogy magyar szívünk 
hamar megvigasztalódjék „The 
Magyárs”  veresége ellenére is, 
könnyén megái lapíthat j uk az ame
rikai láp hasábjairól, hogy á Sham
rock két gólját Megyery, á volt 
aradi Csatár lőtte és a győztes csa
pat kapuját is Somogyi védte, aki 
szintén nem tagadhatja lé magyar 
völfát.

A törökök nagyban 
készülnek a Csikók 

fogadtatására
Törökországban nagy sajtó- 

kampány előzi meg a Csikó-válo
gatott áprilisi látogatását. Amint 
S ch vtén g  József írja nekünk, a 
törők lapók egymás mellé állít
ják á kairói döntetlent és a dél
németektől elszenvedett súlyos ve
reségét, és úgy állítják oda 6 ma
gyarok áprilisi véndégjárását, 
hogy ez lesz a legjobb alkalom 
megmutatni a „középeürópái ro
konoknak” a török futball fejlett
ségét. Nagyon vigyázni kell tehát 
a magyar futball vezetőinek, hogy 
nagy játékerőiű csapat ménjén le 
Sztambulba, különben hoSSZŰ 
időre bezárulnak 'Törökország ka
pui a magyar csapatok előtt.

A  tőrök szövetség már szakí
tott azzal a rendszerrel, hogy a 
tőrök válogatott csapatot egysze
rűen a Galátá Szeráj és a Fénér 
Bages-o gárdájából állítja ööszé. 
A  szövetségi edző —  angol ember 

r 22-es keretet jelölt ki, ebbé 
bekerült Izmirből 7, Ankarából 3 
játékos a SztambuÜak mellett. A  
szövetség ezeket a játékosokat fel- 
lozatja a fővárosba, ahol több

hetes közös edzés alá kerülnék, A  
Csikók élleni mérkőzés után a 
francia válogatott fogadja Sztatti- 
bul, majd jön a szovjet-váloga
tott iá. így készül a tőrök szövet
ség a júniusi Balkán Kupa-küZ- 
delmekre, amikben először fogflák 
megjelenni fi tötök Színek.

»Vegyes külföldi
Rübio, a kivételes képességű, 

de éppen olyan nyugtalan vérű 
spanyol Csatár, aki már Mexikót 
és az Egyesült Államokat is meg
járta, a párisi Club Fr&néak 
szerződtetett játékosa lett, —  
Sztambuíban meghasadt a baj
nokság. Külön játszik a nemzeti 
kartell, kiegészítve elég erőn 
olasz én görög csapatokkal és 
külön játszanak maguk közt az 
ellenzéki csapatok. —- A buka
resti . bajnokságban a temes
vári Steinbach edzette Unirefi 
Tricolor vezet, de csak jobb gól
arányával, mért a mögötte á lló

Venusnafc és Juventusnak is 10—  
10 pontja van.

Belgiumban fontos változás tör
tént a bajnoki tabella élén, a baj
nok Aitttwerp FC-t a Liersche BK, 
á magyar Tumauer Gyula által 
edzett csapat váltotta fel az első 
helyen.

Kolozsvárt
még áll a hó a pályán: fehér hús 
Vétban volt része Erdély főváro
sának. ö t  hosszú hónapja tart a 
kolozsvári tél s ez tragikus hely
zetbe hozta a futballt. A  bajnok
ság őszi fordulójából húsvétig 
csak öt mérkőzést játszottak le fi 
az Universitatea még egyet sem. 
Máskor tavasszal pótolták az el
maradt mérkőzéseket, most ki
fogytak aZ időből s á Szövetség 
úgy döntött, hogy idén egyfordu 
lós legyen az alkerületi bajnok
ság s május 15-ig mindenütt be 
kell fejezni a bajnoki sZezéttt, 
mert május 22-től június 8-ig az 
országos bajnoki döntőket ját- 
szák már. A kolozsvári —  északi 
*-* bajnokságban öt álkerület lé
vén, az alkerületeknek május 1-jé 
előtt végezniük kell, hogy május 
15-ig az öt alkerületi bajnok 
játszhasson a ligabájrióki címért.

Ez röviden annyit jelent, hogy 
például a kolozsvári alkerület hat 
csapatának az egyfordulós baj
nokságot április hónapban kell 
lebonyolítania —  égy pályán. 
Mert csak ennyi van. Nemzetközi 
mérkőzés tehát nem lesz április 
bán. Májusban azonban igen, 
mert az alkerületi döntőket nem 
keil okvetlenül a kolozsvári pá
lyán játszani. Május 8-án és 
10-én a Bocskai játszik ott (Bu
karestből hazatérőben), május 
21-én és 22-én pedig a kolozsvári 
évad legnagyobb eseménye kerül 
sörra. Azután jön a többi. Fel
téve, hogy a kezdet biztató lesz.

Boráffiésfói mérkőzések
Vasárnap;

TSC—Tuttil TE 2:1 (1:0). Félbe
szakadt. Gyöngyösi-űt. Bíró: Skalí- 
tzer és Ptes*. A  TSC nagy irammal 
kezd s Kalkusz I. labdájából Zeisel 
eredményes. Szünet után Zeisel lö
vése után 2:0 az eredmény. A  TTE 
gólját ll-esből Szécsényi lőtte. Ez
után a játék túlerél yes»é vált, úgy
hogy PléSz játékvezető a tnecóSet 2Ó 
pincééi a szabályszerű játékidő letel
te előtt beszüntette. — TSC ifj. 
TTE ifj. 3:0 (1:0). — TTE II.—TSC 
II. 6:0 (4:0).

VI. iker. SC-VI. kei. FC 1:1 
(0:0). Győngyösl-út. Bífó: Píő&z. 
A  harmadosztályú VI. ke*. SO meg
lepően jól játszott másodosztályú el
lenfele ellen. A vezetést Fazekas II. 
szerezte meg a VI. kér. SC-nek, míg 
az egyenlítés Kofcft érdeme. Szabót 
■VI. kér. SC a bíró kiállította. —
VI. kedf. FG ifj.—VI. kér. SC ifj. 
2:0 (Ö!0).

Féltén II.— Goldberger SE Síi 
<2 íl),

„SSW FC—CsTK 1:0 (0:0). Cse
pel. Bírói Ó im . „33”  FÓ: Rítffái 
*“ ■ ZlóCh, Wéber — Feketehegyi, Fe
jér II., Krámitíer -m* Mélán, Major, 
Fodor, Szabó, Kiss, — CsTK: Aug 
— Horváth í., 'Takács IÍ. — Zémanft, 
Szélig, Kriszt — Uitz, Ádler, Ke
mény, Horváth ti., Tóth. Hullámzó 
játékai telit el az első 25 péie. A  Tfl. 
percben »oéh  a lő-eeom bélül hénd- 
szét vét és a büntetőt KriftSt felső 
kapuléeoék lövi. Fordulás Után a ha
zai csapat Van jobbára fölényben, de 
gólt mégis a vendégcsapat ér el á 85. 
percben Kiss révén. Jók: Raffai,
Zlóch. Kiss és Melón „33” FC, Szá
lig, Tóth, Ülte és Zémann CsTK.

Behmofl—BVSC 3:* (2:0). Szőnjd- 
út. Bíró: Kovács. A  BVSC csupa 
MOVE-játékossal állt fel. A Schmoll 
szép játék után biztosan győzött Su 
patek (2) és Lenkey góljával. Ki
ttet: Kristály éá KoZSéióVsZky 
(Schmoll).

Szeífert—BRSC II. i á  (1:0).
BRSC ifj.—Széliért ifj. 5:0 (3:01.
VII. kér. Amatőr—ZSE Vegyés 2:1 

(2:0). öv-utoa. Bíró; HauSztaieCbt 1.
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Csak szombat délig a szer
kesztőségbe beérkező szelvé
nyekét veszünk figyelembe.

Az eredményesebb csapat győzött, 
GŐI1ÖVŐ: Fancsali és Bárkány (11-es- 
bői), illetve- Gerí. — ZSE ifj.—VII. 
kér. Amatőr II. 6:0 (3:0).

CsTK MILli—NySE 2:1 (1:0).
LTR—Főv. TKör komb. 3:3 (2:1).
LTK ifj.—FŐv. TKör ifj. 4:2 (2:2).
WSC—KTC 6:1 (3:1). Bíró: Po- 

tecz. A  WSC-nek válogatott játéko
sait nélkülöző csapata a 3 tartalékkal 
felálló kőbányai csapatot fölényes já
tékkal győzte le. Góllövő: Tóth (4), 
ősz (2), illetve Funyi (11-esből). 
Jók a WSC-böl a góllövők és Szath- 
máry, a KTC-ből a fedezetsor.

Húsos—SzFC 2:1 (1:1). Keglevich- 
utoá. Bíró: Maróti. Góllövő: Klöpf- 
ler, Barta, illetve Linczingor.

HFC—OTE MOVE 2:0 (0:0).
VöföS;Vári-út. Bíró: Fleischakker. A 
jobb UFC megérdemelten győz. Gól
lövő : Szemere és Briia. Mindkét csa
pát egy-egy 11-est fieim értékesített.

Vérhalom FC—ETSC 2:1 (0:0). 
Na.gypzombat-tt. Bíró! Remmer. A 
jobb Vérhalom megérdemelten győz 
Major I. és Berinde góljaival. Az 
ETSC gólját Rratína lőtte (U-es- 
2 á  ( 2 :0) .

KSC—BTSE 4:0 (2:0). Nagymom- 
bat-ü. Bíró: Remmer. A tartalékos 
BTSE nem volt ellenfele a jóképes
ségű KSC-nek. Góltövő: Pribil III. 
(2), Soszták I. és Naszáli.

Főv. TK6r—RIIAC 6:0 (1:0).
Teve-u. Az első félidőben komoly 
ellenfélként küzdő RÜAC a második 
félidőbon sorra kapja a gólokat, fő
lég védelmének tehetetlensége foly
tán. Góltövők sora: Rovnyai, Maczák, 
Kádár ( 1 1 -ésből), Kádár, Kádár éa 
Rovnyai. Tilii RUAC egy 11-eet nem 
értékesített,

NSC II.—ETC II. 6:1 (5:0). 
Hétfő:

FTC—Ganz 1:0 (0:0). Üllői-út. 
Biró: Burger. FTC: Bencze — Süve* 
ges, Báder — Reich, Morvái, Tóth 
I, — Bednarik, Balassa, Tóth II., 
László, Wintner. — Ganz: Gyuris — 
Mesikó, Bodzioily — DomSitz II., Pro- 
hástka, Horvá^ II. —  Nagy, Kubi- 
cza, Ambrus, Keszle# t ,  Kuibala. 
Olyan ,időtöltés” íutbaílöaás volt ez 
a mérkőzés. Egyflí fél sem vette ko
molyan. A  csatárok mindkét oldalon 
abban versenyettók, hogy ki tud több 
helyzetet kihagyni. Hét ebben két
ségtelenül a zöld-fehér csatárok vit
ték él a pálmát. Hiába adogatta Ba
lassa jobbra-bftlra az iskote-passzokat, 
ők azért sem lőtték a hálóba. A  gól
lövés nehéz műveletét Végül ie a 
gyarskorcsolyabajnok Wintner vé
gezte el, becsületes bombagólt küldve 
a sarokba!

ETC II.— Spárta II. 1:1 (1:0). 
ETC MÍLL—EMTK ifj. 1:1 (2:1).
FTC MILL vegyes—Ganz MILL

1:1 (IsO).
FTC ifj.—Gan* ifj. 4:1 <*:Ö).

ŰJ pálya Sóbányán. HowtesS lan
kadatlan tanftaa után végre új ott- 
tiOnhoz jutott fi Köb. AG, KőMnyá- 
nak «* ft« egyik legrégibb egyesülő, 
te. A  jeles lí. osztályú egyesület *  
Maglódi-úton kapott pályára álkal- 
mas téífiletst, amelyen az, elmúlt hé
tért Kezdték meg a munkálatokat. A 
pályát már teljéién bekerítették éa 
úgyszintén fi tatejmunkálntókat ifi 
befejezték rajta. Csak fiú Öltözők fel
építésére nem kerülhetett sor, mert 
na egyesület a maga énük körében 
nem képes ennyi áldozatot bonni é« 
a BLASz-tól kért anyagi támoga- 
"  sfc hogy a hose*ú vándorlások után 
otthonra találjon. Ha a BLASz a 
magáévá teszi a Köb. AO kérését, 
flkkőr fi k öze ljövőben  fi m aglódíútí 
pálya megnyitja kapuit.
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M i is  döntötte e l
a S árost— Halm án  
p á rh a rc o t 7

Ma Turay, Toldi, L á z á r  
é s  La ky  a  H ungáriában  
lá tszo tt wotnai 
M i a F e r e n c v á r o s  s ik e ré 
n ek  a titka é s  m i a jö v ő  útja

,__ Saját tudósítónktól —

mérkőzés nem értA vasárnapi 
véget a pályán.

A két tábor, amely annyi re
ménnyel és várakozással vonult kJ 
a nagy ellenfelek találkozójára, to
vább folytatta a mérkőzést a vitat
kozás mezején. Ezt a meccset nem 
fújja le a bíró a kilencvenedik 
percnél. Ez a meccs addig tart, 
amíg újra ki nem áll egymással 
szemben a zöld-fehér és kék-feher 
tizenegy. Lehet azonban, hogy 
éppen ezeknek a vitáknak a hatása 
alatt alakul majd át a helyzet s a 
Hungária egészen más, sokkal 
többre képes csapattal lép a pályá
ra. Mert tanulságosak ezek a viták. 
Az egyik körülbelül így folyt le:

—  Uram, én nem vagyok sem 
Hungária-, sem Ferencváros-párti. 
En tegnap óta Sárosi-párti vagyok. 
Ahogy évken át azért jártam ki a 
mérkőzésekre, hogy az Orth Gyu
rit lássam játszani, _ éppen úgy 
ezentúl azért járnék ki, hogy a Sá
rost Gyuri tudásában gyönyörköd
jek.

—. Kétségtelen, hogy tud az a 
fiú. De azért a Kalmár is legény a 
talpán.

—  Elismerem, a Kalmár is nagy 
futballista. De nyomába sem ér 
most a Sárosinak!

.—  New.̂  ?noyidduáw —  csattant 
fel a hungarista. —  Tessék a Kal- 

-

EBEL-FÉLE
FUTBALLABDA

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

márt oda tenni a ferencvárosiak 
közé, majd akkor nézze meg, mit 
tud. Vagy tegye a Sárosit a Kal
már társai közé a csapatba, akkor 
megláthatja, mit jelent az, ha va 
laki ilyen, vagy olyan csapatban 
játszik.

—  Igaz, egészen más a Ferencvá
ros, mint együttes. De még így is 
én csak Sárosi-párti maradok s 
nem tudna Kalmár úgy meghódí
tani.

—  Maga nem látta Kalmárt 
Egyiptom ban —  szólt bele más.
Ott nyerte vissza újra önbizalmát, 
ott szedte újra össze magát. Igaz, 
hogy ott más kondícióban is volt.

—  És ott a Fradisták játszottak 
mellette, körülötte!

—  Ez az! Kekem nem kellene 
más —  mondotta most nyomaték- 
teli a hungarista — , mint hogy ná
lunk játsszon a Turay és a Toldi, 
meg a Laky és a Lázár a Ferenc
városból. Majd akkor meglátná, 
hogy mi rúgjuk az ötöt s ők az 
ügyet! Akkor a Sárosi— Kalmár 
párharc nem Sárosi javára dől
ne el!

A  vita tovább folyt. Tovább tart 
1— egészen biztos —   ̂ hosszú, 
hosszú heteken, talán hónapokon 
keresztül, amíg 'a két csaipat új ta
lálkozása új tápláló anyagot nem 
ad a vitának. De már a fentiekben 
is benne van nagyjából1 a két csapat 
jellemzése, a két nagy ellenfél kö
zött jelentkező különbség megha
tározása. Főleg pedig világosain 
jélzi a hungarista felfogást azt, 
hogy a Hungária m iért nem tud 
pillanatnyilag egyenlő erejű ellen 
félként jelentkezni a Ferencváros
sal szemben.

Kétségtelen, hogy a Ferenc
városnak is voltak a mérkő
zésen kevésbé jó , sőt gyenge 

pontjai is.

gyenge játékát, ami kiábrándulást 
szült híveinek jelentős részében.

A Hungária csak egyetlen 
olyan csapatrésszel tudott 
kiállani, amely minden te
kintetben kiallotta a kriti

kát játékával.
Ez a rész a védelem volt. A  többi 
már egészen ingadozó, sőt félig- 
meddiig csődöt mondó rész volt. A 
Ferencvárosban csupán a védelem 
volt az, amely Korányi gyengébb 
játéka miatt komolyabb ingadozást 
jelzett. A  halfsora azonban ©gesz 
csapattal ért fel, a csatársorából 
pedig félidőnként más-más nagy
szerű tulajdonságokat hozott ki az 
ellenfél és a saját halfsora.

Láthattuk a Jugoslavija e l 
leni mérkőzésen is, hogy a 

csapatnak mi az ereje.
Az első félidő nem hozott igazán 
stílusos, folyékony és zökkenő nél
kül gördülő játékot, mert Bukóval 
nem tudta azt megteremteni, bál 
egy ideig nagyon jól játszott. Meg
mutatta, hogy komoly készüléssel, 
több lélekkel és odaadással meg 
igen komoly játékos lehetne. A má
sodik félidőben azonban Sárost 
pályára lépése egyszerre átformál
ta a csapat játékát, átvarázsolta a 
stílust és a helyzetképzést, ami 
igen jelentős mértékben könnyí
tette meg a csatárak helyzetét. S 
ha vasárnap Turayn és Toldin ki 
vül Kohut és Takács II. is komoly 
magasságokra futott fel formájá
ban a második félidőiben, aikkor 
hétfőn is megfigyelhettük, hogy a 
csatársor jó  játékának, eredmé
nyességének alapja —  a hali soron 
kívül —  elsősorban Toldi és Turay 
nagyszerű formája. Azzal a já
tékossal szemben, amit a csapat, 
mint együttes játszani tud, nem 
tudhatott megállani sem a Hungá 
ria, sem a Jugoslávija.

A  Hungária ellőtt ott áH a példa. 
Bele kell csak nézni a Ferencváros 
együttesébe s lehetőleg követni 
kell a példát.

A  Ferencvárosban nem tör
tént más, minthogy Sárosi, 
Lázár, Toldi, Háda szemé
lyében új tehetségek, friss 
energiájú játékosok kerültek 
bele a csapatba a még virág

jában levő régiek mellé.
Ezek a kifejlődő fiatalok jelentik 
most a csapat igazi alapját azok
kal, akik vagy újra visszanyertek 
régi tudásukat, mint Takács I 
Kohut, vagy maguk is még nagy
részt a fiatalabb évjáratokhoz tar
toznak, mint Laky, Turay, Takács 
II., Táncos. Az így kialakult csa
pat most könnyen viseli el, hogy 
egyik-másik mérkőzésén ez, vagy 
az a része gyengébb. Elbírja, ha a 
jobbszárny gyengélkedik, mint 
mostanában, nem bukik el, ha va
lamelyik tagja váratlanul vissza
esik, mint vasárnap Korányi.

A Hungáriánál mindez nem így 
van. Hosszú időn át ingadozott jó
formán minden csapatrész össze
állítása és még mindig nem alakult 
ki a csapat gerince sem. A  véde
lem mostani összeállítása komoly és 
maradandónak ígérkezik. Szabó 
személye fiatalított rajta valamit, 
de a Nagy— Kocsis pár nem szorul 
még fiatalításra. A  hali sor bán 
azonban csak egyetlen biztos em
ber van: Kalmár.

Meg kell keresni a hozzávaló 
társakat.

Mégpedig a fiatalok • között, akik

volt Sárosival és Lázárral, de a 
magyar futballisták sorában soha
sem volt nehéz tehetségeket találni. 
Most sem nehéz. Bátorság és jó 
szem kell csak hozzá, hogy meg 
merjük látni őket, azután már 
csak a hozzáértésen múlik, hogy 
mivé válnak.

Egészen zilált a csatársor is.
A  jobbsaárny most már valóban 
azzá válhat, aminek lennie kell. 
Iglódy és Cseh jól illik egymás 
mellé. De nagy szükség van egész
séges centerre. Akár Barátky le
gyen az, akár más. A  balszamy 
kérdését pedig haladéktalanul tisz
tázni kell. Titkos nem belső csatár 
s ez a szükségmegoldás nem méltó 
a kék-fehérekhez.

A vitázó hungaristának igaza 
van. Turay, Toldi, Laky, Lázár 
kellene csak a csapatba s akkor a 
Fradi-tábor bú-súlna most. Az új 
Turay kát, Toldikat, Laky Icát és Lá
zárokat azonban ki kell bányászni a 
magyar futball dúsan termő tala
jából, mert a Fradi bizonyára nem 
mond le róluk! Az utat megmu
tatta a Ferencváros, aki követi, 
egy-kettőre el tudja érni.

Hogy néz ki a derbi 
lábon, de nem félvállról...

Egy félidő a lépcsőn
_  Saját tudósítónktól —-

t e *
1907, március. 

(Hatvan óráig a vízben!)
Ki ne ismerné Webb kapitány 

nevét? Ő volt az egyetlen, aki át
úszta a La Manche csatornát.
( Azóta közel két tucatra szaporo
dott a számuk.) Azt azonban ke
vesen tudják Webb kapitányról, 
hogy ő volt az egyetlen ember, aki 
saját jószántából nem kevesebb, 
mint hatvan órát töltött részint 
úszva, részint lebegve a vízben.
A nevezetes tréning 1880 március 
8, 9 és 10-én folyt le Londonban a 
Westminster Aquariumban.

(Forduló eredménye:
20: 1!)

Rendkívüli tanulságokat nyúj
tott az elmúlt hét. Az első osz
tályú bajnokságban esett gólzápor 
mindjobban bizonyítja, hogy a 
csapatok osztályozásában nincsen 
reális mérlegelés, másrészt pedig 
az egyletek egy részében hiányzik 
a megfelelő sportvezetés. Ezen az 
alapon állandó fejlődés nem lehet
séges. Mesterséges eszközökkel -az 
agóniát ideig, óráig el lehet nyúj
tani, azonban életet csak úgy le
het teremteni, ha rendszeres mun
kát folytatunk. Elvégre az mégsem  
járja, hogy három elsőosztályú 
bajnoki mérkőzésben egy napon 
21 gól essék és abból 20 tisztára 
a gyengébb csapatok rovására. 
Ekkora gólaránynak egy osztály
ban nem szabad előfordulni. (Az  
eredmények: MAC— BAK 8:0,
M TK— Főv. TC 9:0, Typogr.—  
ÜTE 3:1. A  nemzetközi mérkőzé
sek sorát az FTC nyitotta meg. A 
mérkőzés az FTC és az I. Vienna 
között nagy közönséget csalt ki a 
millenáris versenypályára, noha 
az idő hideg, télies volt. A  szak
embereket az érdekelte, hogy az 
ősz legjobb csapatáról elterjedt 
riasztó hírek mennyire látszanak 
meg a csapaton. Az aggodalom 
nem volt alaptalan: a csapat gyen
gült. Ami súlyosabb, tréninggel is 
alig javítható hibák mutatkoztak, 
a csapat szelleme romlott és eré
lyes fellépésre lesz szüksége a csa
pat vezetőinek. (Eredmény: FTC  
— IV F C  1:1 .)

(Lawn tennis a MAC-ban)
Az idő némileg megenyhülvén, a 

MAC két aszfaltpályáján már meg
kezdték a játékosok a korai trénin
get. A  jelentkezések oly nagyok, 
hogy a MAC a tavalyi négy pálya 
helyett az idén már hatot fog. ren
delkezésre bocsátani.

*■-----J—   I ------- ---------
Ezek a pontok azonban nem juthat-1 között szerte a városban és az or- 
tak túlsúlyba a csapatban, mert a | sízágban bőségesen akad olyan I 
Ferencvárosban ragyogó pontok is I tékos, aki méltó erre a szerepre- 
voltak bőségesen. A  Hungáriában I Talán nem sikerül egyhamar meg' 
azonban fordítva állott az eset- j találni az igaziakat, talán nem lesz 
Kevés kitűnő játékosa volt és sok olyan szerencsés rögtön a Hunga- 
gyenge. Ez okozta nagy vereségét^ ria, mint amilyen a Ferencváros

Nagyváradon üzlet a perselyezég.
Miután a NAC felfüggesztés alatt áll 
3 miután a varadi pályák komoly 
mérkőzésre nem alkalmasak még, a 
NAC a Törekvéssel barátságos mér
kőzést játszott (5;2-re nyert) s közben 
ötletes vezetői perselyt hordoztak kö
rül. Az 1500 főnyi néző közt bőven 
akadt áldozatkész szurkoló s az ered' 
meny 8000 lei, ami hivatalos árfolya 
mán is 300 pengő körül van s nincs 
rá semmi költség. Nem is rossz öt 
let.

A  Csabai MÁV csapata vasár
nap Tótkomlóson 3 :2  (1 :1 )
arányban győzött.

Egy nagy mérkőzés közönségének 
jelentős hányada a tribünök feljárói
ról nézi végig a mérkőzést Nehogy 
azt higyje valaki, hogy a lépcsőn, a 
feljáróknál álló közönség afféle be
lógásból áll össze. Noha ez az a kö
zönség, amelyik a maga részéről 
már Újpest újítása előtt feltalálta a 
120 centit — azaz nem fizet. Itt van
nak legelőször az úgynevezett igazol- 
ványosok, a pályák és az MLSz éves, 
arcképes szabadj egyév el ellátott 
benfentesei, akiknek a jegyén ott áll 
ez a megsemmisítő mondot: „Ez  ̂ a 
jegy számozott ülőhely elfoglalására 
nem jogosít.”  Ha van hely, akkor 
persze le lehet ülni, de ha, mint va
sárnap, szinte minden talpalatnyi 
helynek van gazdája, akkor a boldog 
kedvezményezett ott fog helyet mar 
gának, ahol tud. páholyok kiszögel- 
íései előtt, a feljáró lépcső két szélén 
stb. Rendőr, futballbíró, vezérdrulc- 
ker, egyesületi örökmozgó (vulgó: 
intéző), elkésett törzsvendég, szenve
délyes szivaros, az mind a lépcsőre 
igyekszik, ahol nincsen dohányzási 
tilalom és vám némi mozgási szabad- 
ság.

A lépcsők közül a „ legelőkelőbb” 
az, amelyik a sajtópáholy előtt vezet 
a tribün felsőbb rétegeibe. Itt szokott 
állni a sajtópáholyból kiszorult, eset
leg szabadnapos újságíró, itt a vezér- 
szurkoló, ügyeletes rendőr vagy tiszt
viselő. Ide vonult be majdnem egyévi 
távoliét után vasárnap  ̂ délután a 
Hungária ősi rajongója, Salamon 
Béla is.

Salát sztároknak kijáró üdvözlet 
fogadta. Pont Komjádi elé állott és 
rágyujtot. Ez adja ugyanis a lépcső 
gyönyörének nagyobbik felét. Tíz 
centivel odébb vagy ülő helyzetben 
már tilos a dohányzás.

Sala meséli:
— Egy gyerek kék-fehér zászlót 

kínált nekem. Minek az, fiam? — 
kérdeztem tőle. — Hogy eldugjam?

Komjádi az előmeccs egy év óta 
felmerült újabb játékoscsodáit muto
gatja be.

— Ez a Zilahi — mutat a pályá
ra. — A bekkek öröme. Azért, mert 
gólt — azt sose rúg.

Két percre rá Zilahi majdnem rá 
hazudtol Komjádira.

Egy durva belemenésmél felkiált 
Sala:

— Ezt nem fújja le a bíró? Hiszen 
ez tiszta lábtörás volt! Sípcsonttörés, 
Csak nem sikerült.

Egy új profiról beszélnek. Sala 
megjegyzi:

— Hiába, mindenkinek rosszul 
megy. Képzelem, milyen jól keresd 
amatőr volt azelőtt. S most közön
séges profi lett.

A III. kér. csatárai forgolódnak a 
kapu előtt. De hála az égnek, vége 

j lett ennek is.
1 A kijáróban feltűnnek a derbi já
tékosai. Az első kék-fehér láttán kér
dik Salamont:

— Nos, hogy érzi magát? Szurkol?
— Én? Arról már régen leszoktam. 

Itt ma csak egy ember szurkol. A 
bíró. Mert akárhogy is lesz a végén, 
öt verik meg. Vagy legalább is, azt 
hiszi.

Ahogy azonban megkezdődik a mér
kőzés, Salamonból kitör a régi, el- 
temetettelek ítélt érzés.

— Hat-null már nem lesz! — 
mondja elégedetten, látván a Hungá
ria nagy kezdő lendületét.

Elkésett emberek szaladgálnak fel 
és alá a lépcsőn.

—  Hol a helyem?■—  kérdik a jegy- 
I szedőt.

— A másik feljárónál —  hangzik 
a jegyszedő megszokott válasza.

— De hiszen onnét küldtek idei 
Választ már nem" kap, de nem is

akar.
— Majd a szünetben megkeresem 

— mond és leáll a lépcsőre. Persze 
itt rágyújtani is lehet.

Egy úr kiugrik az egyik korzó
páholyból. A rendező rászól:

— Tessék kérem leülni, ott a helye.
— Nem ülök le, mert ott nem lá

tok semmit. Folyton járnak előttem, 
meg elibém állanak. Én inkább állok.

Az igazság az, hogy folyton fel
ugrált izgalmában a székéről. Addig 
szidták a mögötte ülők, míg nem bír
ta tovább és kiállt a páholy mellé. Itt 
aztán ugrálhatott.

Barátki bevágja a vezető gólt. 
Sala felkiált:
— Na, öt-null sem lesz már!
A Fradi rövidesen kiegyenlít. Kék

fehérek a lépcsőn verejtékeznék.
— Meleg v a n ...

Kornerek,
— Meleg van. . .
Néhány gyors Hungária-lefutás._ 
Egy ferences önmagát nyugtatja, 

mint aki éjjel az erdőben fütyül:
— Na, majd a második félidőre ki

lesz a Hungária.
Letorkolják:
— Csak ábrándozzon, aztán 

alugyon tovább!
Újabb elkésettek érkeznek. Hol a 

helyem?
A rendező:
— Tessék csak felmenni a tribünre, 

majd ott eligazítják.
„Fizető néző” :
— Jöjjön fel velem és mutassa meg 

a helyemet. Ne nézze a meccset!
Jegyszedő:
— Még mit nem! Tetszett volna 

korábban jönni. A derbire nem ilyen
kor szokás kijönni. Én a helyemen 
vagyok. Arról nem tehetek, hogy in
nét lelátok a pályára.

„Fizető néző” is megáll a lépcsőn. 
És rágyújt.

— Mit csináljak ezekkel az igazol- 
ványosokkal? — kérdezi egy „al- 
jegyszedö" a főjegyszedőtől. — A  
kordonnál mind beengedik őket a tri
bünre. S leülnek.

Nem tudom — feleli emez fél
szemmel a pályán —, nem kaptunk 
rá utasítást.

Kohut belövi a vezető gólt.
Sala szivarja kialszik. Odaátról 

zúg a „Hajrá Fradi” .
A  lépcsőn — meg előtte — már 

annyian állnak, hogy nem lehet mo
zogni. A rendőr helyet csinálna, de 
mind így felel:

— Nekem megvan a helyem, itt a 
jegyem, csak cigarettázni jöttem le.

Közeleg a félidő vége. Az árusok 
elkezdenek szaladgálni.

Jönnek a sörösök. Pohár sörökkel.
— Hát itt a tavasz — nézik az 

emberek. S összébb húzzák magukon 
a kabátot.

Pedig a pályán... meleg vaan. . .

1 . ETO
2 . TSC
3. SVSE
4. II. kér. SC
5. DAC 
6.SFC
7. DVE
8. Sz. MÁV
9. P. Kinizsi 

10. TAC
n . v t c

13 11
14 10
14
14
12
13
12
11
11
13
11

— 50: 
2 48:
4 42:
5 27: 
4 23
6 26 
6 23
6 27
7 13 
9 22 
7 16

16 24 
:23 22 
:31 17 
:39 14 
:24 13 
:31 10 
:30 10 
:25 8 
:24 7 
:46 7 
;28 6

Déli alszövetség. 
Szegedi alosztály

I. osztály VJ
i. szak 18 13 1 4 52:19 27 (9)a. KEAC 17 11 4 2 63:29 26 (8)
3. KAC 16 9 5 2 41:17 23 (9)
i. SzTK 18 10 2 6 52:33 22 (14)
5. KTK 16 9 4 3 58:38-22 (10)
0. HTVE 16 10 6 51:28 20 (12)
7. MTK 16 7 4 5 44:39 18 (14)
8. UTC ' 17 7 2 8 43:37 16 (18)
9. HMTE 18 5 3 10 33:51 13 (23)

10. MÁK 17 5 3 9 26:45 13 21)
11. SzVSE 16 6 1 9 23:43 18 (19)
12. KTE 18 2 8 8 23:38 12 (24)
13. SzTE 18 4 2 12 35:49 10 (26)
14. KiTE 17 1 1 15 10:88 3 (81)

A  március 20-ről elmaradt Me* 
gyér— Terézváros mérkőzés új 
napját nyolc napon belül be kell 
jelenteni. így döntött az intéző- 
bizottság tegnap este.

A  Nagykanizsai TE intézője 
nagyon örül, hogy végre megta
lálta standard csapatát. A  csa
patot a következő állandó felállí
tásban kívánja szerepeltetni; 
Csondor —  Jámbor, Engelleiter 
—  Radics, Bittér, Kudich —  
Farkas, Jakubec, Szollár, Kele
men, Gsász. Tartalék Vellák, 
Cerján, Ziegler, Galag, Mancsek.

A  bécsi Rapid veretlen maradt 
Dániában is. A bécsi zöldfehérek 
husvét napján 4:3-ra győztek az 
Akadémiák Boldklubben ellen, 
majd 3:3 arányban döntetlenül 
végeztek a kopenhágai válogatot
tal szemben.

meleg vaaan. . . ‘

Vidéki bajnokságok 
állása

Nyugati alszövetség.
:

I. osztály 1 ■ v’

készülékhez nem kell antenna, sem földvezeték, 1 1
..
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O ttó i m sáca a p  aem  tü íitu a J z- tím a a d a n í.

Kifelé tömött, fürtös villamo
sok, hosszú kígyózó gyalogtömeg, 
a pálya környékén jegyüzér falka, 
hosszú sorokban könyöklő embe
rek a pénztáraknál, rendőrök, ka
tonák, gyerekek, ifjak, vének, kö
vérek, soványak, gazdagok, sze
gények. Itt egy jegyüzér kínálja 
epekedő hangon a „tisztelt úr  
felé a finom, jó  bútorozott álló
helyet, „kasszái áron, uram” , ott 
egy lovasrendör igyekszik deli lo
vával bizonyságot tenni a csopor
tosulás káros volta ellen, óvato
san összehúzódó gyerekek baktat
nak a százhúsz centi felé és öm
lik és ömlik a nép!

ím e a derbi, az örök attrakció, 
a két ősrivális hagyományos fé 
nyes keretét mégsem tudta, szét
rombolni a gazdasági válság, 
munkanélküliség! Csak megtelt 
minden talpalatnyi hely s a nagy 
nézöfeketeségben nem éktelenked
tek foltok.

K ét szurkoló beszélget csodál
kozva már túl a turnikén:

—  Nézd csak! Mi van itt? Van 
pénzük az embereknek?

—  Lehetnek több, mint húsz
ezren!

—  ü gy látszik, mégsincs itt 
semmi baj! Mindent gondoltam 
volna, csak azt nem, hogy ennyien 
lesznek! Nem is tudom elképzelni, 
hogy jöhetett ki ennyi ember, 
azaz hogyan váltottak ennyien 
jegyet!

—  Úgy, ahogy te! Te sem vagy 
állásban és mégis kijöttél!

—  Tényleg . . .
Valahogyan ez volt a helyzet.

Mindenki kint volt, de azért min
denki csodálkozott a többin . . .

A tabu
S mivel együtt voltak a szur

kolók teljes számban, megkezdőd
tek a régi jó  békebeli ugratások, 
Egy-egy ferencvárosi társaság 
hamarosan fölfedezett egy hun 
gárista különítményt s megindul
hatott a szurkoló életében elen
gedhetetlen „húzás” .

—  Szegény Hungária! Rossz 
kedvük lesz ebbén a szép időben!

Ezt egy dörgő basszusú Fradi- 
szurkoló mondta a klubháztáji 
körlépcsőn. Már zengett is rá a 
válasz:

—  Maguk csak ne sajnáljanak 
bennünket! Sajnálják szegény 
Sároait, akit a betegágyból za
vartak föl direkt ellenünk!

—  De legalább nem fog  sántí
tani, mint szegény Barátky, aki 
bőgött, mikör betették!

—  Maguknál sántít az egész 
védelem!

—  És maguknál? Szegény Tit
kos csak azért játszik balössz-e- 
hötőt, mert katona és nem mer 
ellenkezni!

—■ Nézze, azért öt válogatott 
játékost csak mi adtunk!

—> Mázlival! Ha Sárosé és az 
Avar nem beteg, hol az öt váloga-
m i t

Erre az utolsó mondatra egy 
kis csend támadt. Aztán egy 
szintén ferencvárosi szurkoló 
csendesen megjegyezte:

—- Hagyjuk azért a válogatot
tal! E zt a válogatottat ne- bánt
suk!

. , .  Van azért olyan dolog,, mely 
m é «  a fanatikus szurkoló, előtt is

Azért az előbbi szurkoló sem 
eftett kétségbe. így  folytatta:

Tényleg, igaza, van, a válo
gatott csapat az jó  volt! Éppen 
ezért sajnálom szegény Hungá
riát, hogy milyen hálátlanul meg 
tágja rakni a Fradi!

Melyik csapát?...
Egy későn jött úr állandóan 

kérdezősködött a HL kér.—Ju- 
goslavija meccs alatt-

—  Ez kicsoda?
—  Ez a Spasics!
—  És az?
—  Vasics?
1— És az?
—  Lukies!
Gyengén sikerült Jugoslavija.- 

ék á á  után aa illető így töp-rem 
gett:

—  Ez a nagy egy, vagy csak-
az ics __

Igazságtalan eredmény
Hétfőn pláne rosszul ment sze

gény Jugoslavijának. Meccs után 
egyik kollégánkhoz felháborodva 
ment oda Spasics, a kapus:

—  Igazságtalan eredmény! 
Igazságtalan!

—  M iért?
—  Mert a hetedik gólnál fault 

volt!
Rossz elgondolni, mi lett volna 

az eredmény, ha nincs ez a hete
dik gól!

üde amatőrcselekedet
A nagy meccseket megelőzőleg 

az FTC a Cinkotai TK-val ját
szott, illetve, mint utólag kide
rült, a Cinkotai TK játszott az 
FTC-vel. A  cinkotai legények 
kissé idegesek voltak a nagy 
ellenfél ellen. Legidegesebb volt 
mind között a kapus. A  kapus 
például ilyeneket csinált. Ha tá
madást vezettek az FTC-csatárok 
kapuja ellen, árgus szemekkel f i
gyelt. S ha a lövés mellé-, vagy 
fölément, akkor örömében elkez
dett ugrálni és vidáman lengette 
a kezeit.

A  kapus öröme eme spontán és 
üde megnyilatkozása viharos de
rültségeket váltott ki.

Tehetségkutatás
Wekerlefelepen

A  Hungária, illetőleg az MTK 
néhány vezérembere, így például 
Bodánszky doktor, Rosenberg 
doktor és még néhányan elhatá
rozták, hogy nem nézik meg a 
derbit.

—  Eh mit, bennünket nem ér
dekel, hogy kap, ki ez a mai ti
zenegy, mi elmegyünk tehetsége
ket kutatni.

És kimentek Wekerletelepre 
megnézni az alsó osztályok kör
mérkőzését. Egy-két Turay csak 
akad!

És amint, nézték, nézték & te
hetségeket, hát jön ám csak egy 
izgatott ember és azt mondja:

—  Hű, doktor úr! Vezet a 
Hungária egy nullra,!

összenéztek a tehetségkutatók. 
S most már minden tehetsőgku- 
tató-energia egy szóban sűrűsö
dött össze:

—  Taxit!
Otthagytak minden tehetséget 

s rohantak a derbire.
Joggal mondhatták «  derbi 

után;
—  És m ost itt álhmh tehetség 

nélkül! . . ,

Jós az állóhelyen
Mikor a Hungária berúgta . az 

első gólt, ferencvárosiak egészen 
elkeseredtek, hungáristák egészen 
megörültek.

—  Hol a Fradi?! Nem látom! 
—- hangzott a kék-fehér boldog
ság.

—  Ugyan! Maguk csak siet
tek! —  mondta kissé erőltetett 
jókedvvel egy ferencvárosi.

—  n ? m
—  M ost lőtték be a becsület-

gólt!
Ez ugyan akkor még inkább 

jámbor óhajtás volt, mint jóslat. 
De 5:1 után képzelhető, hogy a? 
illető „ jó s ”  verte legjobban a 
büszkeségtől dagadó mellét.

Szurkolótípusok
Volt egy ragyogó jókedvű 

Fradi-szurkok) az állóhelyen. Ha 
a Ferencváros támadott, tapsi
kolt örömében. Gólnál csapkodta 
a szomszédait. A játékosokat pe
dig túláradó örömében így be- 
cézgette:

-í- Te , csibész! Jaj te csibészí 
Májé. aéok én neked! Hyeti csibé
szek! Úgy játszmák, mint a  tar 
Várók! Te, te gazember!

Voltak szimpla lelkületű szur
kolók is. így  például egy fiatal
ember az egész meccs alatt átlag

ban percenként nyolcszor-tízszer 
csak ezt kiabálta:

—  Hol a Hungária?! Hol a 
Hungária?!

Egy Hungária-szurkoló ért
hető idegességgel szólította meg 
á meccs végefelé:
; —  Mondja uram! Figyelem  
egész meccs alatt! Mást nem tud 
kiabálni, csak azt, hogy hol a 
Hungária?

A szurkoló már éppen felelni 
akar, mikor Kohut fergetegesen 
bevágta az utolsó gólt. A szur
koló erre torka szakadtából kezd
te üvölteni:

—  Hol a H ungária?!!!

Milyen tiszta
volt az ofszájd?

A kis Takács harmadik góljánál 
a hungáristák of száj dót rekla
máltak.

—  Ofszájd! Tiszta ofszájd 
volt!

Egy Hungária-drukker a Hun- 
gária-kapu mögött különösen 
hangosan kiabált:

—  Tiszta ofszájd! Tiszta of- 
száid!

Odaszól neki egy ferencvá
rosi;

—  Olyan tiszta, mint a maga 
lelkiismerete!
. —  De még mindig tisztább., 
mint a maga gallérja.

Imigyen ’ ékelődtek.

Megindulnak. . .
4:1 után már tömegesen in

dultak haza a Hungária-szurt 
kólók. Persze volt mit hallaniuk 
az ellentáborból: i

—  Hova mennékt
Közben harangozni kezdtek, 

mire többen felfedezték, hogy a 
harang a Hungária tiszteletére 
szólalt meg.

Komlós- Vilmos, a Terézkörúti 
Színpad művésze,- a népszerű 
Hatsek— Sajó tréfák szereplője 
is a Hungária vereségén búsla
kodva indult meg. Neki is kia
báltak:

Mi aé, Sajó úr, hova megy ?

*̂e$4fc.lí$zt!L
Takács II. ismét növelte 

az előnyét
a góltövő listán s most már szinte 
behozhatatlanul vezet. Az élcsoport 
állása:

29 gólos: Takács II. Ferencvá
ros.

16 gólos: Avar Újpest, Cseh II. 
Hungária.

H  gólos: P. Szabó Újpest.
12 gólos: Mátéffy Bocskai.
11 gólos: Jakuhe (Somogynál T, 

Újpestnél 4), Polgár Budai „11” .
10 gólos: Titkos Hungária, Tol

di, Turay, Ferencváros.
8 gólos: Serényi Kispest.
7 gólos: Szedlacsik Ferencváros.
6 gólos: Dömötör III. kér. FC, 

Híres Hungária, Kohut Ferencvá
ros, Fossák Vasas.

*
A profi gólrekord az 7, ligában 

9:0. A Ferencváros tartja $ a Va
sas ellen érte el. Vasárnap újra 
egymás ellen játszik a két csapat.

*
Tíz napon belül alapos válto

zás lehet, sőt valószínűleg lesz 
is az I. ligában. Vasárnap teljes 
bajnoki nap kerül sorra. Jövő 
héten hétközben, egyszerű hét
köznapon játszik bajnokit a Fe
rencváros ( ! ) ,  Újpest ( ! )  és a 
Hungária, míg vasárnap ismét 
bajnoki forduló kerül sorra sú
lyosbítva derbivel, a Ferencváros 
— Újpest találkozóval. Belecsep
pentünk a bajnoki idény kellős 
közepébe.

. rrnmmmmmf -
Meazzát, a milánói Amfero- 

siaha válogatott centerét, aki 
most teljesít katonai szolgálatot, 
hír szerint Rómába helyezik át. 
Persze nagy volt az ijedelem, 
hogy ez Meazza távozását jelenti 
futballista minőségében is. Erről 
egyelőre nem is lehet szó, hiszen 
Olaszországban csak a bajnok
ság befejeztével cserélhet klubot 
a játékos. Addig pedig még visz- 
sza is helyezhetik a híres, gól
zsákot a katonáék Milánóba.

Csupa honi mérkőzés fogjalja el 
e heti tipversenyink szelvényének 

tíz helyét
A  tavaszi idény végre meg

hozza a mostani vasárnapon az 
első teljes fordulót az I. ligában, 
ami azt jelenti, hogy tipverse- 
nyünk szelvényén az első hat hely 
máris foglalt. Egy-egy mérkőzést 
választottunk ki a II. ligából és 
á budapesti amatőrök küzdelmé
ből, a fennmaradó két helyet pe
dig ezúttal a nyugati alszövetség 
két fontos mérkőzésének biztosí
tottuk. Ezen a héten ugyanis újra 
besorozódik tipversenyünk a vi
dékiek nagy küzdelmébe, ahol 
most Győr és Sopron pályázói 
futnak külön versenyt. Ezért a 
Győri ETO és a Soproni FC, to
vábbá a Soproni Vasutas SE és 
a Székesfehérvári DVE egymás
sal való megütközését iktattuk be

tipversenyünkbe.
Tipversenyünkön résztvéhet min

denki, aki a mai, szerdai számunk 
második oldalán közölt szelvényt 
kitölti és szombat délig szerkesz
tőségünkbe juttatja. Ezen az 
időponton túl beérkezett szelvé
nyeket nem veszünk figyelembe. 
Pályázni úgy kell, hogy a szel
vény megfelelő helyére beírjuk a 
mérkőzések várt eredményét. Fél
idő felesleges. Feltételeink egyéb
ként a már közöltek.

A verseny három első helye
zettje kap díjat, mégpedig:

I. díj: egy darab futball-labda.
II. díj: Morisson-csomag.
III. díj: a Nemzeti Sport egy

havi előfizetése.

Kilenc találattal, k ö z t ü k  két 
telivel, g y ő z ö t t  e  h e t i  
tipversenyünk e l s ő  
helyezettje

Tipversenyzőink ezen a hús
véti fordulón igazolták be ráter
mettségüket, amikor a legkülön
bözőbb területekről kiválasztott 
tíz mérkőzésre is bátran és jól 
tipeltek. A  győztes csak egyetlen 
hibát vétett, de rengetegen vol
tak a versenyben, akik csak két 
mérkőzésnél hibáztak.

A győztest csak az V. osztály 
győzelme a IV. osztály fölött tré
fálta meg, ezzel szemben telibe 
találta az Újpest— Grasshoppers 
2:2 es a BRSC——RÁC 5:l-es 
eredményt. A  második helyezett 
Újpest győzelmet várt a Grass
hoppers ellen és csak itt hibázott. 
Ezzel szemben az V. osztályúak 
1 :0-ás győzelmét telibe találta, A 
harmadik helyre Szász László és 
Molnár Pál pályázott, köztük az 
döntötte el az elsőbbséget, hogy 
Szász döntetlent tipelt a III. kér. 
— Jugoslavija és a Maglód— Te
rézváros mérkőzésre és így csak 
fél-fél ponttal tért el a valódi 
eredménytől, míg Molnár Pál 
döntetlent várt ugyan a III. kér.

-Jugoslavija meccstől, a IV. ö. 
— V. 0. válogatottnál azonban a
IV. osztály győzelmét jósolta. 
Egyébként mind a kettőnek két 
telitalálata volt és ez emelte ki 
őket a két hibások tömegéből.

Még két-két telitalálatuk volt 
a kövekezőknek: Dudás László*
Hatschek Frigyes, Klein László, 
Nagy György és Román Zoltán 
dr.

Érdekes, hogy legtöbb telitalá
latot —  22-t —  az Újpest—'
Grasshoppers 2:2-s eredmény 
mutat fel.

Tipversenyünk eredménye a 
következő:

7. díj (egy  drb 18 szeletes fut- 
ballabda) győztese: ifj. Potyanek 
Ferenc Budapest, I., Barackos^ 
u. 2233.

77. díj (Morisson-csomag)1 
győztese: Rogyák 'Gusztáv Buda
pest, VIII., Baross-u. 84. III. 15,

777. díj (a Nemzeti Sport egy
havi előfizetése) győztese: Szász 
László Budapest, VII., Szt. Do- 
monkos-u. 18. III. 1.

Huszonötével a Nagjsziilösi 
Sport Egyesülőt

— Saját tudósítónktól —
Un gvár, március 25.

Kárpátalja kórban második _ sport- 
egyesülete elérkezett 25. éktévéhez. 
Az egyesület 1907-ben alakult. Alapí
tója Szentpály Miklós alispán, néhai 
Komáromy Lajos árvaszéki ülnök és 
Kiss Antal községi főjegyző volt

Működése első idejében tagjai a 
teniszben és korcsolyázásban értek el 
szép haladást, majd később a vívást 
is felkarolták.

A nagyobb arányú fejlődést a világ
háború kitörése megakasztotta. Az 
egyesület működése 1922-ig csaknem 
teljesen szünetelt. Elköltözések foly
tán sok régi tagját elveszítette. Az 
újjá alakuló közgyűlés tevékeny, tett- 
erős emberek kezébe tette a szép- 
multú klub vezetését. A nagy fellen
dülés eredménye az 1923-ban vásá
rolt és kiépített gyönyörű, tágas 
sporttelep, ahoi mindéin sportág ott
honra talált.

Néhai Nagy Kálmán dr., n&iai Ko
máromy Lajos dr., Siménfalvy Ár
pád dr. és Koflanovits Sándor járt 
az áldozatkész sportemberek élén, 
akik közül még külön kell kiemelnünk 
néhai Ráthonyi Ákost, a budapesti 
Király Színház hajdan ünnepelt mű
vészét, az NSE díszelnökét, aki anya
giakban állandó támasza volt városa 
egyesületének.

A labdarúgó szakosztály 1922 óta 
működik és a CsAF-MLSz kárpátalji 
kerületének bajnokságáért játszik. 
Kizárólag saját nevelésű játékosaival 
az elmúlt évben érte, el legszebb ered
ményeit. Csapatának lejobbfai: Vá- 
mossy István, Kárpátalja válogatott 
kapusa, Bemusz István, Csűri Sán
dor és a Yass-te&tvérek.

Sporttelepén klubhelyisége, olvasó
ja, sőt könyvtára is van. 1927-ben 
zászlószenteléssel kapcsolatosan ünne
pelte húszéves fennállását, míg a 
folyó évben negyedszázados jubileú- 
mát akarja emlékezetessé tenni.

A jelenlegi tisztikara: elnök: Si
ménfalvy Árpád dr., tartományi kép

viselő, társelnök: Aykler Domokos és 
Volenszky Kálmán, alelnök: Bohn 
Károly és Lator István, titkár: Csik 
Ferenc, labdarúgó szakosztály vezető: 
ifj. Matyi János, tenisz sz. o. vezetői 
Ladányi Zoltán,

Sz. Gy. L.

Fényképkirakatunkba (Teréz- 
körút é,s Podmaniczky-utca sa
rok, postaépület) a tegnapi nap 
folyamán 5 drb új felvételt állí
tottunk ki. 1. és 2. A Ferencvá
ros és Hungária csapata, 3. Sa
rokrúgás a Hungária ellen. 4. A, 
Ferencváros— Jugoslavija mér
kőzésről. Sarokrúgás a Jugosla
vija ellen. 5. U. o. Toldi a Jugo- 
slavija-kapus kezébe lő. Felvéte
leink egy részét kiállítottuk még 
a László és Kohut cég (József- 
körút 42 sz.) és Fogl II. üzlete, 
Újpest kirakatába.

Meghalt Reichel Frantz, a ki
váló francia sportújságíró, aki a 
francia sportban igen jelentős 
szerepet játszott, ő  volt a párisi 
olimpia szervező lelke, a francia 
olimpiai bizottság főtitkára. Fia
tal korában atlétikáit, majd a 
gyephokkihoz pártolt át. ő  volt 
egyébként a nemzetközi hokkiszö- 
vetség elnöke is. Az egész világ 
sportújságírói számára külön 
gyászt jelent Reichel halála, 
mert ő volt a sportújságírók 
nemzetközi szövetségének elnö
ke. A  62 éves sportembert mun
ka közben szólította el »  halál, a 
párisi Figaro szerkesztőségében 
íróasztalára borulva szívszélhű- 
dés érte.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Gombos b író  magas lázzal ve
zette a Ferencváros— Jugosla
vija mérkőzést és csak nagy 
sportszeretete akadályozta meg 
abban, hogy le ne mondja a  
meccset.



Szerda, 1932 március 30. tsai
Néhány őszinte szó arról,

mi juttatta a kiesés közelébe 
Miskolc egyetlen elsőosztályú 
amatőr csapatát, az MVSC-t

73
Síma utazás —

—  Saját tudósítónktól

Miskolc, március 29. 
Mostanában Miskolcon gyak

ran kérdezik a sportemberek egy
mástól: Nem tudja, mi az oka
annak, hogy ősszel oly gyengén 
szerepelt az MVSC ? A  válasz 
mindig más éfc.más. Azt azonban 
mind elismeri, hogy súlyos vér- 
veszteségein kívül a szakszerűt
len vezetés is oka annak, hogy 
az MVSC, az 1926. évi országos 
vidéki bajnok az alszövetségi 
bajnokságban a kiesés közelébe 
jutott.

1926-ban, a szétválasztást köz
vetlenül megelőző országos baj
nokság küzdelmeiben a sok meg
szokott név között egy ismeret
len egyesület tűnt fel a küzdők 
sorában: a Miskolci Vasutas SC. 
Nem nagy véleménnyel voltak 
róla azok, akik a többszörös ke
rületi bajnokok, a Szolnoki MÁV, 
a DVSC, a két SzAK^ (a szegedi 
és a szombathelyi)1 és az NTE, 
az addigi országos küzdelmekben 
nagy hírnévre szert tett egyesü
letek rajongóinak vallhatták ma
gukat. Némi tekintélyt szerzett 
ugyan a jövevénynek, hogy a 
többszörös északi bajnok, az egy
szer már majdnem az országos 
döntőbe jutott DVTK-val szem
ben került be a kiváltságosak 
előkelő sorába.

S az ismeretlen, az újdonsült 
északi bajnok —  az országos 
döntőbe jutott. Először a Szol
noki MÁV-ot verte saját pályá
ján, majd pedig az NTE-t kény
szerítette kétvállra ugyancsak 
idegenben a döntőig vezető úton.

A  szétválasztás után óriási tar
talékgárdájából könnyen pótoltó 
súlyos, minden északi egyesületnél 
súlyosabb vérveszteségét az MVSC 
Egy egyesülettel, a sokszoros baj
nok DVTK-val azonban nem tudta 
felvenni a versenyt, aminek az a 
magyarázata, hogy a DVTK-t a 
szétválasztás alig-alig érintette.
YCsupán Müller ment át tőle a 
profik táborába.) De majdnem 
állandó bérlője lett a bajnokság 
második helyének s csak akkor 
esett a harmadikra, amikor M ura
vidék legjobbjai is bekapcsolódtak 
az északi alszövetség bajnoksá
gáért folyó küzdelmekbe.

Az elmúlt bajnoki év tavaszon 
egyik csapás a másik után érte. Ov- 
szágos válogatott jobbszélsőjét, 
Magért, sérülés következtében 
örökre elvesztette. Fiatal, tehetsé
ges, alszövetségi válogatott bal
összekötőjét, Handlovicsot élete vi
rágában (20 éves volt) elragadta 
a könyörtelen halál. Többszörös al
szövetségi válogatott centerhalfja, 
Szabó II. tanulmányai miatt mon
dott búcsút,’ úgy látszik végleg, a 
futballnak. Kádár II. idegen szinte 
győzelméért küzd, több jeles^ játé
kosa fölött pedig eljárt az idő. Ezt 
te nagy vérveszteséget az MVSC 
sem bírta egyik napról a másikra 
pótolni.

Mégis d tények teljes felre- 
ismerése volna a csapat gyenge 
őszi teljesítményét, a kiesés köz
vetlen szélére jutását egyes-egye- 
dül és kizárólag az egyesületet 
ért súlyos veszteségeknek tulaj
donítani. Mélyebb, a csapat veze
tésében rejlő szervi hibák is 
hozzájárultak ehhez.

Északon közismert tény, hogy 
az MVSC, Miskolc egyetlen első- 
osztályú amatőrcsapata, futball
szakosztályában akut vezetési 
krízissel küzd.

Az egyesület vezetősége _ min 
dent elkövetett, hogy a bajt mi
előbb és gyökeresen orvosolja. 
Sajnos, kevés sikerrel. S ebben a 
sikertelenségben része van az 
egyesület legfőbb vezetőségének 
is, amely csak nevekhez ragaszko
dik, tekintet nélkül arra, alkal
mas-e vagy nem a kiszemelt a 
reábízott feladat elvégzésére.

Bűne a vezetésnek, hogy a csa 
pat tagjai között nem bírta és nem 
bírja megteremteni azt a harmó
niát, azt a bajtársiam érzést, amely 
a nagy sikerek első előfeltétele. 
Széthúzás, százféle akarás, a kitű
zött cél szemelöl tévesztése jellemzi 
a csapatot. Ez a szellem azután,

nagyon természetesen, visszahat a 
csapat küzdőképességére, amely az 
utolsó évben hajmeresztő módon

Néhány játékos brilliáns telje
sítménye nem elég ahhoz, hogy a 
csapat többi tagjait a játékban pó
tolja. Az eredmóny: olyan mérkőzé
sek elvesztése, amelyeken 80 száza
lékban az MVSC volt a támadó 
jobb halfsora és jobb közvetlen vé
delme révén.

Nagy hibát követett el a fut
ballszakosztály vezetősége azzal 
is, hogy az MVSC jeles és az if- 
; úsági bajnokságban mindenkor 
vezetőszerepet játszó ifjúsági 
gárdáját a szó szoros értelmében 
elsorvadni engedte. Az MVSC ré
gebben arról volt nevezetes, hogy 
ifjúsági gárdájában a legnagyobb 
ifjúsági reménységek futballoz
tak. Amint ezek kiöregedtek, üres 
maradt a helyük, mert az MVSC 
futballszakosztályának vezetősége 
nem fektetett súlyt az utánpót
lásra s a valaha nagyszerű, pom
pás, minden posztra legalább két 
egyenrangú játékossal rendelke
ző ifjúsági csapat az őszi mérkő
zések plőtt már majdnem minden 
esetben komoly összeállítási gon
dokkal küzdött.

Hibája a vezetésnek még az is, 
hogy a tartalékok foglalkoztatásá
ról nem gondoskodik kellőleg. Az 
MVSC-nek részint kiöregedett if
júsági játékosokból részint az első 
csapatban állandóan nem szereplő 
játékosokból tekintélyes játékerőt 
képviselő csapata volna. Ezeknek a 
játékosoknak foglalkoztatására az 
egyesület nagyon keveset tett s 
ezzel & természetes utánpótlás ki* 
alakulását akadályozta meg. A  nem 
foglalkoztatottak egy része elked
vetlenedett és hátat fordított a 
sportnak, másik része, amelyik 
mégis sportolni akart, elhagyta az 
egyesületet, más hajlékot keresett.

Ezek a hibák azok, amelyek 
végeredményben mind összehatot
tak s a csapat dicstelen őszi sze
repléséhez vezettek. Segítség? 
Szakavatott, hozzáértő vezetők, 
akik minden tekintetben meg 
tudnak felelni annak a feladat- 
nak, amelyet egy, az MVSC-hez 
hasonló nagy egyesület, mert még 
mindig annak tartják s az is, 
futballügyeinek vezetése meg
kíván. _  „

T. Gy.

Második meccsét elvesztette 
Ljubljanában a PVSK. Az ered
mény 6:4 (2 :2 ) volt az Illiria ja
vára. A pécsi csapatot a bíró ala
posan nyomta s még a helyi la
pok is elismerték, hogy a vere
ségre nem szolgált rá. A  gólok 
így estek: 10. perc: Bedekovics
0:1, 15. perc: Kosak 1:1, 21.
perc: Szvetics 11-esböl 2:1, 25.
perc: Jankovics 2:2, szünet után 
2. perc: Kosak 11-esből 3:2, 10. 
perc: Bedekovics 3:3, 17. perc: 
Doberlet 4:3, 27. perc: Janko
vics 4:4, 35. perc: Icze szabad
rúgásból 5:4, 40. perc: Koraik
6:4. A  PVSK játéka tetszett s 
pünkösdre máris meghívást ka
pott két mérkőzésre Grázba. A 
pécsiek tegnap este érkeztek 
vissza Pécsre. A  csapatnak Lu- 
gosi személyében sérültje van. 
Lugosi az első napi meccs II* 
félidejében egy olyan erős labdát 
kapott a halántékára, hogy köny- 
nyebb agyrázkódást szenvedett.

Az MLSz elnöksége kimondotta, 
hogy ha szeptember 8-án nem 
lenne válogatott mérkőzésünk, 
akkor a magyar II. liga— osztrák 
II. liga válogatott Budapesten 
sorrakerülő revánsmérkőzését az 
Etc FC-nek kell megrendeznie.

Tegnap este tárgyalta az inté
zőbizottság a Hungária—Tatabá
nyai SC Magyar Kupa közép
döntőmérkőzés ügyét. Az egye
sületek nem tudtak megegyezni, 
mire a bizottság sorsolni akart. 
Sorsolás előtt azonban a Hungá
ria kijelentette, hogy ha április 
24-én ' meg i« tartják a váloga
tott mérkőzést, de nem lesz több, 
mint öt válogatottja, akkor haj
landó Tatabányán kiállani.

Szombat
Serlegmérkőzés

Közp. TSE—Sch. SC, Amerikai* 
út, 4,

Vasárnap
PROFiBAJNOKSAG 

I. liga
F eren cvá ros—Vasas, Üllői-ut, fél 5, 
H ungária—III. kér. FC, Üllői-ut, 

fél 3.
Budai „11”— Újpest, Megyeri-út,

fél 5- . „  ,  -Somogy—Nemzeti, Kaposvár, fél 5 
Bocskai—Attila, Debrecen, fél 5. 
Sabaria—Kispest, Kispest, fél 5.

n . liga
Megyer—Pécs-Baranya, Soroksár

i fél 3. , „  , ,
Soroksár—Terézváros, Soroksár,

Maglód—Szeged FC, Szeged, fél 5 
Vác FC—Etc FC, Erzsébet-utca, 

fél 5.
Bak TK— Turul, ?

AMATŐRBAJNOKSAG
I. osztály 

VTE—111. kér. TVE, Megyeri-út,
fél 3. — Ifj. 10.

BEAC—BSzKRT, Lágymányos,
féi 5 . — ii. fél i.

FTC—MÁVAG, Üllői-út, fél 1. 
II. fél 11. ,

SSFC—BSE, Budafoki-út, fél 5. 
II. fél 3. „  ■

URAK—Elektromos, URAK-pálya, 
fél 5. —  II. fél 3.

Postás—MTK, Lóversenytér, fél 5. 
j II. fél 3. — Ifj. fél 1.

II. osztály
Kárpáti-csoport

KTC—BMTE, Ceglédi-út, fél 5. 
BRSC—KAC, Rákosfalva, fél 5 

H. fél 3.
HAC—Testvériség, Szőnyi-út, fél 5. 
Egyetértés—BVSC, Kőbányai-út, 

fel 5.
MKE—Hungária, Gyömrői-út, 

fél 5. _  II. fél 2.
EMTK—Ganz, Erzsóbet-uíoa, fél 3. 

Ifj. fél 9.
FSE—SzFC, Simor-utca, fél 5. 

Stobbe-csoport
PSC— TLK, Pestújhely, fél B. 

H. fél 1. — Ifj. fél 11*
BTK—VI. kér. FC, Pozsonyi-út, 

fél 5. — II. 10. — Ifj. 8.
RTK— TTE, Rákosszentmihály, 

fél 5. — Ifj. fél 3.
RUAC—OTE, Gyöngyöai-út, fél 5. 

Ifj. fél 1.
BTC—Vasas, Fehér-út, fél 5.
I. kér. SC—ZSE, Budafoki-út 

(GSE-pálya), fél 3. — Ifj. fél 1.
KFC—Cs. MOVE, Kelenföld, fél 5* 

II. 10.
III. osztály 

Első csoport

Újpest hazaérkezett
— Saját tudósítónktól

Már egybegyűltek Újpest foga
dására az „érdekeltek”  —  Maros, 
Arányi, Bányai (aki tegnap kelt fel 
betegágyából), Goda Dicky, sok 
szurkoló és rokon — , amikor  ̂a 
hangszóróin bejelentették: a párisi 
gyors a második vágányra fut be

—  Rémes —  mondja Dicky. — 
Ha a Ferencváros jönne a vonaton, 
biztosan az első vágányra jelez
nék . . .

Kis száladás az utolsó kocsik 
felé, de mire odaérünk, a társaság 
már le is szállt. Az első szó Bá
nyainak szól:

—  Egészséges már, maestro? 
Langfelder a szövetségi életről

érdeklődik Marosnál, azután a sváj
ciakról beszél, hogy milyen jók, 
mennyire kellett dolgoznia a csa

patnak. Jákube is dicséri a Grass- 
hopperst.

__Van olyan jó, mint a Hungá
ria —  mondja.

__Mikor tudták meg a buda
pesti eredményt?

—  Már vasárnap este! Hát, be
vallom, nem nagyon örültünk neki. 
Szombaton tipversenyt írtunk ki a 
derbi eredményére, de nem akadt 
telitalálat. A legközelebb Vörös 
járt hozzá, ő J,:l-et jó so lt . . .

Gyorsan szétszéled a csapat, 
csak ezt hallani: „A  csütörtöki vi
szontlátásra!”  Ekkor kezdődik meg 
újra a közös edzés a legközelebbi 
feladatra, a nyolc nap alatt esedé
kes három bajnoki mérkőzésre 
(Budai „11” , Nemzeti és Ferenc
város) .

fúl 3. „
Cukrász—FSC, Ceglédi-út, fél 3. 

II. fél 9.
Kelenvölgy—PATE, Kelenvölgy, 

fél 5. _  II. fél 3.
Harmadik csoport

Húsos—ETC, Soroksári-út, fél 5 
Ifj. fél 3. , ,

Hálókocsi—K. Törekvés. Gróf 
Keglevich-utca, fél 5.

Negyedik csoport
UFC—VAC, Kelenföld, fél 3. 

II. fél 1. „ „
Lapterjesztők—Orv. Műszerész, 

Kőbányai-út, 12.
MÖSzTK—PTBSC, Pozsonyi-út, 

fél 1.
V. osztály

Első csoport
SzTE—X. kér. ISE, Szemeretelep, 

fél 5.
N. Húsos—Szeifert, Gubacsi-üt, 

fél 5.
Kőbányai FC—MFOE, Halom

utca, fél 11.
MPSE—Gránit, Csepel (MOVE 

pálya), fél 5.
Második csoport

Nagytétény—B. Testvériség, Nagy
tétény, fél 5.

NJTC—MAFG, Zágrábi-út, fél 5 
Ifj. fél 1.

KAOE—Féltén, Soroksári-út, 10. 
II. 12.

ZAC—KTK, Szőnyi-űt, fél 8. — IL 
fél 1.

WSE—SzRTC, Wekerletdep, fél 5. 
CsTK— WSC, Csepel, i& 6.

n. 12.
BIK—StAC, Budafok, fél 5. 
SzNSE—ÉMOSz, Államai telep, 

fél 5.
BBFC—KSSE, Lemtoe-út, fél B.

n. fél 8.
Második csoport

Vér halom-—F  öv. TKSr, Vörösvári- 
út, fél 5.

BSC— TSC, Pasaréti-út, fél 5. 
Ifj. fél 8.

VI. kér. SC— Törökőr, Pozsonyi- 
út, fél 3,

MSC—RAFC, Horthy Miklós-út, 
fél 3. — II. 9.

NSC—UMTE, Fehér-út, 12. 
II. 10.

I MFTR— Nyomdász, Népsziget, fél
5. —  II. fél 8.

NTC—P. Törekvés, Gyöngyifei-út, 
fél 3.

Compactor—UTSE, Véci-út 73 
(Teve-utca), fél 6.

IV. osztály
Első csoport

P. Remény— USC, Rákospalota, 
fél 5.

M ÁV Előre—RÁC, Tatal-út, fél B.
I I fj. 10.

LTK—Pamut, Horthy Miklós-út 
(Újpest), fél B. — II. 11.

Második csoport
KASC—LTE, Simor-utca, fél 10 

II. 11.
X . kér. FC— TITE, Pesti Határ-ut, 

fél 5.
Kalapos—FÖTE, Kőbányai-út,

Szövetségi díj
Drasche—MFOE, Tárna-utca,

fél 3.
Ifjúsági bajnokság.

SzNSE—KEAC, Állami telep, 
fél 3.

MFTR—MTC, Népsziget, 12.
BIK—Hungária, Budafok, 2. 
SzFC—Cs. MOVE, Állami telep 

fél 11.
KSC—KSSE, Kelenvölgy, 12.
CsTK—Vasas, Csepel, 2.
Törekvés—Testvériség, Bihari

ét, 10.
FTC—BVSC, Simor-utca, 8. 
Compactor—Elektromos, Vácá-út,

73 (Teve-utca), fél 3.
SSFC—SzAC, Budafold-út, fél 1 

KAOE—Kőbányai AG, Soroksári 
út, 8,

BRSC—BSzKRT, Rákosfalva, fél 1, 
BTC—BSE, Fehér-út, fél 3. 
WSE—MAV, Vas Gereben-utca, 9 
KFC—UTSE, Kelenföld, 8.
FSE—Féltén, Simor-utca, fél 3. 
Lapterjesztők—K. Törekvés, Kő

bányai-út, 8.
Drasche—B. Magyarság, Tárna- 

utca, 12. |
Barátságos mérkőzések

BSC 11.—TSC II., Pasaréti-út, 
fél 1.

X. kér. FC—TITE, Pesti Határ
út, 2. — Ifj. 12. — Ifj. II. 10.

Kéve—P. Attila, Valériatelep, 10. 
BTVK—Compactor vegyes, Teve- 

utca, 10.
BBFC vegyes—SFC vegyes, 

Lenke-út, fél 9.
SzFC vegyes—FSE vegyes, Simor- 

utca, fél 1*
P. Iparos—P. Jutagyár, Gubacsi

ét, 12.
Szeifert—Spárta, Őhegy-utea, fél

12. — H. fél 10.
BSE ifj. vegyes—FKSC, Millena-

m iutagyár—Uránia, Szekszárdi* 
út, 4 .— II .2 .— Ifj. 12.

K. Húsos—Budatétény, Buda*
tétény, fél 4. — II. fél 2.

Közp. TSE—B. Magyarság, Rákos
patak, 2.

B. Magyarság—Főv. 11FC, Rákos
patak, 4.

R. Vasutas—U. Remény, Keresz- 
turi-út, fél 3.

EMTK MILL—ETSC, Erzsébet- 
utca, fél 12.

Bp. FC—VII. kér. Amatőr, Őhegyi 
út, 4 .— II. 2,

SzTE—X. kér. KISE, Szemere
telep, fél 5. — II. fel 3.

Elektromos ifj. II.—MÖSzTK
vegyes, Latorca-utca, 11.

Kőbányai FC—MFOE II., Halom
utca, fél 9. . . .

Siketnémák—Sz. Juventus, Valéria
telep, 2, — II. 12.

P. Rákóczi MILL—ETC MILL, 
Erzsébet-utca, 10.

P. Törekvés II.—PMTK II., 
URAK-pálya, 8.

PMTK—RMTE, URAK-pálya, 10. 
III. kér. SC, ŐSE vegyes—Fér. 

Törekvés, Valéria-telep, 4.
III. kér. SC—BTSE, Határ-utca, 8. 
Európa SC—KTK vegyes, Gyöm

rői-út, 10.
N. Húsos II.—P. 11FC, Gubacsi

ét, 2.
Csepeli Levente Oktatók—MPSE 

II., Csepel, 1.
Bő. MTE—KAC B), Kispest, 4. 

II. 2.
FKSC—KEAC, Maglódi-út, 4. 

II. fél 2. #
TSE—Schmoll, Amerikai-út, 10.

II- 8.
Drasche—V ili. kér. Akarat,

Tárna-utca, 4. — IL 12.
Drasche MILL—KTK ifj., Tárna- 

utca, fél 10.
NTC ifj.—VFC ifj., Gyöngyösi

ét, fél 11.
NTC I1.—RUAC II., Gyöngyösi

ét, fél 9.
VI. kér. SC II.—BFC, Bodor

utca, 12. — Vegyes 10. — Ifj. 8, 
Vasas II.—FLK, Béke-utca, 11. 
MÁV Előre II.—T. Előre II., 

Tatai-út, 2.
Kalapos vegyes—NJTC vegyes f 

Zágrábi-út, fél 9.
CFC—CFC II., Kőbányai-út, 10. 
BTSE—III. kér. SE, Nagy

szombat-utca, 8.
III. kér. TK—Filatorigát, Nagy

szombat-utca, 10.
V. kér. SzAK—BAC, Nagyszombat- 

utca, 12. . .  ...
Kalap—V. kér. SzAK II^ Nagy

szombat-utca, 2. __
Testvériség ifj.—BVSC MOVE ifj., 

Amerikai-út, fél 1.

Hétfő
Barátságos mérkőzések

KAOE ifj.—P. 11FC, Soroksári
ét. 4-USC—Tözsdések, Újpest, Horthy 
Miklós-út, fél 3.

Tungsram műhely—TőzsdéseJc ve- 
gyes, Újpest, Horthy Miklós-út, 
fél 5.

Közp. TSE—Sch. SC, Soroksári
ét, 2. __________

Bécsban játszik ma 
a Kispest,

amely párisi nagy sikerei után már 
az osztrák fővárosiba érkezett. A  
szép párisi eredményekhez Mayer 
Béla, az egyesület ügyvezető aled- 
nöke a következőket fűzi hozzá:

—  A lorienti vereséget nem le? 
hét csodálni, hiszen a csapat K or
mos és Tőrös nélkül játszott. 
Annál szebb a párisi két ered
mény. Itt már játszott Kormos, vi
szont Tőrőst újra nélkülözték a 
mieink, mert nem kapott szabadsá
got. Tőrösnek most a héten mér
kőzést rendezünk, hogy a Sabaria 
elleni meccs előtt újra formába 
jöjjön. Reméljük, hogy Bécsben a 
Nicholson elleni mérkőzésen is 
megállja a csapat a helyét.

—  Párisban serleget nyertek? —  
kérdjük.

—  Igen — mondja Révész dr. — 
serlegünk már van, de pénzünk 
nincs. . .
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mezen az Elő FCI vidéki •"*•****
Kiskundorozsma: KPLE—Aigner

—  Bajai tudósítónktól — telepi SE (Szeged) 2:1 (1:0). II.

ózd: Ó V T Í-M .tJ k d  AK 0:0
Barátságos. Bíró: Gyúrják. Szép 
mérkőzés, az első félidőiben a MÁK. 
a másodikban az ŐVTK támadott töb
bet,

Balatonfiired: BSC—Veszprémi TC 
komb. 3:3 (2:1). Barátságos. Bíró 
Auerbach. Egyenlő erejű ellenfelek,

taui útjáról tegnap a 
órákban érkezett meg. Fábián Pál 
elnök az alábbiakban mondja el haza
felé utazásukat s egyben tegnapi 
számunkban megjelent beszámolónk
hoz megjegyzéseit:

— Reggel indultunk Komotauból s 
bár jól utaztunk, mégis fáradtak
vagyunk A játékosok közül Gergely Mindkét rfezről a vádd játékosok tün- 
szenvedett kézén sérülést de szeren- tet)tók u  maguka.t.
csere ez nem olyan súlyos termé- p a.„\. p 4r __TT v  o.n do.m p„
szetü, hogy ezért hosszabb ideig pi- rátságos. Mró: Nagy M i n d i g  1z- 
henme kellene. A mérkőzésekről meg- galmag és érdekes mérkőzés. A terez- 
jelent közleményekhez legyen szabad városiak niagyobb futballtudását : 
annyit megegyeznem, hogy Pihen, lelkesedéssel pótolták. Gól
ben ugyancsak alaposan meg kellett lövd. sluzik (2) és Balykai I.
dolgoznunk a döntetlen eredmeyert 8 Vásártéri válogatott__Haj
kicsit túlzás az a megállapítás, hogy maIuteai válogatott 4:2 (1:1). Érem- 
a magyar második liga negyedik hrórkőzós. Bíró : Deák. Erős, helyen- 
helyezettje jobb mint a csehszlovák ként durva mérkőzés. Góllövő: Mészá 
eiso liga negyedik helyezettje. ! ros, Szabó, Bojkai és Brenner, illet

ve Palásti és Hegedűs.
a M iw  „«««.„ .«»  r Siófok: SSE—Veszprémi TC komb

„  ^  / IÁY , ^ Z<1 „rájönni . . .  0:0. Barátságos. Bíró: Steiner. A 
Szegedre husvetlcor vikend-vonat I ie;iikeg helyi csapat győzelmet érde
m eli. Sőt nem is egy vonat, ha- j meJt volna.
nem kettő. A két vonat kétezer l Rákoscsaba: RTK—Bak TK 2:1
embert vitt le potom árért a rriá- I (1:0). _ Barátságos. Bíró: Leimen 
sodik legnagyobb magyar város- Mindvégig fair mérkőzés.  ̂ Az RTK 
ba. Az utasok vadonatúj harmad- megérdemelten győzött. Gól'lövő: Ste
osztályú Pullma^kocsiMan, szú- KSffl^tJSE 7:2 ?5:1). Ba-
mozott helyen ültek s külön vonod-1 r4tságos. Bíró: Goda. Góllövő: Papp 
hoz illő gyorvonati sebességgel I Toananek (2), Kokár, Balog, ü 
utaztak —  a személyvonati ár letve Burza II. és Fövenyes. 
feléért . . .  Mindez pedig azt je- Gyömrő: GySE—Törekvés komb,
lenti: a MÁV kezd rájönni, mi a [3:2 (2:2). Barátságos. Bíró: Készéi 
helyes üzleti politika. Nem a L HeV«s harcban reálisan szenvedett 
tarifaemelés, nem a kedvezmény- ^reseget a vasutas csapat. Góllövő 
megvonás! Hanem e z ! . . .  S ezt I g ^ t h  (2), Krss, úletve Nemes es
a jó alkalmat, amit a szegedi | Kunszentmárton: Szarvasi Bocskai

KTE 3:0 (1:0). Barátságos. Az 
ballistáknak sem szabad elszalasz-1 edzés nélkül kiálló KTE megérdemelt 
tani. Keressék fel most újra a [vereséget szenvedett _ a. jóképességű 
kereskedelmi minisztert s a sze -1 Bocskaitól, melyben néhány igen te

hetséges játékos foglal helyet. Agedi vikend-vonat nagy közönség- - , ,  „
p e r é r e  - »  «  Í C S Í * .  S .
Ma V  szempontjából is előnyős l rekvés komb.—Diákok 3:1 (1:0). Ba- 
vasúti sportkedvezmenyek köz-1 rátságos. Bíró: Jeney. Erősiramú
megelégedést keltő elintézésére. j mérkőzés az állóképesebb csapat győ 

Híreb a Nemzetiből. Bihámy zömével. Góllövő: Barigano, Hütter, 
nagyszerűen játszott Galántán I y lefcve Tóth.
mind a két nap. Ügy látszik, kezd ] 
formába jön n i Rajta kívül 
Szendrő és Búza tűnt ki a Nem
zeti csapatából. —  Gergelynek I

Rákoshegy: BSzKJRT komb.—RSE 
4:1 (2:1). Barátságos. Bíró: Deák.

Cegléd: Ganz TE—C. MOVE 5:1 
(3:0). Barátságos. Bíró: Kiss.

Vác: V. Remény—UTE komb. 2:1
Bécsben szerzett sérülése csak (1:1). Barátságos. Bíró: Kollár.
könnyebb természetű, vasárnap 
Kaposvárott már játszhat. —  A 
Nemzeti játékával Galántán na 
gyón meg voltak elégedve. —  A 
Sabaria nem tudta megfizetni a

Sashalom: SASC—Uránia FC 7:1 
(5:0). Barátságos. Bíró: Fehér, 

Rákos: Budai AC—RVSE 2:1
(2:0). Barátságos. Bíró: Thyn.

Alagt ASC—Pesterzsébeti Attila
oauaiia nem tuuui mogiizemi a 7;2 (4;1)< Barátságos. Bíró: Turcsá- 
Nemzetitol kölcsönkért játékosok nyL Szakáll (3)) Mackhuid (2), Ju- 
útiköltséget, valamint a Nemzeti- I rasok és Sziklavári góljaival győzött 
nek járó összeget. Tegnap este| a helyi csapat, 
emiatt a Nemzeti már panaszt is
tett a szövetségnél. —  A Sabaria 1 _ .. .. .. „ „ , ,  ,
— Nemzeti mérkőzés egyébként 0 Gyonoyorű futballt hozott a, 
közös megegyezéssel május 8-ra, Sopronban lejátszott TSC-—SVSE 
a magyar— olasz mérkőzés nap- baJnoki A  tafahanyai
jára került. Legalább így jelen- f aPat  , elvitathatatanul nagyobb 
tették be tegnap este a profiszö-1 technikájával szemben az SVSE 
vétségé intézőbizottságának. A állott szemben. ̂  Az egy
mérkőzést Szombathelyen ját-1 győzelmet a TSC mmdenkép- 
szák. —  A múlt héten még úgy Pen megérdemelte, mert a soproni 
volt, ;hogy április 10-én kerül csapat igazán csak a mérkőzés vé- 
sorra a meccs. Ilyenformán a [ Fán jött bele a játékba s ekkor tud- 
Nemzeti részére felszabadult az ta Faiját is megszerzői. Az egyen- 
április 10-i nap s a fekete-fehé- htés kiharcolásához azonban, jól- 
rek most április 10-re a Brati- [ lehet, sok helyzete volt, már nem 
slaiva ellen kötöttek le mérkőzést, futotta az erejéből. Pedig a TSC 

Május 5-ig le kell játszani a nélkülözte egyik legjobb csatárát, 
Ferencváros— III. kér. FC Ma- Unbant, ki a pénteki edzésen meg-
gyár Kupa középdöntőmérkőzést. , *x azo™ an
így  döntött tegnap este az MLSz Urbant jól helyettesítette, 
intézőbizottsága. Május 5-ig a ^  Sátoraljaújhelyi AC-nak egy 
Ferencvárosnak nincs más sza- súlyos sérültje van, Dankay, fa a 
badnapja, mint maga május 5, heten , szarkapocstö-
amely éppen ünnep, miután ak- [ f est szenvedett: A fiatal játékos 
kor van Áldozócsütörtök. Érdek- lrant, nagy részvét nyilvánul meg, 
lődéssel várjuk, hogy engedélye-1 érthető, hisz Dankay Satoralja- 
zik-e erre a napra a mérkőzést, hely egyik legszimpátikusabb fut- 
tekintettel arra, hogy három nap- ballistája. Jelenleg negyedéves fel- 
pal később kerül sorra a magyar sőkereskedelmi iskolái tanuló, még 
—olasz válogatott meccs. Véle-1 Pedig iskolájának legjobb tanulója, 
menyünk szerint az MLSz enge-1A  SAC különben a Dankay íáb- 
délyezhetné a meccset olyan fór- törése miatt elvesztett ŐVTK elleni 
mában, mint engedélyezte a már- mérkőzését megóvja. _ 
cius Í5-én Debrecenben sorrake- j A Sátoraljaújhelyi MÁV csa. 
rült kupameccset, iő t a Ferenc- pata és vezetősége a Szolnoki 
város— III. kerület mérkőzést MÁV-tól elszenvedett vereséget 
össze lehetne kapcsolni a váloga- j nem tekinti tragikusnak. A  S:0-ás 
tottak utolsó edzőmérkőzésével a vezetés után bekövetkezett veresé- 
ilyenformán Áldozócsütörtök nap- get a csapat körében mindenki a 
ján érdekes ünnepi műsor kerül- J kevés edzéssel magyarázza. A sok 
heine sorra. j fiatal játékos ereje a második fél-

Május I5-ig kell lejátszani a időben teljesen felőrlődött 
Dréhr-serleg elődöntő mérkőzé- A nagykátai sp'ortközönség 
seít, erre hívja fel az MLSz a nagy érdeklődése mellett zajlott 
keleti,' déli és északi alszövetsé- le húsvétvasánmpján a helyi DAC 
get, valamint a budapesti amatőr és a Mag tód i TC mérkőzése, Győ- 
alszövetséget. zott a nagykátai esapat 2 :2-es fél*

Már több mint kétszázan fizet- idő után S :3 arányban, 
ték le az utazási költséget Mis. Karácsonyi dr., a szegedi 
kolcon a debreceni különvonatra. KE AC kitűnő játékosa vasárnap 
Pedig erősen a hónap vége felé j  Szentesen súlyosabban megsérült, 
tartunk. A nagyobb tömegű je- Könnyen lehet, hogy pordeválása 
léntkezést péntekre, elsejére várja keletkezett 
az Attila vezetősége. ' UTSE ifj.— UTE ifj. 2 :2  (1 :1 ).

A szövetségen kívüli szombat, 
helyi amatőrcsapatok váloga
tottja a húsvéti ünnepeket Bur- 
genlandban töltötte. Vasárnap 
Felsőőrött az ottani ASV ellen 
3:2 (3 :1 ) arányban győztek, hét
főn pedig Pinkafőn 1:1 (1 :0 )
arányban döntetlenül végeztek a 
szombathelyi fiatalok.

Somogyi is bevonul ezen a hé 
ten a Sabariához s vasárnap Kis 
pesten alighanem ő irányítja majd 
a csatársort.

A Ferencváros— Újpest mér 
kőzés a Hungária-úton?!? A  va
sámapi derbi nagy közönségsikere 
nyomán sok szó esett, a futball ve
zető köreiben a másik két derbiről 
A Hungária— Újpest találkozása, 
ról, amely Újpesten folyt le nagyon 
gyér látogatottság mellett s a Fe
rencváros— Újpest mérkőzésről
amelynek színhelye szintén Újpest 
lesz, hiszen- a liláik a pályaválasz
tók. Többen vetették fel az Újpest 
vezetői előtt komoly formában azt 
a tervet, hogy a hátralevő derbit 
okos dolog lenne a semleges Hun 
gária-útra hozni, ahol bizonyára 
ismét hatalmas közönség vonulna 
fel. Az Újpest vezetőségének a vé
leménye —  amint értesülünk — 
következő: Újpest tisztában van
azzal, hogy a közönség szempontjá
ból és bevétel tekintetében mit je 
lentene, ha feladná pályaválasztó 
jogát, erre azonban semmiféle 
szempontból sem hajlandó. A tiszta 
sportszerűséget tartja szeme előtt 
s annak érdekében ragaszkodik a 
saját pályához.

A  szerdán hazaérkező Budai 
„ l l ” -et ünnepélyesen akarják fo
gadni a budaiak s ezért testületileg 
vonul ki a fekete-fehérek szurkoló 
tábora szerdán este a Keleti pálya
udvarra a 9.55-kor érkező bécsi 
gyorsvonathoz. ■ Legfeljebb azért 
aggódnak, hogy a csapat nem vesz 
hírt a fogadtatási előkészületekről 
és régi budai szokás szerint Kelen
földén száll ki. Ezúton értesítjük a 
túracsapatot, hogy ne siessen a ki 
szállással.

Gonda I., az Orosházi MTK fe 
dezete végkép visszavonult a fut- 
balolzástól Elhatározását azzal in
dokolja, hogy helyet igyekszik adni 
a feltörő fiataloknak.

A Salgótarjáni BTC vasárnap 
vendégül látja a Losonci AFC csa
patát. A  mérkőzést Tarjánban 
élénk érdeklődés előzi meg.

Április 23-án Nagyváradon, 
24-én pedig Kolozsvárott mérkő 
zik az Attila. Kolozsvárott az 
Universitatea, Nagyváradon pedig 
a NAC, vagy a Crisana lesz a mis
kolciak ellenfele.

KAOE ifj.— Diadal 3:3 (3 :1 ) 
Hétfő. Góllövő: Báder (2), éa
Tombor, ill. Kopreda (2) és Far
kas.

Éremdíjmérkőzés. Köb. FC—  
-KTK II. 5:0- (2:0)-., Góllövő: 

Keglovich, Kakuk, Kirschnof és 
Magyar.

Ergegperg Nándort, a Váci SE 
intézőjét a KöLASz fellébbviteli 
bizottsága a bizottság megsérté
séért hat hónapra eltiltotta minden
nemű tisztség viselésétől. Az ügy 
pikantériája, hogy Ergesperg a 
KöLASz fegyelmi bizottságának 
előadója.

Az Attilának egy betege és egy 
sérültje van. A beteg Bán, aki 
visszaesett az influenzába, a sérült 
pedig Nemes, aki a térdére kapott 
rúgást, ők  ketten hiányoztak a 
tegnapi edzésről is, a többiek mind 
ileint voltak, még a pesti játékosok 
is. A mai nap műsorán séta szere
pel. A séta célpontja Tapolca* 
fürdő. Csütötrökön az MMTE ellen 
kétkapus játék lesz.

A Gyulai AC Gratzol nélkül 
átszőtt vasárnap a Mezőtúri 

AFC ellen, mert Gratzol pénte
ken hirtelen megbetegedett. Szabó 
ielyetteisítette. A  mérkőzést egyéb- 
cént feltűnően kisszámú, alig 400 

::őnyi fizető közönség nézte végig, 
gaz, hogy legalább ennyien élvez

ték a meccset a kerítésen kívülről. 
Az utóbbiak azonban csak a máso
dik félidő elejéig maradtak kívül, 
akkor megnyíltaik a kapuk s m in
denki bemehetett. Gyulán, úgy lát
szik, nem kötelező az ingyen beme
netelnél a 120 centiméteres ma
gasság.

A déli alszövetségben nagy a 
'elfordulás az.elmaradt mérkőzé

seket illetőleg. A  Gyulai AC áp
rilis 10-én mégis szabadnapos a 
ekkor elmenne jobb vidéki csapat- 
íoz. Revánsot a bajnokság befeje

zése után szívesen ad.

- /

A Somogy csapata hétfőn, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne
pén Pécsett vendégszerepei s ott a 
PEAC-eal mérkőzik.

A Ferencváros csapata termé
szetesen pihenésre fordította a 
tegnapi napot. A  pálya szokatla
nul elhagyott volt s csak néhány 
alkalmi futballista döngette rajta 
a labdát. A  nagyok közül senki 
nem jelent meg az Üllői-útón, an 
nál teljesebb számmal volt azon 
bán ott a gárda este az egyik 
színházban, ahová a kettős győze
lem után meghívást kapott.

A Kőbányai AC Zselizen. KAC 
— ZsSC 4:1 (1 :0 ). B író: Müller, 
A  vasárnap lefolyt mérkőzést na
gyon szép játék után nyerte a kő
bányai csapat. Az első félidő gól 
ját szép ossz játék után Prechla 
rúgta. Szünet után először Jeckl, 
később szabadrúgásból Sztorek 
lőtt gólt. Tóth négyre szaporí
totta már a gólok számát, mikor 
befejezés előtt a honi csapat szé
pített az eredményen. Hétfőn: 
ZsSC— KAC 3:2 (2 :2 ). A  vasár
napi győzelem, meg a nagy ün
neplés, amiben a vendégcsapatnak 
része volt, úgy látszik, megártott 
a kőbányaiaknak. Bár fölényben 
volt. a csapat mégis két gól 
előnyre tett szert ellenfele. Ezt 
még szünet előtt egyenlíti a KAC, 
de később nagyon lanyhán játszik 
s az utolsó percekben ennek az 
eredménye a ZsSC győztes gólja. 
A nagyszerű vendéglátás nyomán 
kitűnő hangulatban búcsúzott 
KAC vendéglátóitól.

A lengyel olimpiai bizottság íog- 
laüco-zott az olimpiai kiküldetés, kér
désével és el-Hatérozta, hogy osak 
azokat a versenyzőket küldi ki Los 
Angelesbe, akiknek komoly esélyeik 
vannak. Az expedíció 26—39 verseny
zőből fog állanL 1 atléta, 5 vívó, 

evezős, 3 ökölvívó, 4 lovas ver
senyző biztosain kimegy, ha többen 
jó  formát mutatnak, akkor a ver
senyzők számát kibővítik. Saját 
költségükön esetleg résztvesznek az 
olimpiai játékokon a szókolegyesülo. 
tek, a Testnevelési Intézet költségén 
néhány lövész és a lengyel olimpiai 
bizottság költségén egy pár kerék
párversenyző.

ötödik helyért lesz küzdelem. A  
tanácsülést már össze is hívták 
április 5-ére. Ugyanekkor vá
lasztja meg a tanács a többi bi
zottságot is.

S c M ttr  és Pillér holtver
senyben első helyre került_ n* II. fi*- * * <n ú* 1

szavazásnál
— Saját tudósítónktól —

A közgyűléssel lejárt a BB 
mandátuma. A  közgyűlés után 
nyomban kiírták a Bírák Bizott
ságának új választását, amely 
úgy történik, hogy az elsőosztályú 
versenybírák választanak tíz bí 
rőt s ebből a tíz jelöltből a tanács 
választja meg a Bírák Bizottsá
gának öt tagját. Az, ú j választás 
elé nagy érdeklődéssel tekintettek.
Emlékezetes még, hogy a régi 
BB-vel szemben sok kifogás me
rült fel a kérdéses volt, hogy me
lyik párt fogja tudni embereit a 
BB-be behozni. Nos, az eredmény 
nagyon érdekes s kiderült belőle, 
hogy a két párt ma is egyenlő 
erős s biztosra vehető, hogy a ta
nácsban éppen olyan harc lesz, 
mint amilyen harc vil&glott ki az 
elsőosztályú bírák szavazataiból, 
s A  szövetség irodájában tegnap 
este bontották fel a szavazatokat.
A szavazatok eredménye alapján 
a következő tíz bírót jelölték a 
Bírák Bizottságába: Schenker
Zoltán t&0, Pillér György 480,
Lichtneckert András 44T, Schré- 
der Gyula 848, Uhlyarik Jenő 
282, Garay János 256, Rndy Jó
zsef 251, Boros György 231, Roz- 
gonyi György 228, Haté Ottó 204 
szavazattal. A szavazatok nagyon 
érdekesen úgy oszlottak meg,
1-ogy egy-egy párt csak a saját 
; előlijeire szavazott s például 
Hatz Ottó úgy került be, hogy rá 
mindkét párt szavazott, de kis 
számmal.

A  tanácsülés eredménye ezután 
már alig kétséges, mert az első 
négy jelölt biztosan bekerül az 
első négy helyre s legfeljebb az l Tornacsarnokban.

Petschauer felmentést kért a 
második válogatóverseny alól is. 
Petschauer At£jia még mindig 
nem kezdte meg tréningjét s 
most Pöstyénbe akar utazni 
izombetegségét kigyógyítaní.- 
Petschauer ezek szerint a máso
dik válogatóversenyen sem akar 
elindulni. Tegnap Krencsey Géza 
ügyvezető elnöktől szóbeli fel
mentést kért s kérését írásban 
is  beadja a szövetségnek. 
Petschauer azt kéri, hogy tekin
tettel betegségére, engedjék el 
neki a második válogatóversenyt 
s engedjék meg, hogy csupán a 
bajnokságban és a Hősök Emlék- 
versenyén vegyen részt. Mint
hogy Petschauer kérelmét orvosi 
bizonyítvánnyal támasztja alá: 
kérését a szövetség teljesíteni 
fogja.

Női épéeverseny Genfben. A
svájciak a női épéevívás leglel
kesebb és- —  egyetlen apostolai. 
Április havában nemzetközi 
épéé hölgyversenyt rendeznek, 
amelyen azonban valószínűleg 
csak svájciak fognak résztvenni.

Nincs többé válogató- 
bizottság a gyep- 

hoklcizóknál
— Saját tudósítónktól —

Az MGySz tegnap tartotta meg 
idei közgyűlését, melynek tárgy- 
sorozatán két fontos pont szere
pelt: 1. Steiner György a BHG. 
nevében vándordíját ajánlott fel, 
ez Fősei István dr. nevét fggja  
viselni és a mindenkori bajnok 
védi; 2. szakítottak az eddigi 
válogatóbizottsági rendszerrel és 
Gassner Andort választották meg 
szövetségi kapitánynak. A  műsor 
utolsó pontja a választás volt, itt 
nem akadt meglepetés, mert a 
hivatalos lista egyhangúlag ke
resztülment.

Elnök: Pösel István dr. MHC 
(nem került választás alá), al
elnöki Apponyi Antal Lajos gróf 
AHC, Lator Géza dr. MAC, Scho- 
ber Lajos BBTE, Steiner György 
BHC és Várady Attila MHC, fő 
titkár: Gassner Andor BHC, pénz
táros: Kostyál Frigyes VSC, ház
nagy: Tajthy Kálmán dr. HHC,
ellenőr: Huber Géza FTC, jegyző; 
Gál Ferenc MAC. Tanácstagok; 
Belloni Gyula MAC, Benedek La
jos MAC, Bihar Dean BBTE, Fe
hér Miklós BHC, Fischer Albert 
AHC, Fleiseher Elemér MHC, 
Beinrich  Antal dr. BBTE, Holzer 
Béla FTC, Kcllermann Pál HHC, 
Mayer József MHC, Tolnay Antal 
AHC és Weinberger Lajos VSC. 
Szövetségi kapitány férfiadnál és 
nőknél: Gassner Andor BHC,

Berlinben az ezüst pajzzsal 
díjazott hok'kirnérkőzés döntőjében 
Brandenburg csapata 3000 főnyi 
közönség előtt 9 :0  (6 :0 ) arányban 
vert® Északnémetország válogatott 
csapatát.

Anglia gyephokkizói 9:l-re verték 
meg Manchesterben a skótokat.

Németország—Ausztria válogatott 
gyephokkimérkőzés lesz április 10-én 
Lipcsében. A német szövetség már 
össze is állította, a csapatot: Hesse 

Hagenberg, Maier —- Weberle, 
Keder, Sándor — Hetim, Wollnitz, 
Weiss, Scherbath, Kenher.

A svájci Schwab legyőzte a német 
Sievertet a Berlinben tartott, 22.5 
fcm-es országúti gyaloglóversenyen. 
Schwab ideje 1:53:54.5, Síevwté 
1:57:23.5 mp volt.

Egyórás versenyt rendez Szegedem 
április 24-én az SzMTE. A versenyen 
a BBTE-bői Piros, Kuzbel & Demeter 
indul.

Női helyből távolugró versenyt
rendez a Nemzeti Torna Egylet ápri- 
bs 10-én délután 4 órakor a Nemzeti

SpMtirnet, 
szobrofase' jelvényét li g& Morzsányinál gg]



Szerda, 1932 március 30.

Zabala három hónappal az olim
pia előtt Los Angelesben lesz, hogy 
megfelelően aklimatizálódjók. 10.000 
méteren és marathoni futásban in
dul az olimpián.

Facelll sérülésének híre kissé túl
zottan került forgalomba. Az olasz 
gátfutórekorder csak egyszerű izom- 
húzódást szenvedett és ez már szin
te teljesen rendbe is jött.

ŰJ spanyol rekord. A  katalonlai 
egyetemek versenyén Arévalo 22.7 
mp-cel új 200 méteres spanyol re
kordot állított fel,

•uiBwjeC í9p8oj izsnuniTT! rBTctunjo 
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22 atlétát küld a finn olimpiai bi
zottság Los Angelesbe. Az egész rep
rezentatív csapat 41 főből áll, ebben 
az atlétákon kívül 10 birkózó, 5 tor
nász, 2 ökölvívó, 1 úszó és egy mo
dern pentatkmista foglal helyet. A 
személyek kijelölése persze még nem 
történt meg, de az biztos, hogy az 
úszó Reingoldt, a 200 méteres mell
úszás Európaibajnoba lesz.

Stanislaw Petkiewiczet, a ki
váló hosszútávfutót, Nurmi legyő
zőjét március 16-án megfosztották 
amatőrségétőL Petikiewicjz diszkva- 
Kfikálását startjaival kapcsolatban 
támasztott túlzott anyagi követe
lései okozták.

A munkastatisztika állása a mezei 
bajnokság után: ESC és MTK 12—12 
pont, Vasas 11 pont, MVSC és UTE 
7, MAC 6, Dorogi AC 4, BBTE 3, 
SzDVETK 2, ARAK, FTC, MOTE, 
BSE 1—1 pont.

Frigerio nyerte az első olasz olim
piai gyalogló próbaversenyt 20 km-es 
távon két perccel Briignoli és Rivolta 
előtt.

Uj sprinter feltűnésének örültek
Fresnoban a Califarnáa—Fresno mér
kőzés nézői. A  Oalifornia-egyetem 
már tavaly is szerepelt Kiesel nevű 
sprintere 9.7 mp alatt győzött 100 ©s 
19.3 mp alatt 200 yardon. (Utóbbi 
200 méterre jó 21 mp-nek felel meg.) 
A zömök, erős Kieseit igen nagy te
hetségnek tartják, de a kalifr-m-ai 
lapok szerint végleges véleményt 
majd csak a nemsokára esedékes 
Wykoff-találkozó után lehet formálni 
róla. A fenti versenyen egyébként a 
fresnod Denham 14.9 mp-re futotta a 
120 yardos gátat, De Berry 14.61-t 
dobott súllyal, Rowland 61.25-öt ge
rellyel és a nyugatiak szerint Spitz- 
nél is tehetségesebb (tavaly a dél; 
afrikai túrán néhány miliméter hijján 
két métert ugrott) fiatal Marty 193 
cm-t magasba. — Egy sanfranciskói 
főiskolai háziversenyen Kleckner 
14.42 m-es súlydobása és 45.54 m-es 
diszkoszvetése emelkedett ki

Uj délamerikai rekordot állított fel 
Oordobában az argentínai Vallania 
191 cm-es magas-ugrásával

Anglia 10 mérfölden bajnokságát 
Birminghamban rendezték. _ A  ver
senyt a hat nemzet mezei futásán 
második Holdén nyerte 53:21 mp 
idővel.

A Vasutas mezei bajnokság a ta
vasz utolsó komoly mezei versenye 
lesz. Különösen a vidék vonul fel 
nagy ée minőségre is jelentős gárda 
val és véle szemben a Törekvés

Eastm an 4 8 .4
neuyerím érf& M es v ilá g 1 

re k o rd ja  m inden idők  
le g jo b b  atlétikai . 
e r e d m é n y e

A kaliforn ia i csoslafutó állítólag eg ye n es  
pályán é r te  e l e red m én y ét  
Távirati Jelentésünk ax e lső  Idei 
v ilá g rek o rd ró l

— baját tudósítónktól —

igyekszik majd helyt állni a főváros 
képviseletében. A  szenior csapatver
senyben előreláthatólag győz is, bár 
az MVSC-vel szemben _ egyáltalán 
nem mehet biztosra. Inkább csak ne
gyedik és ötödik emberének viszony
lagos gyengesége miat nem merjük 
a miskolci csapatot tipelni. Az egyéni 
elsőséget szinte el sem lehet venni 
az országos bajnokságban remekül 
szerepelt Fodortól, bár Hermáim, a 
nyíregyházi Móna, továbbá a tavaly 
néhány versenyen kiválóan szerepelt 
és az idén a kerületi mezei bajnok
ságban győző debreceni Volosinoszky 
(Voü) nem lebecsülendő ellenfél. A 
szenior versenyre az MVSC, Törek
vés, Dunakeszi Magyarság, Szolnok. 
MÁV, Debreceni VSC és három em
berrel a Nyíregyházai VSC nevezett, 
az ifjúságira Miskolc, Szolnok, Nyír
egyháza, Törekvés és MÁV Előre ©a 
a levente csoportra Is öt csapat. A 
verseny vasárnap délelőtt fél 11 óra
kor fesz a Fér. Vasutas pályája kör
nyékén.

Hétfőn délután fél 4 órakor 10
kilométeres titkos előnyversenyt ren
dez a MAC a margitszigeti pályán. 
A versenyre összesen 23-an nevez
tek, a jobbak közül Szerb dír., Cser, 
Varjas, Adámi, Gyulai MAC, Galam
bos, Majorosi, Gégény, O szusz tn, 
Belházi ESC, Farkas BSE, Csathó 
MTE.

A főiskolai mezei bajnokságot va
sárnap délelőtt fél 11 .órakor rendezi 
meg az MFSE a Vérmezőn.

Az FTC atlétikai szakosztálya va
sárnap délelőtt kezdi meg a munkát 
a pályán. Ugyancsak vasárnap fél 
11 órai kezdettel szakosztályi ülést 
tartanak a zöld-fehér atléták.

Tegnapi számunkban a késő éjjeli 
órákban Bécsen át kapott jelentés 
alapján hírül adtuk, hogy Ben East
man, a Stanford-egyetem világhírű 
középtávfutója a negyedmérföldes 
világrekordot 46.4 mp-re javította.
A hajnali órákban azután megérke
zett egyik newyorki tudósítónk táv
irata is. Ez a következőkép szól:

Newyork, március 28.
Ben Eastman Kaliforniában ne

gyedmér földön egyenes pályán 46.4 
másodperces világrekordot futott.

Weiss,

Ez 8 távirat az első pillanatban 
még Eastmannal kapcsolatban is hi
hetetlenül hangzó nagyszerű ered
mény megtörténtét kétségbevonhatat
la n t  igazolja, viszont annak érté
két bizonyos fokig leszállítja azzal, 
hogy azt Eastman állítólag egyenes 
pályán érte el.

A kaliforniai versenynaptár sze
rint

március 26-án a Stanford 
egyetem— Los Angeles AC 
klubközi mérkőzés volt soron

éspedig a tervezet értelmében Palo 
Altoban„ a Stanford-egyetem szék
helyén. (Ezen a pályán állította fel 
Spencer 47 mp-es 400 méteres világ
rekordját.) Palo Altoban tudtunkkal 
negyedmérföldes egyenes  ̂ pálya 
nincs, de jelenleg nincs máshol sem 
Amerikában. Azt azonban elég gyak
ran megtették már és valószínűleg itt 
is az történt, hogy

a 200 méteres egyenes pálya 
rajthelyétől indítottak,

a futók 200 métert futottak egyenes 
ben, azután egy kb. 100 méteres fór 
dúló és ugyanannyi egyenes rész kö
vetkezett. Ha így történt, akikor sem
mi akadálya sem lehet az új világ
rekord hitelesítésének, mert hiszen 
500-as pályán is csak egy forduló 
van és Merediih 47,4 mp-es világ
rekordját is 536 m kerületű pályán 
egy fordulóval érte el.

A szemüveges, szőke, húszesztendős 
Eastmarvról már rengeteget írt a 
Nemzeti Sport. Az európai sajtóban 
elsőízben mi. foglalkoztunk személyé
vel olyan részletességgel, amilyent 

'y  losangelesi tudó.
__________ kár levele nyomán

megírtuk róla, hogy ö a világ valaha 
élt legnagyobb középtávfutója, majd 
közöltük Ferris nyilatkozatát is, aki 
szerint

Eastman lesz az első ember, 
aki 47 mp-en belül futja a 
negyed és l;50-en  belül a 

félmérföldet.
A jóslat egyik fele már be is tel 

jesedett. A nyurga, fiatal, szem
üveges, hosszú lépésű egyetemista 
(tavaly megírtuk róla, hogy negyed
mérföldes verseny közben 172-t lep, 
tehát egy lépése 233 cm) olyan világ
rekordot futott, amilyenről még a 
legvalcmerőbb optimisták iŝ  alig ál’ 
modhattak. Különösen azután, hogy 
mint megírtuk, erős derékizomrán- 
dulása miatt az Qlympic Club ellem 
klubközi viadaltól távol kellett ma
radnia és edzését is be kellett szün
tetni. (A  vérmérgezéséről és az olim
piáig terjedő harcldptelenségéröl 
szóló hamm ktrt, amit bizonyos fenn
tartással m&r cáfoltunk, ezek titán 
azt hisszük, mm kell tovább cáfol- 
gatni.)

Eastman 1929-ben iratkozott be a 
Stanford-egyetemre é* Templetpn 
rögtön felfedezte benne a világ
klasszist. Már 1930-ban tagja lett 
az egyetem stafétájának, de egy®} 
versenyeken még alig szerepelt. Ta
valy már ő volt a vezér, f&mérföl- 
dön 1:53 mp-et ért el, negyedmer- 
földön pbdig na 1930-as és 31-es 
nemzeti bajnok Witliamst vetne be
állította Merediih 47.4 mp-es világ
rekordját. A főiskolai bajnokságon 
negyedmérföldön túlcrős kezdés után 
vereséget szenvedett az akkor szintén 
47.4 mp világrekordot futó Williams- 
tói, az egyórán beiül sorra kerülő 
félmérföldet azonban megnyerte. E*

a strappa kicsit letörte, úgyhogy a 
nemezti bajnokságban nem is indult.

Az idén mint az olimpia egyik 
legbiztosabb tipje készülődik, aki

választhat, hogy 400 vagy 
800 méteren, esetleg mind
kettőn akar világbajnokságot 

nyerni.
Stafétában elért 46.9 mp-es repülő
rajtéi negyedmérföldes futásáról

megemlékeztünk, ez a világrekord 
azonban túltesz mindenen, amit va
laha futottak. 4

Az érvényben levő negyedmérföldes 
világrekordot 1916 május 27-én állí
totta fel a stockholmi olimpia 800-as 
bajnoka, a legendás Merediih 47.4 
mp-el a eambridgei 536 m hosszú, 
tehát egyfordulós pályán. Ugyancsak

azt az eredményt érte el tavaly 
Eastmann május 16-án Los Angeles
ben és Vidor Williams május. 30-án 
Philadelphiában. Valamivel jobb 
ezeknél Emerson Spencemek 
1928-ban Palo Altoban felállított ke
rek 47 másodperces 400 méteres re
kordja, mert ezt 21/* méterrel rövi- 
debb távon, de két fordulóval érte el.

Tudunk két, a fentieknél jobb 
negyedmérföldes időről is. Az egyiket 
Í915-ben érte el Meredith az ameri
kai bajnokságban, de ezt a kerek 
4,7 mp-es eredményt hátszél miatt 
nem hitelesítették. A másik 47 mp-es 
eredmény Maxey W , Longnak, az 
eddig legnagyobb negyedmérföldes 
futónak nevéhez fűződik, aki

1900 október 4-én Gutten 
bergben egy külön erre a 
célra épített egyenes pályán 

fütotta ki ezt az időt.
A stafétákban elért, tehát a repülő
váltáson kívül a megbízhatatlan idő
mérés miatt is kevésbé értékelhető 
eredmények közül meg kell említe
nünk az angol Ramplingnek tavaly a 
németé—angol viadalon a kölni 500-as 
pályán kifutott állítólagos 46.6 mp-es 
400 méteres idejét.

Eastman 46.4 mp-es negyedmér 
földje azonban — ami 400 méterre 
körülbelül

46.1 mp-nek
felel meg — még akkor is sokkal- 
sakkal veri mindegyik eredményt, ha 
teljesen egyenes pályán érte volna el. 
Ha azonban — amint az elöljárók
ban említettük — egyfordulós futás
ról van sző, az atlétika történetének 
eddigi legnagyobb eredményét kell 
tisztelnünk Eastman rekordjában.

A francia Srugnsn, Merül is  
Un Píaix lesz április 

22— 24-én a MAC vendége
— Saját tudósítónktól —

Hírt adtunk róla, hogy Kehrling 
előzetes megállapodást kötött a 
Riviérán Brugnonnal, a kitűnő fran
cia DC-játékossal, hogy harmad
magával április második felében 
Budapestre jön. A franciák azóta ír
tak s közölték, hogy a budapesti 
vendégjátékot örömmel vállalják. A 
MAC most még az utolsó megállapo
dásokat tisztázza a franciákkal, de 
már most csaknem teljesen bizonyos, 
hogy a franciák április 22., 23., 24-én 
Budapesten játszanak.

Eleinte arról volt szó, hogy Bru- 
gnon és Merlin mellett a spanyol 
Maier lesz a vendégcsapat harmadik 
tagja, Maier azonban beteg s így az 
együttes harmadik tagja is francia 
lesz, mégpedig Du Plaix.

Finnország ellen május 3, 4, 
5-én Budapesten,

s ha itt győzünk,
Írország ellen május 12, 0,
14 én Deblinben játszunk

— Saját tudósítónktól —
Magyarország első ellenfele az idői 

Davis Cup mérkőzések során Finn
ország lesz. Hosszas levelezés után 
most végre sikerült megállapodni a 
két ország mérkőzésének időpontjá
ban, mely a finnekre nézve igen ked
vezőtlen. A magyar—finn mérkőzés 
ugyanis május 3., 4-, 6-én kerül le
bonyolításra s így a finneknek az a 
kérése, hogy a fordulót május 
8—Í0-én bonyolítsák le, nem talált 
meghallgatásra. A korai terminus 
oka a következő forduló most már 
szintén leszögezett időpontjával ma
gyarázható. Az írek ugyanis a május 
12., 18., 14-i terminus mellett kar
doskodtak s végül ezt az időpontot a 
magyar szövetség is kénytelen volt 
elfogadni. Ha mármost a finnek ellen 
győzünk — ami csaknem bizonyos. —, 
akkor játékosaink másnap már vo
natra is ülhetnek, hogy 7-én éjjel 
Dublinbe érkezzenek. Még ebben az 
esetben is csak négy nap áll majd 
rendelkezésükre, hogy az ottani gyep
pályákkal megbarátkozzanak. A 
gyeptréning fontosságát nem is 
kell külön hangsúlyoznunk, ha tud
juk, hogy Kehrling kivételével a 
Dublinbe kiutazó magyar DC csapat 
egyetlen tagja sem játszott még 
gyeppályán.

Megint lesz labda
\

a szövetség csapalbajnoki mérkőzé
sein. Mármint: szövetségi, tehát in
gyenlabda. Annakidején, amikor két, 
évvel ezelőtt' fölvetettük a csapat- 
‘ bajnoki mérkőzések megrendezését, 
még megvalósíthatatlannak tetszett a 
csapatbajnoki mérkőzéseknek ilyen 
formában való támogatása. Ma...? 
Az intézőbizottság legutóbbi ülésén a 
szövetségi kapitány erélyes szavak
kal szegezte le, hogy a csaptbajnoki 
mérkőzések sikerét a szövetségnek 
minden eszközzel elő kell mozdítani, 
mert a csapatbajnokságok propagan
da- és szervező ereje a magyar tenisz 
egyik legnagyobb értéke, 

örvendünk, hagy ez a hivatalos el
ismerés ilyen gyakorlati értékű meg
nyilatkozást kapott, mert mi ii úgy 
tartjuk, hogy a tömegsporttá erősö
dött magyúr tenisz további fejlődésé
nek egyik nagy biztosítékát őrzi, erő
síti ezáltal a szövetség.

Vasárnap este Kehrling ismét 
elutazik Budapestről. Annak az 
olasz meghívásnak tesz eleget, 
m elyről a Nemzeti Sport számolt 
he legelőször s mely a jubileumát 
ülő olasz szövetség „Négy váxoa 
versenyére”  szól. Az első ver- 
seny Capriban lesz, a második 
Nápolyban, a harmadik Nizza, 
bán, a negyedik Kómában, Kehr
ling csak á z 'e lső  kettőn vesz 
részt, aztán hazajön s idehaza 
folytatja  előkészületeit a finnek 
elleni • Davis Cup mérkőzésre. 
Kehrling most vasárnap, április 
3-án utazik el Capriba s két hét: 
múlva tér haza.

A „Tennis Club Budapest" má
sodik leit a toppá Cosfáta

— Saját tudósítónktól

A S. Margheritában folyó nemzet
közi teniszversenyen került eldöntés
re a Coppa Cofitáért folyó klubközi 
csapatverseny is, melyben nyolc ősa
pát: a TC Quarto, a Virtus di Bolo
gna, a TC Parioli, az SLT Genova, a 
TC Mannheim, m SC Itaka, Milano, 
az ASK Zagvabia és az alkalmi TC 
Budapest indult.

Az első forduló néhány játékos el
utazása miatt nem. hozott egészen 
reális eredményt. A Quarto megverte 
a Virtust, Mannheim Genovát, Mi
láné Zágrábot és Budapest a TC 
Pariolit. Az utóbbi két győzelembe 
beleszóltak a hirtelen elutazások is. 
A következő fordulóban a TC Buda
pest a TC Quartoval került szembe 
s itt: Zichy gr. és Straub biztosan 
verte Stadlert és Loeu-it, a Quarto 
két játékosát. A  mannheimi együt
tesnek (Buss dr.-nak és Oppen- 
heimernek) a milánói csapat CRado 
és Cesura) nehéz munkát adott, de 
végül mégis a németek kerekedtek

A döntőbe tehát a TG Mannheim 
és a TC Budapest jutott. A döntő 
eredményei: Buss—Straub 6:0, 6:8, 
6:2, 6:2, Oppenheimer—Zichy gr. 
6:4, 6:8, 6:1, Zichy, Straub—Buss, 
Oppenheimer 6:9, 7:5, 3:6, 5:7, 6:3, 
Buss—Zichy 6:4, 6:0, 6:2. Ilyenfor
mán a mannheiuriek 3:1 arányban 
győztek.

Végeredményben: 1. Mannheim, 2. 
Budapest, 3, Milánó és TC Quarto.

A „TC Budapest”  margheritai sze
repléséhez csak annyit fűzünk hozzá,

Svédország fedettpálya tenisz
bajnokságai során a férfipáros
ban az Oestberg— Ramherg pár, 
a női párosban a Fiek— Aquillon 
pár győzött

A Cannes mellett lévő Beausi-
teben husvét hétfőjén ért véget 
a nemzetközi teniszverseny. Á. 
férfjegyesben az ir Rogers győ
zött, aki a döntőben a dresdai 
Haenschet kemény küzdelem 
után 2:6, 6:4, 1:6, 8:6, 9:T 
arányban verte. A  vegyespár o«. 
’oan a Payot— Aeschlimann pár, 
a női párosban pedig a Bürke-— 
Thomas együttes győzött.

A svédek lovagolnak. A svéd lo
vas szövetség elhatározta, hogy ki
lenc lovast és 12 lovat küld ki Ltot 
Angelesbe az olimpiai versenyekre.

EGYESÜLETI HÍREK
A Kunszentmártoni Torna Egylet

most tartotta évi rendes közgyűlését 
a községháza nagy ölési termében. 
A  nagy számban megjelent tagokatTrr j /  T/'  t **î x

hogy a teaisa szövetség jelentes
teire szólította fel Striiybot és 

.. hogy
alkalmi „TC Budapest'’ s hogy a

tétel: 
Zichyt, hogyan j&ii létre az

klubközi mérkőzésen való részvételre 
M  adott a két játékosnak engedélyt,

Kádár Károly, az egyesület elnöke 
üdvözölte. Ezután Molnár Lajos t . V, 
elnök az egyesület 10 éves működé
sét ismertette, melyet a közgyűlés 
élénk éljenzéssel vett tudomásul. 
Majd a szakosztályvezetők számoltak 
be multévi működésükről. A közgyű
lés . egyhangú határozata értelmébe® 
Kecskés János, Kecskés Mihály éa 
Weisz Dezső játékosokat 10 éves 
szereplésük alkalmával jegyzőkönyvi 
köszönetben részesítette.

A C s i l la g h e g y — Kisslngtelepi AC 
á p r i l i s  4 -é n  t a r t ja  C s i l la g h e g y e n  é v i  
rendes k ö z g y ű lé s é t .

♦ ■
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Az asztali teaiszbajnoiisáial 
együtt betel eldöntésre

az osztrál—tiiapr 
válogatóit is

■— Saját tudósítónktól —
Nagyszabásúnak ígérkezik az 

1931/32. évi magyar asztali tenisz- 
bajnokság, melynek időpontja 
(március 80—április 4.) egészen 
közel van már. A versenyen sok 
külföldi vendégen kívül résztvesz 
az egész magyar versenyzőgárda, 
melyben ott fogjuk találni a jelenleg 
külföldön élő Szabadost, Kelent és 
Bellákot is.

A  v é d ő k
(Szabados MiklósFérfiegyes 

MTK).
Női egyes (Sípos Annus BSE)
Férfip&ros (Barna—Szabados

MTK).
Női páros (Gál Magda K.EAC— 

Sipos Annus BSE).
Vegyespáros (Barna MTK—Si

pos Annus BSE).
Ifjúsági egyes (Komlós—Klopfer 

KISOK).
Ifjúsági páros (Komlós—Egri 

KISOK).
A bajnoksággal egyidejűleg 

magyar—osztrák válogatott
mérkőzés kerül sorra hármas férfi
csapatok között a világbajnoki 
„Swaithling-Cup” szabályai szerint, 
A  magyar válogatottjelöltek szor
galmasan készülődnek Mechlovita 
Zoltán szövetségi kapitány útmuta
tásával.

A nagy gondot okozott teremkér- 
dést sikerült megoldani. Az elő- 
mérközéseket az első két napon az 
egyesületi helyiségekben rendezik 
meg, a döntőket és a válogatott 
mérkőzést pedig V., Mária Valéria 
utca 18. alatt játszák le.

Megejtenék az asztali 
teniszbajnokság 

sorsolását
Ma kezdődik a iáfék
Az asztali tenisz szövetségben 

tegnap este sorsolták ki a baj' 
noki verseny mezőnyeit. A  legna 
gyobb érdeklődés természetesen 
a férfiegyes bajnokság sorsolása 
felé fordul, hiszen ez a szám va
lóságos fiókvilágbajnokágot je 
lent.

A  játékosokat négy csoportba 
sorsolták. Az első csoport a leg
erősebb. Ezt Barna vezeti, erő
sebb ellenfelei: Király, Bellák,
Kelen és Boros. A második cső
Íiort élén Dávid áll s neki Mül- 
errel, Lovászyval s az osztrák 

Flussmannal kell küzdenie. A 
harmadik csoport éllovasa a 
csehszlovák Kolar (aki Prágában 
végigverte a legjobb magyaro 
kát) s ebben a csoportban rajta 
kívül az osztrák Liebster és a 
magyar Kovács jelent kitűnő 
márkát. A negyedik csoport veze
tője Szabados, ellenfele Glancz, 
Szegedy és Házy.

Megállapították a
játékbeosztást is.

Ennek értelmében ma, szerdán 
'délután 5 órától kezdve az ifjúsági 
számokat bonyolítják le az MTK 
helyiségében. Csütörtökön délután 
6 órakor az MTK-ban játszák le a 
férfiegyes szeniorbajnokság élő- 
mérkőzéseit, ugyanakkor, de a 
BSE-ben kerülnek sorra a hölgy- 
bajnokság előmérkőzés-ei.

Április 2-án és 3-án az oszt
rák— magyar válogatott asz

tali-tenisz mérkőzésre
kerül a sor s vele kapcsolatban a 
magyar bajnokság elődöntő mécs
eséit is lebonyolítják. Színhely: 
Lloyd-palota, Mária Valéria-u. 14- 
A z utolsó napon, 4-én játszák le a 
)bajnokságok döntö mérkőzéseit.

Az osztrák csapatban Liebsteren 
és Flussmannon kívül Kohn ját
szik még, ő azonban csak az oszt
rák—magyar mérkőzés _ idejére 
utazhat Budapestre s utána azon
nal vissza kell mennie Becsbe. így 
hát a bajnoki versenyen nem vethet

A német bajnoki asztaliteniszmér
kőzések során Drezdában a férfi 
egyesben Madjaroglou győzött a dön
tőben 21 :!2, 21:13, 21:13 arányban a 
berlini Nickelsburg felett, a női ba; 
Bokságot pedig Krebsbach kisasszony 
nyerte 17:21, 21:9, 21:16, 20:22 és 
21:17 arányú győzelmével Müller- 
Rüster asszony ellen.

Szombathely asztali teniszbajnok
sága a következő eredménnyel vég
ződött. Férfi egyes: 1. Toldi PSC, 2 
Cserfán SzSE, 3. Pollák, 4. Ungár. 
Férfipáros: 1. Lantos—Ungár SzSE.
2. Toldi—Cserfán. Női egyes: 1. Weisz 
Juci (Grác), 2. Scho-ltz Ella SzSE 
Junior egyes: 1. Martán, 2. Hadnagy,
3. Lusztig. Vegyespáros: 1. Weisz 
Juci—Lantos, 2. Schwarcz—Pol-lák. A 
helyi bajnoki szám után Barma és 
Sípos Annus játszott több bemutató 
mérkőzést.

Berettyóújfalun a BUSE vendégül 
látta Nagyvárad legjobb asztaliteni
szezőit. Az egyéni verseny eredmé 
nye, egyesben: 1. Guttmann Nagy
várad, 2. Kovács B. BUSE, 3. Eisner 
Nagyvárad. Párosban: 1. Kovács I.- 
Kovács II. BUSE, 2. Weisz—Schneer 
BUSE, 3. Guttmann—Spitz Nagyvá
rad. A  csapatversenyt a nagyvára
diak nyerték. A  városközi mérkőzés 
végeredménye 14:11 Nagyvárad ja
vára.
Kunszentmárton bajnokságáért folyó 

asztalitenisz verseny befejeződött. 
Elsőízben rendezte meg a KTE asz
talitenisz szakosztálya nyilvános ver
senyét klubhelyiségében, mely végig 
nagyszámú közönség érdeklődése 
mellett folyt le az alábbi eredmé
nyekkel: Férfiegyes: 1. Schiffer Ist
ván, 2. Kovács Kálmán, 3. Bartha 
László, 4. Márkus Ferenc. Férfipáros 
1. Kovács László—Kiss Andor, 2. 
Szekeres István—Kovács Kálmán, 3. 
Schiffer István—Bartha László. Öre
gek (30 éven felüliek): 1. Molnár
Lajos, 2. Jeney József, 8. Cseuz 
Gyula, 4. Zsíros István.

4

A VÁC nyerte a békeutca érem mérkőzést
<— Saját tudósítónktól —<

Vasárnap:
TTC—UTE 3:2 (0:2). Béke-utca 

Bíró: Páll. A  TTC lelkes játékával 
győzte le tartalékos ellenfelét. Góllö
vő: Marék (2) és Durai, illetve 
Strosz és Ritter. Jól játszott: Marék. 
Durai, illetve Földes EL és Klézl. 
Létai UTE gyengén védett.

VÁC—Vasas 5:1 (3:1). Béke-utca. 
Bíró: Sasa. A VÁC iskolajátékkal 
győzött. Góllövő: Auspitz (3) és
Slézinger (2), illetve Hullay.

Hétfő:
UTE—Vasas 6:2 (2:2). Béke-utca. 

Bíró: Schwarcz. A  magára talált UTE 
jó játékkal győzött. Gólövő: Ritter 
(4) és Csillag (2), illetve Hullay és 
Vörös.

VÁC—TTC 4:1 (2:1). Béke-utca. 
Bíró: Speizer. A  VÁC szép játék után 
győzte le ellenfelét. Góllövő: Auspitz 
(2), Dúckstein és Rosenvasser, illet
ve Durai.

Barátságos férfi mérkőzés:
Elektromos— FÖTE 3:2 (1:0). La

torca-utca. Bíró: Molnár. Szezón-elejá 
játék. Góllövő: Cséffay (3), illetve 
Kovács (2).

UTE II— VÁC II. 6:2 (3:0). Gól
lövő: Csemus (3), Ujszászi (2) és 
Goldberger, illetve Klein és Landiau,

Újabb triált tart csütörtökön
délután 4 órakor Svéd Sándor 
szövetségi kapitány. Ezúttal a 
latorcautcai pályán lesz a kísér
leti mérkőzés. E llenfél: az Elek
tromos csapata. A  meghívottak a 
következők: Csillag, Kwaysser,
Wollmann MAFG, Létay, Földes 
II., Strossz, Ritter, Dobos UTE, 
Neumann, T régei, Seheffer, 
Kerti, Rosner MTE, Bodor, Cic- 
warek, László FÖTE, Breuer, 
Freun-d, Auspitz, Düokstein VÁC, 
Fodor, Bergsmann BTVK, Duray 
TTC, Garami, Hullay II. (Va
sas)', Gaszterer, Pásztori, Mérvéi 
BTK, Görcs, Hoduly (Valéria). 
A  fenti játékosok fegyelmi vétség 
terhe m ellett kötelesek meg- 
; elenni.

BIRKÓZÁS
A MÁK vasárnap Miskolcon Ét, 

osztályú országos szenior birkózóver
senyt rendez.

Válasz b ó ly eg e tn e  küldjön, 
kérdéseire választ

ü Szerkesztői üzenetek"
rovatunkban kap

A birkózóiáprilis 19-éii M i i
— Saját tudósítónktól

A szövetség szakbizottságának 
tegnapesti ülésén bontották fel a 
csapabajnokságra beérkezett neve
zéseket, egyben pedig a sorsolást 
is megejtették. A csapatbajnok
ságra kilenc eigyesület adta le ne
vezését. A  sorsolásnál nyert start- 
számok sorrendjében ezek a követ
kezők: 1. UTE, 2. MÁVAG, 3
Herminamezői AC, 4. FTC, 5 
MTK, 6. MAC, 7. MTE, 8. Törek
vés, 9. Bp. Vasutas.

A  hozott határozat szerint ápri
lis 10-én lépnek a csapatok először 
a szőnyegre, amikor egyszerre az 
első két fordulót bonyolítják le. Az 
első versenynapnak a párosítása a 
következő: I. forduló: Bp. Vasi
utas erővesztő. UTE— Törekvés, 
MÁVAG— MTE, HAC— MAC és 
FTC— MTK. II. forduló: MTK
erővesztő. MAC— FTC, MTE-
HAC, Törekvés— MÁVAG és Bp 
Vasutas— UTE.

A mérkőzéseket lehetőleg egy
másután következő vasárnapokon 
rendezik meg úgy, hagy legkésőbb 
május első felében a csapatbajnok
ságot befejezhessék. A mérkőzése
ket a Műegyetem aulájában, illetve 
a MAFC tornatermében rendezik 
meg.

a r a i m *
Az ország legjobb levente ökölvívói 

indulnak az I. testnevelési kerület 
meghívásos bajnoki viadalán, amely
vasárnap és hétfőn kerül eldöntésre. 
A versenyen Budapest székesfőváros. 
Pest vm., Jásznagyiam-Szolnok m ,  
Hont—Nógrád vm. és Komárom— 
Esztergom vm. válogatott ökölvívód 
vesznek részt. A vidéki versenyzők 
indulása különös érdekességet ad a 
viadalnak, mert itt adhatnak majd 
számot a vidéki ökölvívók előrehala
dásukról. Két osztályban, I. és II 
osztályban fogják lebonyolítani a ver
senyt. Az I. osztályú versenyben a 
bajnokság két első helyezettje, míg 
a II. osztályúban a harmadik és ne
gyedik helyezett vehet részt. A  két
napos uniting .előmérkő zései vasárnap 
reggel 9 órakor kezdődnek a lehelut
cai iskola tornatermében. Délután 6 
órakor ugyanitt folytatják a mérkő
zéseket, a döntőket pedig hétfőn dél
után 6 órai kezdettel bonyolítják le 
a városligeti Bektow-cirkuszban.

A Császárfürdő fedett uszodájában 
ma délután a következő iskolák vízi- 
pólócsapatámak lesz gyakorló órája: 
4—5-ig: I. Kossuth fk.—VI. Kölcsey 
rg. 5—6-ig: V. Keresk. Akadémia— 
VEI. Madách g. Csütörtökön délután 
4—5-ig: II. Mátyás rg.—X. Széchenyi 
rg. 5—-6-ig: a VII. Szent. István rg,
IX. Szt. István fk. gyakorolnak.

A KISOK úszókeretének legköze
lebbi edzése április 6-én, kedden dél
után 5—6 óráig lesz. A leánykeret 
szerdán, április 6-án 4—6-ig tartja 
meg legközelebbi edzését.

A KISOK leányközépiskolái fedett 
pályaversenyére holnap, csütörtökön 
déli 12 óráig lehet nevezni a köz
pontban.

OLIMPIA
A hindu hokkicsapat elmegy Los 

Angelesbe. Az Amsterdamban győz
tes hindu hokkicsapat losangelesi 
részvétele sokáig kétes volt. Most 
egy amerikai távirat szerint a 
hindu csapat biztosan indul Los An
gelesben és G. D. Khondinak, a hin- 
dn olimpiai bizottság főtitkárának 
nyilatkozata szerint a 24 főből álló 
hlndn csapatban a hokkizókon kívül 
néhány atléta és úszó is helyet fog 
foglalni.

Meddig lehet nevezni az olimpiára?
Az idei olimpiára jóval előbb , el 
kell majd indnlni, mint amikorra a 
nevezési zárlatot kitűzték. Inkább 
osak Amerikára bírnak tehát fon
tossággal az alábbi végső nevezési 
határnapok: atlétika, vívás, súly
emelés július 16., hokki július 17., 
kerékpár és birkózás július 18., bok
szolás és modern pentatlon július 19, 
vitorlázás július 22., úszás július 23., 
torna júlins 25., lovaglás júlins 27., 
evezés és céllővés július 29.

Anglia igen nagy erővel készülő
dik Los Ang elesre. Az evezősök Is 
minden számban ott akarnak lenni 
és az evezősesapatok kijelölésére kü
lön bizottságot választottak, amely 
teljhatalmúkig dönt a kiküldetés 
ügyében.

Május 1-én nyitja meg 
kapuit a Millenáris!

A Steiner— Főszert— Papp tanácskozás 
eredm énye — A Carpus-terv nagy  
zavarokat idézett elő — Mi van Szeke
ressel ?  K ik lesznek az idénynyitó  
külföldi vendégei ?

— Saját tudósítónktól —
Az MKSz— BSE pályaverseny

rendező egyesülés most tartotta 
első ülését a Millenárison. Az 
MKSz-t ezen az értekezleten 
Steiner Rezső, a BSE-t Papp, a 
Millenáris pálya igazgatója kép
viselte. Részt vett még ezen az 
összejövetelen az idei versenyek 
műszaki vezetője, Posszert János 
is.

Beható ás minden részletet 
megvilágító tanácskozás után az 
értekezlet úgy döntött, hogy

az 1932. esztendei kerékpáros 
pályaévad május 1-én nyit 

kaput,
mégpedig az előzetes tervektől 
eltérően délutáni és nem esti 
verseny keretében. Az idénynyitó 
torna

nemzetközi kiírásban
jut dűlőre és a szokásos repülő
számokon kívül motorvezetéses 
versenyeket is tartalmaz. A  ter
vek szerint a hazai vezetőkön 
kívül

két külföldi vezető is szerző
dést nyer.

Az előzetes tárgyalások alapján 
erre legtöbb esélye

Trencziknek, Wittignek és 
Rosenlöchernek van,

mindhárman régi ismerősei már 
Budapestnek. A  rendező egyesü
lés azonkívül tárgyalásokat folytat.

Schmidttel,
a híres német pacemakerrel is, 
aki mint újoncoktató egyedülálló 
egész Európában.

A magyar vezetőkkel hír 
szerint baj van.

Közöttük és a versenyrendezőik 
között nehezen jön létre megálla
podás.

Az ok anyagi természetű
s mindkét oldalon erős rátartiság 
észlelhető.

Különös gondot okoz a rende
zőségnek

Szekeres szerződtetése.

Szekeres, aki az idén hír szerint
végleg megválik Nagy Ká- 

rolytól,
ugyancsak anyagi okoktól vezé
reltetve

távoltartja magát a szerző
dés aláírásától.

Tavaszra Lengyelországba 
szólítja egy megállapodás,

ahol két versenyt kell teljesíte
nie. Posszerttől nyert értesülé
sünk szerint azonban ezek a len
gyelországi mérkőzések a rendező 
vállalkozás visszavonulása miatt 
elmaradnak s így Szekeres feltét
lenül szabad az idénynyitóra.

A  május 1-i torna két fran. 
cia bukósisakost, valószínű
leg Aubertet és Brossyt lát 

vendégül,
míg a második napon az olasz 
Piano és a Budapesten már is
mert Grossimlingshaus szállna 
nyerekbe.

A szerződések megkötését az 
utolsó órákban különös közjáték 
nehezítette.

A Carpus-csoport
ugyanis, mint megírtuk, ajánla
tot tett az MKSz-nek, hogy az 
idény első négy pályaversenyének 
lebonyolítását vállalja. Anélkül, 
hegy e bejelentésre választ kapott 
volna,

hirdetéseket tett közzé, hogy 
a külföldi és német ver
senyzők budapesti szerződte

tését is ő intézi.
Ennek aztán az lett a következ
ménye, hogy a Posszerttel való 
levelezés megszűnt s az ajánlat
tevők mind Carpushoz címezték 
leveleiket.

A Carpus-csoportnak azonban 
nem adott engedélyt versenyren
dezésre az MKSz (mint utólag 
kiderült, Garpusék 2000 pengő 
alaptőkével akartak nekivágni az 
idénynek) és ez a körülmény aztán 
okozója volt egy olyan felfordu
lásnak, mety most sürgős likvi
dálásra szorul.

Liliében az újonnan épitett ke
rékpárpályát husvét hétfőjén 
nemzetközi flyervers-ennyel avat
ták fel. A  verseny győztese Mi 
chard volt világbajnok (3 pont), 
az olasz Marti-netti (5 pont)', 
Ariét és Moeskops (8 pont) előtt.

Le Havreban a kilométeres ke
rékpárversenyen Charles Pelis- 
sier 1:18.4 mp-es idővel a nap 
legjobb idejét futotta. Második 
helyen a bécsi Bulla végzett 
(1:22 mp).

Gubán _ Bartos régi motorjával ve 
zet az idén (7 ). Bartos Béla népszerű 
magyar vezető, hír szerint új vezető- 
motor beszerzésének gondolatával 
foglalkozik. Ebben az esetben régi 
vezetőgépét Gubán veszi át.

M. Lajos, Keszthely. A magyar 
futball válogatott eredményei 1927- 
bem: Ausztria ellen veszt 0:6-ra,
Csehszlovákia ellen veszt l:4-re, 
Franciaország ellen győz 13:l-re, 
Ausztria ellen győz 5:3-ra. 1928-ban: 
Olaszország ellen veszt 3:4-re, Jugo
szlávia ellen győz 2:l-re, Csehszlová
kia ellen győz 2K)-ra, Ausztriával 
döntetlen 5:5 arányban, Ausztria el
len veszt 1 :ö-re, Svájc ellen győz 
3:l-re. 1929-ben: Franciaország ellen 
veszt 0:3-ra, Svájc ellen győz 5:4-re, 
Ausztriával döntetlen 2:2, Csehszlo
vákiával döntetlen 1:1, Ausztria ellen 
győz 2rl-se,

Kárpátaljai előfizető. A  futballbaj-
mokságokban érsztvevő csapatokat 
előre elkészített sorsolási minta alap
ján sorsolják egymás ellen. Ez a sor
solási minta csalt számokat és dátu
mokat (helyesebben fordulókat) tar
talmaz s azt mutatja meg, hogy az 
„ l ”-es számú csapat mikor játszik a 
„2”-es számúval, a „3’-assal, a „édes
sel és így tovább. Az illető osztály
ban játékra jogosult csapatok nevét 
papírszeletekre írják s beleteszik az 
egyik urnába, vagy kalapba, a másik 
urába pedig 1-től folytatólagosan 
annyi számot tesznek, amennyi a 
résztvevők száma. Most mindkét ur
nából egyszerre húznak egy-egy pa
pírszeletet, tehát egyszerre húzzák ki 
valamelyik csapat nevét s egy szá
mot. A kihúzott szám helyére a ki
húzott csapat nevét Írják. Például a 
7-es lesz az „A ” csapat, a 3-as lesz 
a „B” csapat és így tovább. Maga a 
sorsolási minta komplikált számolá
sok eredménye. Ha ír az MLSz-nek 
(Budapest, V., Alkotmány-u. 3.) bi
zonyára szívesen küldenek önnek 
ilyen mintát.

Fradi-rajongó, Poprád. 1. A ma
gyar válogatott csapat még sohasem 
kapott ki 1:6-ra Csehszlovákiától 
Sem Prágában, sem másutt. Leg
nagyobb gólkülönbséggel 1927 április 
24-én Prágában kaptunk ki. Ekkor 
4:1 arányban győztek a csehszlová
kok. 2. 1928 május 28-án verte a 
Ferencváros 6:l-re a Blackbum Ro- 
verset. Az angol csapat előzőén má
jus 13-án 3:2-re verte a bécsi Auszt
riát, de aztán május 17-én l:2-re ki
kapott az osztrák profi válogatottól, 
majd május 19-én 0:2-re vereséget
szenvedett a csehszlovák profi válo
gatottól.



Szerda, 1932 március 30.

A francia úszók már 
június 27-én elindulnak 
Losangelesbe!

— Saját tudósítónktól —•

A francia úszószövetség a párisi 
úszóegyesiiletek és az érdekelt vidéki 
klubok képviselőiből, továbbá a szö
vetségi edzőkből állandó technikai 
bizottságot alakított, amelynek fel
adata az olimpiai előkészületek let- 
Vlgyázása lesz. Noha a franciák igen 
alaposan belefekszenek az előkészü
letekbe, a kimenő úszócsapat előre
láthatólag nagyon kicsi lesz. Krre 
nemcsak a szigorú elbírálás, hanem 
az anyagi eszközök csekélysége is 
kényszeríti a szövetséget. Már az bi
zonyos, hogy stafétát semmi körül
mények között sem visznek ki. --

Nem pedig azért, mert Taris pihen 
tetősét tartják szem előtt. Taris 
ugyanis 100, 100 és 1500 méteren, to
vábbá a világrészek stafétájában in
dul. Ez pedig éppen elég egy em
bernek, a staféta elő- és döntőfuta
mai már hatalmas megerőltetést j© 
lentenének neki.

A francia úszószövetség eredetileg 
úgy tervezte, hogy versenyzőit jú
lius 9-én indítja útba. Újabban, elha
tározták, hogy már június 27-én, te
hát két héttel előbb elindulnak Pa
risból, hogy a losangelesi szokatlan 
éghajlatot megszokják.

Svájci-magyar úszó- 
mérkőzésre hívják 

tagyar úszókat
A múltévi svájci— magyar úszó- 

mérkőzés volt a legnagyobb úszó- 
esemény, ami eddig Svájcban le
zajlott. A  versenyre még különvo- 
natok is ontották a nézőket. A' ta
valyi nagy siker szülte azt a meg
hívást, ami most futott be az úszó- 
szövetséghez. Ebben a svájciak 
júliusra 8— 9 úszóból álló úszócsa
patot hívnak meg azzal a megjegy
zéssel, hogy a rossz viszonyok kö
vetkeztében nem tudják felajánlani

— Saját tudósítónktól —d
az összes költségeiket. Fedezik az 
ott tartózkodás minden kiadását és 
a vasúti jegy árának felét. Haj
landók arra, hogy az osztrák ha
tárhoz közelfekvő városban ren
dezzék meg a versenyt, hogy keve
sebb legyen a vasúti költség. Ezzel 
szemben felajánlják, hogy 1933-ban 
a Budapesten tartandó m agyar- 
svájci úszámérkőzésre teljes csa
patukkal teljesen saját költségü
kön eljönnek revánsra.

Drignyt kérik  © cseh-  ̂
szlovákok a pünkösdi 
vízijsóSémérközésekre

■— Saját tudósítónktól —
A  csehszlovák úszószövetség hoz

zájárult a MUSz előterjesztéséhez, 
hogy a jubiláns verseny vízipóló- 
mérkőzéiseit három napra teljes 
körmérkőzéssé építsék ki. Pusztán 
a bíróként javaslatba hozott Hein- 
rich ellen van kifogásuk. Drignyt 
szívesebben látnák bíróként. 
Miután Driigny valószínűleg itt 
lesz a jubileumon, nem igen ltesz 
akadálya annak, hogy a prágaiak 
mérkőzéseit ő vezesse,

Donóth Leó dr.:

amerikai túraszerze 
lés kelte 1931 járás 19!

— Saját tudósítónktól —

Lapunk vasárnapi számában 
nagy feltűnést keltett Komjádi 
Béla nyilatkozata, amelyet vála
szul adott bizonyos célzatosan 
terjesztett hírekre és a MUSz 
amerikai túraszerződése ellen 
megkezdett hangulatcsinálásra 
Komjádi Béla ebben a nyilatko
zatban rámutatott arra, hogy a 
MUSz a túraszerződést még ab
ban az időben kezdeményezte, 
amikor az olimpiai alap rendelke
zésre állott.

Donáth Leó dr., akivel az ügy
re vonatkozólag beszélgetést foly
tattunk, érdekes tényre mutatott 
rá, amely aztán végleg megdönt 
minden támadási alapot az úszó
szövetség csak elismerést érdem 
15 akciójával szemben.

— A túraszerződés dátuma 
1931 június 19 —  mondotta Do
náth Leó. —  Ezen a napon tar
tott tanácsülésben fogadta el 
ugyanis az úszószövetség az ame
rikai túra szerződését és a MUSz 
aláírásai mellett az amerikaiak

M á j c i s  A a y á A a n  o f a a z -  m agyar ökölvívó 
válogatott

le s z  Budapes

H alasy 4 0 0  m étert  
ú szott tegnap: 5:17.8 mp.

B ö z s i é s  La k i
sa b b  a  vlzipólózók között

—  Saját tudósítónktól ■—
A vízipólók a tegnapi válogatott 

edzésen 100, 200 és 400 métert úsztak 
időre. Helyesebben 400 métert egye
dül csak Halasy, akinek ez volt az 
idén az első 400 méteres eredménye, 
ilyennek egészen elsőrangú. 5:17.8 
másodperces eredményével bátran 
megkezdheti a német túrát.

A vízipólózók legnagyobb része 100 
métert úszott. Eredmények; Brandy 
1:08, Brédy 1:15, Bozsi 1:05.6, Né
meth 1:10.4, Zólyomi 1:09.5, Surányi 
1:12.8, Mezey mellen. 1:22!, Tolnai 
1 :12.2, Molnár 1:16, Homonnai 1:10, 
Keserű, II. 1:10, Keserű I. 1:09, Laki 
1:05.6, Gyulay 1:06.8, Ivády dr. 
1:12.6, Sárkány 1:09.8.

Zólyomi aztán úszott még 200 
métert, de 100 után mám csak 2:A5-re 
tellett tőle.

A? időre úszások után lassú úsz- 
hálás és passzolás következett, majd 
hét érdekes vízipólócsapat játszott

egymással. Az egyik: Brédy — Ke
serű I., Keserű II. — Németh — Sár
kány, Ivády, Homonnai A másik: 
Barta — Hazai, Laki — Halasy 
Zólyomi. Bozsi, Rajki II. A 15 perces 
edzés eredménye 3;3 lett, mégpedig 
olymódon, hogy a hátvédek csatár
sora, Homonnai, Ivády, Homonnai 
gólsorrendiben már 3:0-ra vezetett, 
amikor mókába kezdett, erre aztán 
Bozsi lőtt gólt, Brédy öngólt vétett és 
Halasy kiegyenlített.

Az edzés után közölte Komjádi azt 
a csapatot, amelyik szombaton este■■ 8 
órakor a MAC ellen játszik edzőmér- 
kőzést. Ez a csapat: Brédy — Ho
monnai, Sárkány — Halasy — Bozsi, 
Németh, Keserű I.

Vértessy nem volt lenn a tegnapi 
edzésen, hülése miatt maradt távol. 
Már a hétfőesti barátságos meccsen 
panaszkodott, hogy lázas.

Április 27 : 
felavatják 
az olimpiai 

úszóstadionf
—  Saját tudósítónktól —

A  losangelesi olimpia úszóbaj- 
hokságainak céljaira tízezer nézőt 
befogadó stadiont építenek, A  tíz
ezer ülőhelyből ötezer állandó, öt
ezer pedig az uszoda leendő lubic- 
W őjának a helyére épül. A stadion 
már csaknem készen van, úgyhogy 
az avató ünnepséget is kitűzték 
április M  27-ére. N yugat legjobb 
úszóinak bevonásával rendeznek 
ekkor ott versenyt, amelynek ered
ményeit az egész világ érdeklődés
sel várja. Ez a verseny ugyanis kö
rülbelül megmutatja, mennyire ah 
k-almas arra az uszoda, hogy az 
olimpiai versenyeken kiváló ered
ményeket érjenek el.

Halasy nélkül megy a 
csikócsapat Bécshe
— Saját tudósítónktól —

Bánó Jenő tegnap érkezett vissza 
Becsből, ahol a MUSz megbízásából a 
csikóesapst- bécsi mérkőzéseinek idő
pontjáról is tárgyalt. A csikócsapat 
április 23. és 24-én szerepel Becsben, 
ami azt jelenti, hogy, Halasy nem 
szerepelhet az osztrákok ellen, Kom
jádi vasárnap este 6 órakor válogat 
a B) csapat edzése után. A triálra a 
következő játékosak nyertek meg
hívást: Kusinszhy, Mezey, Laki, Tql~ 
nay, Hazai, Bozsi, Rajki II., Kékessy, 
Brandy, Zólyomi.

részletre, korékpár«Íkalré-

lAHO JAKABÉ* F I ,  *585: 35^
keréfcpárnagykereskedése, 

Budapest, Vili. kar., JóxaeS-kfirút 41. a*ém
árjegyzék Í00®,képpel fagyen. Alapítva, 1860

A  MÖSz tavaszi ökölvívó pro
gramja váratlanul nagy ese
ménnyel gazdagodott. Jelentet
tük már, hogy a magyar szövet
ség tárgyalásokat kezdett az 
olasz ökölvívó szövetséggel, hogy 
a soron levő őszi válogatott mér
kőzést már -most, tavasszal ren
dezzék meg Budapesten. A  terv
re az adott alkalmat, hogy_ az 
olasz ökölvívók április végén 
Berlinben, a négy nemzet mérkő
zésén vesznek részt.

A  válasz az olasz szövetségtől 
már meg i,s érkezett és abban 
közük, hogy

a legnagyobb örömmel tesz
nek eleget ennek a meghí
vásnak most és a berlini 
mérkőzés után hazatérőben 
okvetlenül irtukba ejtik Bu
dapestet, ahol így még az 
olimpiai versenyek előtt ösz- 
szemérhetik erejüket a ma. 

gyár válogatottal.
Miután ebben az időben a 

mérkőzés megtartására alkalmas 
cirkusz már nem áll a szövetség 
rendelkezésére, viszont az időjá-

Saját tudósítónktól —
rás még annyira bizonytalan, 
hogy a szabadtéri megrendezés
ről szó sem lehet, ezt az olasz—■ 
magyar mérkőzést előrelátható
lag a Városi Színházban fogják 
megrendezni. Annál könnyebben 
lehet ezt megtenni, mert a Vá
rosi Színház új bérlőjével, Lab- 
riolával a főváros oly értelmű 
megállapodást kötött, hogy a 
színházi idény alatt, a főváros
nak joga van havonta bizonyos 
korlátolt számú alkalommal, _ a 
vasárnapi és ünnepnapi délelőt- 
tökön sportesemények céljaira le
foglalni. A főváros illetékes 
ügyosztályában Antalffy főta
nácsjegyző a *legnagyobb megér
téssel viseltetik a sportesemé
nyek iránt és az ebben az ügyben 
eljáró MÖSz elnökségének min
denben segítségére volt.

A  mérkőzés végleges napja 
még nincsen megállapítva. Mi- 
utáá a berlini négy nemzet mér
kőzése április utolsó napjaiban 
kerül megrendezésre, az olasz—  
magyar mérkőzést előrelátható
lag május hó első napjaiban 
rendezik meg.

Megváltoztatták
a csehszlovákok az 
ellenünk kiálló  
csapatukat

Saját tudósítónktól

Már a multheti csehszlovák 
. . , , ökölvívóbajnokságon kijelöltékrsssrjzázs i  « *» * * »  »április 3-i mérkőzésén a magya

rok ellen a szőri tóba lépnek, Ez 
a csapat természetesen más nem 
is lehetett, mint —  egy kivétellel 

az új bajnokok csapata. A 
csehszlovákoknak akkor még 
megvolt az a reménységük, hogy 
a nehézsúlyú Ambros —  aki be
tegsége miatt nem indulhatott a 
bajnokságon —  részt tud majd 
venni a budapesti mérkőzésen. 
A  szövetségi kapitánynak ez a 
reménye nem vált be és így 
kénytelenek voltak Ambros he
lyettesítéséről gondoskodni.

Ostruznak értesült a doh 
ról és maga kérte, hogy 
lítsák őt be 3  nehézsúlyba, 

Ambros helyére.
Ennek a kérelemnek a szövetségi 
kapitány helyt is adott. Ezek 
szerint

a csehszlovák csapat a kö
vetkező összeállításban veszi 
fel a küzdelmet a magyar 
válogatott ellen: légsúly:
Bezdek, bantamsúly:  Pro-
chazka, pehelysúly: Chun-
della, könnyűsúly: Klumpler, 
weltersúly: Stöckl, Közép-
súly: Mülner, kisnehézsűly: 
Turbis és nehézsúly: Ost

ruznak.

A  magyar csapat végleges ösz-

A MUSz szerződését a tanács
ülést követő napokban megtartott 
IV. szakbizottsági ülésen be is 
jelentettem  az OTT-nak, amely 
azt tudomásul vette. A bejelentés
ben nyomatékosan rámutattam 
arra, hogy a MUSz szerződése a 
kiküldetési költségekkel teher
mentesíti az olimpiai alapot. En
nek benne kell lennie az ülés 
jegyzőkönyvében.

—  Megjegyzem még, hogy az 
ülésen jelen volt az OTT akkori 
elnöke, Kárafiáth kultuszminisz
ter úr és ő is helyeselte az úszó
szövetség akcióját. log-

ál-

VÍVÁS
Schmeling. készülődik. A  nehéz

súlyú ökölvívó világbajnok Max I 
Schmeling igen korán kezdi meg elő
készületeit a nagy mérkőzésre, amely 
tudvalevőleg június 16-án fesz New- 
yorkban. A  hírekkel ellentétben 
Schmeling még semmit sem tud arról, 
hogy a világbajnoki küzdelem már ! 
május 10-én eldöntésre kerülne. Már-| 
cius 31-én hajózik be Schmeling Cux-
havenben — a Newyork hajóra. Az I __
utat trénere, Machon társaságában szenilitása a szakbizottság mai
teszi meg. Amerikában sorozatosa be
mutató mérkőzéseken vesz részt 
Schmeling. Egyelőre 15 város részére 
van ilyen mérkőzés lekötve. A  turné 
április 111-én kezdődik Elisabethben 
és április 30-án ér véget St. Louk- 
ban. A  turné befejezése után Schme- 
ling French Likebea — Indiana ál 
liambari — 8 napos pihenőt tart, majd.

ülésén dől csak el tulajdonkép
pen. A  vasárnapi válogatóver
seny eredményét figyelembevéve 
az üresen levő két hely közül a 
könnyűsúlyban Fritseh Bp. Vas
utas, míg a welters-úlyban Kere
kes BTC lesz előreláthatólag a vá
logatott. Bizonytalannak látszik a

visszatér Newyorkba. Véglegesen középsúly ia, ahol a. jelek  szerint 
nem döntöttek meg ^ ro  . hogy a Csiszár ölti magára a válogatott 
tréning utolsó rc-szet Embcotban - 1 
ahol az első mérkőzésére készült —», | 
vagy más helyen végezze-e el.

A német amatőr ökölvívó bajnoki
mérkőzések során a müncheni Tűm

mezt, mert Szigeti indulására 
számítani nem lehet.

A  válogatott csapatban egyéb
ként kettert jubileum ot ülnek 
csehszlovákok elleni mérkőzés

tok győztek. A  légsúlybaa Ausböck,

A csehszlovák-m agyar válo
gatott mérkőzésre a szövetség, 
számolva a nehéz gazdasági vi
szonyokkal, lényegesen leszállí
totta a helyárakat. •

Az elővételben megvett jegyek 
árát pedig még a pénztári árnál 
is alacsonyabban szabta meg.

A mérkőzést vasárnap este 
órakor rendezik meg a Beke- 

tow-cirkuszban.

a döntőben Beok-kel mérkőzik. A ban- 
tamsúlyban Möhlnek a döntőben 
Spannagel az ellenfele. A  pehely
súlyban Schleinkofer a döntőben 
Kaestnerrel találkozik. A könnyűsúly
ban Dounernek Meseberg az elten-

* i s r s r *  W “ uközépsúlyban Homemanaak Berntől)? 1 K e n t  ez alkalommal a gzo- 
az eilenfeje.. A nehézsúly bajnoki cí- | vétség nagy plakettjével tűnte 
méért Ramek és Voosen mérkőzik, tik ki'.

aki most lesz tizedsz<ű* a nemzeti 
válogatott csapatnak a tagja. Ez 
azt jelenti, hogy a szövetségben 
uralkodó szokás szerint külön 
emléktárgyat kap. Ez alkalom
mal ezüst serleget nyújtanak át 
neki: A másik jubiláns Kéri, aki

Dempsey, a speaker. A  nehézsúly 
volt ökölvívó világbajnoka Dempsey 
ugyancsak érti a módját annak, ho
gyan kell népszerűségét pénzre fel
váltani, még hozzá nem aprópénzre, 
hanem ezresekre. Nemrégiben fejezte 
be ökölvívó mérkőzéseinek sorozatát,, 
amely amerikai fogalmak szerint; :s 
tisztességes összegű dollárokat ho
zott számára. Alig hogy azt befejez
te, máris újabb szerződést írt alá. de 
nem ökölvívó menezsernek, hanem az, 
International Broadcasting Corpo rá
fi ónnak. A szerződés érteimében 
Dempsey 30 alkalommal lép a mikro
fon elé és minden egyes esetben, 15 
percig beszél az: ökölvívásról. A  30 
előadásért, 90.000 doiltátrt kap, vagyis-; 
minden. 15 perc 3000 dollárt hoz neki. 
Csekélység! Hiszen az egész alig 
tesz ki 513.000 magyar pengőt. 
Hiába, a gazdasági válságot már 
odaát is megérzik, hogy csak ilyen 
kis összeget tudnak fizetni. Félmillió 
pengőt. . .

Van Klaveren, a belga könnyűsú
lyú Európa-baj.aok sikeresen védte 
meg Európa-bajnoki címét a Francia 
SybiM szemben. Van Klaveren az 
egész mérkőzés alatt fölényben volt,. 
Sybille csak döntetlent tudott kicsi
karni tőle s így az Európa-bajnoki 
cím Van Klaveren birtokában mar 
radt,

A spanyol ekölvívóbajnokságokat
nagy gonddal készítik elő. A  bajnoki 
versenyre az ország legjobbjait gyűj
tik össze, mert a teljes bajnoki csa
pattal akarnak a spanyolok- Los An
gelesben a kötelek közé állni. A baj
nokságot Valenciában május közepén 
rendezik meg.

Londonban az Albert-Half ring- 
jében szerdán este két érdekes 
nemzetközi ökölvívómérkőzés volt, 
Az elsőben Walter Neusel német 
nehézsúlyú boxbajnok kiütötte 
Bobby Sbieldset. Nagy érdeklő
dés mellett folyt le a második 
mérkőzés. Primo Carnera, az 
óriási termetű nehézsúlyú olasz; 
boxoló és az ausztráliai George 
Cook között. Carnera a negyedik 
menetben jobb egyenessel, oly 
vehemensen találta álion Gonkat, 
hogy az a köteleken keresztül ki
bukott és a gongütésig már- visz- 
szatérni nem tudott.
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A gázzal töltött csöveké 
a jövő ? E

Szenzációs kísérletek — 
jelentős eredmények

—  Saját tudósítónktól —
Az elektroncsövek fejlődésének út

jában mérföldkövet jelentett, midőn 
A. Boult és tőle függetlenül néhány 
német és amerikai rádiófizikus a 
gázzal töltött .rádiócsövekkel lépett a 
nyilvánosság elé. A piac rövidesen 
telítve volt ezekkel az új típusú lám
pákkal, a reklám és a szakfolyó
iratok előnyös közlése népszerűséget 
teremtett a számukra, de amilyen 
gyors volt a térhódításuk,

oly rohamosan tűntek el ismét a 
köztudatból.

Az elmúlt év őszén egy berlini 
rádiólaboratórium ismét visszatért 
erre a reménytelennek látszó problé
mára. Új eljárással és különböző

nemes gázokkal folytatott kísér
leteinek

eredményeképpen végül is olyan csö
veket tudott előállítani, melyek a 
forgalomban levő vákumos elektron
csövek hatásfokát több mint 100 
százalékkal fokozták.

Most már részletek is napvilágra 
kerültek.

Egy 0 .35 ma/volt meredekségű 
vákumos csövet

a laboratórium mérnöke szakbizott
ság előtt gázzal töltötte meg és 
ekkor ez

a cső 6 ma/volt meredekséget 
mutatott.

Ha nem szükséges ez a hatalmas me
redekség, úgy

a cső belső szerkezetén olyan
jelentős egyszerűsítések hajtha
tók végre, melyek annak előállí
tási költségeit jelentősen csök

kentik.
Hír szerint rövid idő múlva piac

ra kerülnek ezek az új gázzal töltött 
csövek.

Jelentősebb 
külföldi mősorrészek

Hangverseny:
12.40 ó.: Becs: W. Rackhaus zon

gorázik (gr).
5.30 ó.: Carlo Térni (bariton) 

hangversenye.
8 ó.: Langenberg: Haydn-hangver- 

semy.
8 ó.: Stockholm: Haydn: „A  te

remtés” oratóriuma.
9 ó.: Daventry N.: Goethe-dalok.
10.35 ó.; Daventry N.: Haydm-est

Dalmű:
8.25 ó.: Bécs: Offenbach: „Mada

me l'Archidus” c. operettje.
8.45 6.: Róma: Operaközvetítés.
8.55 ó.: Heilsberg: Verdi: „Fal-

efcaff”  c. operája.
9 ő.: Belgrád: Puccini: „Bohém-

élieit”  c. dalműve (gr).
9.35 ő.: Mühlacker: O. Strauss— 

Schnitzier: „A  bátor Raszian” c. dal
játéka.

9.35 ó.: Strassburg: Offenbach:
„Hoffmann meséi” c. operája.

Vidámság, könnyű zene:
5.50 ó.: Hamburg: Tarka est.
6.45 ó.: Stockholm: Kabaré.
7.10 ő.: Berlin: Sláger-est.
7.45 ó.: Bécs: Dalok és áriák rédi 

daljátékokból.
Tánczene:

( 5 á :  Bécs, 10 6.: Stockholm, 10.20 
ő.: Sottene,10.40 ó.: Breslau, 11 ó.: 
Heilsberg, 11.35 ó.: London R, 11.40
6.: North R.

A nemzetközi rádióunió genfi fő
titkársága a következő újabb adato
kat közli az Unió egyes tagállamai
nak hallgatói számáról: Németor
szág 3,980.852 (január L), Ausztria 
460.433 (február 16.), Belgium 228 100 
(február 15.), Ceylon 1236 (dec. 51,), 
Ausztrália 337.658 (december 31.), Dá
nia 487.516 (febr. 29), Maláji államok 
223 (dec. 31.), Anglia 4,474.792 (feb
ruár 1.), Hongkong 1788 (dee. 31), 
Magyarország 832.032 (febr. 2.), Né- 
metalföld-India 2780 (dec. 31.), Island 
4W0 (dec. 31.), Olaszország 238.000 
(jón. 31.), Kvrantung 7.446 (dee. 81.), 
Japán 951.321 (dee. 31.), Litvánia 
12.385 (dec. 31.). Madagaszkár 73 
(dec. 3L), Marokkó 3700 (dec. 31), 
Mexikó 50.000 (dee. 31.), Norvégia 
1,4)50.854 (jan. 31.), Hollandia 523.562 
(dec. 31.), Lengyelország 317.806 (ja
nuár 81.), Sziám 6438 (dec. 31.). Sin- 
gapure 495 (dee. 31.), Svájc 162.428 
(jan. 3L), Csehszlovákia 384.513 (de
cember 31.), Dél-Afrikai Unió 39.610 
(december 31.), Jugoszlávia 49.634 
(december 81.).
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Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15
ó.: A  rádió házikvintettjének hang
versenye. 1. Csajkovszkij Intemacio- 
nális szvit. 2. Schreker: Bölcsődal.
3. Paderewsky: Cracovifenne fantas- 
tique. 4. Szerémi Gusztáv: Adagio 
és Alteigrette a IV. vonósnégyesből. 
5. öhausson: Sicilienne. 6. Korbay 
Ferenc: Magyar szvit. 7. Horváth 
Attila: Noctumo (brácsaszóló). 8.
Taeye: Hurmoreszk. 9. Schumann 
Andante a d-moll zon-gortrióból. 10, 
Poldini: Mese. 11. Chopin: Polonaise, 
— Közben: Hírek. — 12.05 ó.: Gra
mofonban gverseny. 1. Serrano: Tan
gó. (Donda esta corason.) 2. May- 
Schwaibach: Keringő „Az üldöző” 
filmből. (Eggert Márta.) 3. Pártos- 
Szenes: Ne legyen szerelmes. (Víg 
Miklós-.) 4. Bonelli—Gilhert—Robin
son: Rumba. (Jede Geige, jeder 
Brumbass...) 5. Lopez—Rotter: Rum
ba. (Ich hab dich lie>b braune Ma
donna.) 6. Roter—Kaper: Tangó,
(Spiel mir auf dér Balalaika einen 
russischen Tangó.) 7. Grothe: F-ox- 
trott „A férjem barátnője” c. film
ből. (Wenn ioh heut’ Abend mit dir 
tanzen geh.) 8. Küok—Langbammer: 
Tangó. (Wernn die kleine Hauskapelle 
Tangó spielt.) 9. Stranszky—Pager 
Tangó a „Viharos múlt” c. filmből 
(Jede schöne Frau...) 10. Garay: 
Ezen a nyáron szalma vagyok, fox- 
trott. (Sebő Miklós.) 11. Coslow— 
Jöhn-ston: Slowfox (Just one more 
chanoe). 12. S-aily—Nádassy: Rumba 
fojtom bánatomat, rumba. (Sebő 
Miklós.) 13. de Rose—Solman: 
Would you take me bach a gain, 
keringő. 14. de Sylva—Brown—Hen- 
derson: Foxtrott (One more time). 
15. Gilibert—B-aer: Tangó. (Rode on 
vaquero.) — Közben: Hírek. — 2.45 
ó.: Hírek. — 3.30 ó.: Morse-tanfo- 
lyam. — 4 ó.: A  Magyar Cserkész 
szövetség műsoros előadása. Az elő
adást rendezi Kosch Béla dr. főtit
kár. 1. Stanoilovich Ulászló: „A jam- 
boree várható forgalom”. 2. a) Wie- 
niawsky: Kujavijak; b) Hubay:
Csárdajelenet. (Hegedűs előadja 
Zsurka Péter.) 3. Major Dezső dr.: 
„Az alázatos cserkész” . 4. Cserkész 
menetelük. Előadja a 174. sz. Ganz 
cserkészcsapat fúvószenekara. Vezé
nyel Minich Jakab. 5. Benedek Béla,: 
„Cserkész arcképek” . — 4.45 ó 
Hírek. — 5 6.: Szalónzeeekari hang
verseny. Karnagy Bertha István. 1. 
Kodály Zoltán: Adagio. 2. Fényes— 
Szabolcs: Szeretnék egyszer kicsit
boldog lenni, dal a „Maya” c. ope
rettből. 3. Komjáti Károly: Tangó 
az „Éjféli tangó” c. operettből. 4. 
a) Szirmai Albert: Andalúziái szere
nád; b) Polgár Tibor: Nápolyi sze
renád. 5. Lehár Ferenc: Hallgató és 
csárdás a „Cigányszerelemből” . 6. 
Lavotta Rezső: Koncért mazurka. 7. 
Blech Leó: Gyermekdal-szvit: I, Vi
dám dal. II. Elalvás előtt. III. őszi 
bölcsődal. IV. Katonásdi. V. Haza
térés az ünnepélyről. 8. Erőss Béla: 
a) Utánad nem jöhet már senki 
más; b) Én mindezen már túl vagyok. 
— t  ».: Olasz nyelvoktatás. (Galle- 
ranl Bonaventura.) — 6.30 ó.: Hang
verseny. Közreműködik: Konczné
Keömley Bianoa (ének), Farkas 
Márta (hegedű) és Szterényi József 
(ének). Zongorán kísér Polgár Ti
bor. 1. Brahms: a) Saphói óda; b) 
Vergábliehes Stándehen. (Keömley 
Bi-anca.) 2. a) Cacclni: Amarilli; b) 
Scarlatti: Meddig tart e kínos élet; 
c) Kern: Szól a kakas már. (Szte
rényi József.) 3. a) Achron: Héber 
melódia; b) Schubert—Friedberg: 
Rondo. (Farkas Márta.) 4. a) Hu
bay: Mi Atyánk; .b) Tamay: Élő
sírkő. (Keömley Blanca.) 5. a) Schu
bert: Dér Neugierige; b) Brahms: 
Wie bist du meine Königin. (Szteré
nyi József.) 6. a) Chopin—Wilhelmy: 
Notturno; b) Paganini—Kreisler: 
Preludium és Allegro; c) Hubay: 
Maiblühte. (Farkas Márta.) 7. a) 
Lányi Viktor: Boldog éjjel; b) Kern 
—Molnár: Katonanóta. (Keömley
Bianoa.) 8. a) Szendy: Hej Juci, 
Panna; b) Kutor Ferenc: Az utolsó 
őszi rózsa; c) Tamay: Búcsú. (Szte
rényi József.) — 7.45 ó.: „Kossuth 
halálának évfordulóján” . Kovách Dé
nes dr. előadása. — 8.10 ó.: A Vá
rosi Színház együttesének előadása. 
Vezényel Márkus Dezső, Kemer Jenő 
és Kossovich Pál. Közreműködik: 
Ábrányi Margit, Csillag Erzsi, Dar
vas Ibolya, Déry Margit, Krisztián 
Lili, Maróthy Magda, Németh Nusi, 
Patak Irma, Rácz Tilda, Sághy An
na, Takács Klemeotin, Arany Jó
zsef, Csóka Béla, D’Angelo Dante, 
Hajdú Imre, Jákó Béla, Molnár Sán
dor, Pajor Ödön, Revere Gyula, Sík 
Rezső, Surányi Andor, Szabó László, 
Tamay Géza, Veress Gyula, Vinko- 
vich László, Welser Tibor. — Utána: 
Hírek. — 10.20 ó.: Stefániái Imre
zongorahangrversenye. 1. Liszt: Va-
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riadók egy Bach-témára. (Weimen, 
Klagen Sorgen, Zagen.) 2. Stefániái: 
Adagio lugubre a „Szonáta szimfő- 
niká”-ból. 3. Godowsky átiratok: a) 
Bach: Sicili-a-na; b) Dandrieu: Cap
riccio; c) Schubert: Bölcsődal; d) 
Schubert: Moment musical; e) Cho
pin: Valse Desz-dur; f) Sain-t-
Saens: A hattyú. 4. Chopin: Polonais 
fisz-moll. 5. Albeniz: Trian-a. — Utá
na: Rácz Béla és cigányzenekarának 
muzsikája.

Csütörtök, március 31.
9.15 ó.: Hangverseny. Közremű

ködik Csilíey Lívia (ének), Gáspár 
Zsigmond (hegedű) és Ungár Imre 
(zongora). — 12.05 ó.: Radics Jóska 
és cigányzenekarának -muzsikája. — 
4 ó.: Az Országos Állatvédő Egye
sület mesedélutánja. Baloghné Hajós 
Terézia meséi. — 5 ó.: Piukovich Jó
zsef dr.: „A legeltetési társulatok” .
— 5.30 ó.: Másfél óra könnyű zene. 
Zenekari hangverseny. Karnagy Ko
mor Vilmos. — 7 ó.: Angol nyelv
oktatás. (J. W. Thompson.) — 7.30 
ó.: Olasz dalok. Gramof ónhangver
seny. — 8 ó.: „Gyurkovics lányok”. 
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Her- 
czeg Ferenc. Rendező’ Kiss Ferenc.
— Majd: Farkas Jenő és cigányze
nekarának muzsikája.

t M O Z I f
A rovatvezető üzenetei

Tót óla Frigyes. Budapesten van 
Váci-út és Váci-utca is. A Nép-mozi 
a Váci-útón van, viszont filmet elő
ször a Váci-utcában vetí tettek.

Gombár Ádám. Budapesten rendőr
ségi engedéllyel Sziklai Zsigmond 
tartott először mozgófényképes elő
adást (Andrássy-út 41.). Az enge
dély száma: 27101. sz. fk. I. 1896. 
Tehát nincs igaza. Öt kérdést írtunk 
ki s minden kérdés után csak egy 
pontot lehetett szerezni. Hiába érke
zett a kérdésre két helyes válasz 
is, csak az egyiket pontoztuk.

Forrai László. A III. sorozatra be
küldött válaszokat későn adta fel.

Csuhrán József. Örülünk, hogy tet
szik a mozipályázatunk. Mint emlí
tettük, a vidékre is'"sor kerül. Üdv,

Szigethy Gyula. Helyszűke miatt 
nem tudtuk közölni.

9 7  filmrendező nevét
küldték be olvasóink mozipályázatunk
IV. sorozatára válaszként. A 97 kö
zül azonban igen sokat töröltünk. 
Nagyon sokan román vagy osztrák, 
vagy más nemzetiségű rendező nevét 
küldték be ugyanis, sokan társrende
zőket, vagy szövegírókat neveztek 
meg filmrendezőként, holott kiírtuk, 
hogy csak azokat fogadjuk el, akik 
önállóan rendeztek külföldön filmet. 
Ilyen magyar rendező nincs sok. A 
beküldöttek közül a következőket 
fogadtuk el:

Balogh Béla, Fejős Pál, Kertész 
Mihály, Marton Andor, Bolváry 
Géza, Korda Sándor, Garas Márton, 
Fehér Frigyes, Hegedűs Tibor, Ertle

Gusztáv, Ezry Sándor, Lajtai KA- 
roly, Cserépy Arzén, Székely István, 
Pallós István, Vajda László, Lázár 
Lajos dr., Szabolcs Ernő, Deésy 
Alfréd, Illés Jenő, Palásthy Sándor, 
Korda Zoltán.

Több olvasónk a rendező nevét 
helyesen küldte be, de a név után 
olyan filmet írt, amelyet nem az 
illető rendező rendezett. Ezeket is 
töröltük, végül természetesen töröl
tük azokat a rendezőket is, akik 
csak Magyarországon rendeztek fil
met.

A pontot szerzettek névsorát ezút
tal helyszűke miatt nem közöljük.

Harc a premiermozik tulajdonosai között
— Saját tudósítónktól —

A gazdasági bajokat és az adóter
heket a filmszínházak is éppen eléggé 
érzik, egészen felesleges volt, hogy 
még az egymás boldogulását is meg
nehezítsék belső harcokkal. Az utóbbi 
napokban megjelent feltűnő hirdeté
sekből a közönség is kénytelen volt 
észrevenni, hogy a filmszínházak kö
zött éles rivalizálás támadt. Ez a 
harc a kulisszák mögött még elkese- 
redetebben folyik-, mint a milliméterek 
szerint fizetett sorokban.

Régi rossz szokás, hogy egyes mo
zik úgy hirdetik újdonságaikat, hogy 
nem elégszenek meg saját filmjeik 
dicséretével, hanem úgy fogalmaz
zák hirdetéseiket, hogy azokkal 
„megköti treminálják” a többi mozit. 
Például mikor Anny Ondra első idei 
filmje még javában futott az egyik 
moziban, a másik mozi úgy kezdte 
hirdetni a maga újdonságát, hogy 
„a legjobb Anny Ondra-film” . Ha
sonló eset történt most a húsvéti 
ünnepek előtt is, mikor egyszerre há
rom moziban tartottak premiert és 
ezek közül az egyik úgy szövegezte 
meg a hirdetését, hogy nála mutatják 
be „az ünnepi műsorok egyetlen 
világ filmjét” . A mozisok között dúló 
harc kitörését azonban végül mégis 
az okozta, hogy az egyik mozivállalat 
húsvét előtt hirdetni kezdte „rend
kívüli újítás” -át, mely abból áll, 
hogy naponta négy, illetve öt elő-

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV.. Irány 1-n. 21. T. K3-3

—29.): Előadás: 5, negyed 8, 8, fél 10. 
Vas., ünnep: fél 4, 5, 6. negyed 8, 
négy. 9, fél 10. Hétfőtől Ben Húr (han
gosan: Bamon Novarro). — Flippy 
mint Trader Horn és fegyliázban 
(trükkfilm).

BOHOOUAK (VIII., József körút 63. T.: 
384—76.) Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Szomb.: fe' 6, háromnegyed 8, 10.
Vas. és ünnepnap: 2-től. Denevér.
(Anny Ondra, Georg Alexander.) — 
Paris fantomja. (John Gilbert.) 

BUDAI APOLLO (II.. Széna-tér. T.: 51 
-5 -0 0 .): Előadás: fél 5. 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Hétfőtől: K. u. k. Feldmar- 
schalL (Roda-Koda.) — Csókolj meg 
édes. (Rökk Marika; magyar film.) 
Hétfőn délelőtt: Lakner bácsi gyer-
mekszinháza (fél 11).

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34—3— 
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap
2- kor is. Honny. (Willy Fritsch, Nagy 
Kató.) — Mikroszkóp, mint detektív. 
(Knltrúfilm.) — Híradó.

CHICAGO (VII., lstván-út 39. T.: 3 2 - 
1—75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Vas.:
3- tól, Hétfőtől: Pergőtűzben. (Dou-
glas Fairbanks jr.) — Bagdadi koldus. 
(Gnstav Fröhlich.)

CORSO (Váci-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
Előadás: 4. 6. 8. 10. Hangos híradó. — 
Magda Schneider, Johannes Bleman 
és Trnde Berliner főszereplésével: 
Téves kapcsolás (Vígjáték). — A  
kutyafejfi légió (Burleszk.)

DECS1 (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259— 
52, 213-43, 148—05.): Előadás: 4. 6, 8, 
10. Vas., ünnep: 2-kor is. Eggert
Márta, Félix Bressart, Georg A lexan
der, Verebes Ernő: „Feleségem, a
hadnagy úri" (A zenés katonai v íg 
játékok nagyágyúja.) - -  Magyar vi
lághíradó.

ELIT (V.. IJpót-kSrút 16. Tel.: 161—51.): 
Előadás: szomb.: 6, 8, 10. Vas.: 3-tól 
folytatólag. — Hétfőtől: Denevér,
(Anny Ondra.) — Fox híradó. (4, 6,
8, 10.)

FÉSZEK (V m „  József körút 70 Tel.: 
46—0—10.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
háromn. 10. Vas. és ünnep: 2, 4, 6, 8, 
10. Vasárnap: Burleszkmatiné:
Férfiak a viharban. (Georg Bancroft.) 
— Autólovag. (Dina Grállá.)

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
utca 18. T.: 895—48. 897—07.) Előadás: 
4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ünnep: 2, 4, 
6, 8, 10. (Első félhelyár.) Sanghal ex- 
Press. (Marlene Dietrich és Ann£ May 
Wong főszerepben.) — Hangos hír
adók.

IMPERIAL (VII., Deroblnszky-utca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.: 
4, 7, 10. Vas.: háromn. 2, fél 5, negyed 
8, 10. Tábornok úr inspiclál. (Vlasta 
Burlau, Roda-Roda.) — Denevér. 
(Anny Onara.)

JOZSEFVAROS1 (VIII., Kálvária-tér 8. 
Tel.: 346-44.): Elődások; 5-től fo ly t.:
negyed 7, fél 8, fél 10. Vas. és ün
nepnap: f-től. Vas. d. e. fél 11: G yer
mekelőadás. Denevér, (Anny Ondra, 
Georg Alexander.) — A tábornok ár 
Inspiclál. (Vlasta Burian, Roda-Roda.) 

KAMARA (VII , Dohány-utca 42—44. T.: 
44—0—27.): Előadás: 4, 6, 8, 10. önagy- 
sága kimenője. (Wilhelm Thiele ren
dezése, fősz.: Liáné Hald, Albert Pre- 
jean.) — Világhíradö.

LUDOVIKA ( I X . Üllői út 101.): Elő
adások: fél 5. 7. negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár- 30—8(1 fillérig.) — 
Inspiráció. (Gre*a Garbó.) — Pergő
tűzben.

NÉP (V.. Václ-út 76. Tel.: 92-8 -80 .):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas.: fél 
3-tól. Az ezred büszkesége. (Katonai 
vigj.) — Arany mezők leánya (drá
ma.)

OMN1A (VIII., Kölcsey-utca 2. Tel.: J. 
30—1—25.): Előadás: 4. 6, 8, 10. Vas.,
ünnep: 2-kor is. Eggert Márta, Félix 
Bressart, Georg Alexander és Verebes 
Ernő: „Felesegem, a hadnagy url“
(A zenés katonai vígjátékok nagy
ágyúja.) — Magyar világhíradó.

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831—02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szombat, vasárnap: fél 4 órakor is. 
Az ember születése. (A magzat 
fejlődése a gyermek megszü
letéséig.) — Utazás a föld körül 4# 
perc alatt.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365-23 ): Előadás: 5, fél 8, 
10. Szomb.: 6, 8, 10. Vas. és ünnep
nap: 4, 6, 8, 10. Csókolj meg édes! 
(Magyar hangos film. Rózsahegyi, 
Salamon, Ráday, Páger, Gózon, Bo
rosa, Gárdonyi, Sárosi, Mály, Somo
gyi Erzsi, Rökk Marika, Vaszary 
Piri, Dajbnkát Ilona.) — Nekünk be
szélhet Afrikai (Kohn és Kelly.) — 
Híradó.

PATRIA (Népszínház-utoa 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előadás: 5, negyed 8, háromn. 
10. Vas., ünnep: fél 3-tól. A  tábornok 
úr inspiclál! — FddmarschalL (Vlasta 
Burian. Roda-Roda.) — Autólovag. 
(Dina Grállá, Paul Kemp, Kabos.)

(Nagymező-u. 22— 
>4. T.: 220-98. 291 
-50): 2 -« -ig  folyt. 

BaarmiflíTEs: azután 6. 8, 10.
t r i : . u n  i-a. ota  V a a é s^ n ^ e p :  ̂ 1 - 1

10. Vas. d. c. fél 11: Miki és Fllppl- 
matiné. -  Magyar és külföldi híradó. 
Trükkfilm. — Buster Keatonnal: Sze
resd felebarátnödet. (Partner: Anita 
Page.) — Ezen kívül — expedlciós film ! f

ROXY (V n „  Rákóezi-út 82.. Tel.: 43- 
8—24.): 4-től. ünnep- és vas.: 2-től. 
A londoni kémnő. (Bűn. film.) — Hat
hengeres szerelem. (Kabos, Beregi.) 
— Hétköznap híradó is.

RO JáL APOLLO (VII.. Erasébet-körút 
419—02.): Előadás:

4, o, a, 10. Szomb., vas., ünnep: 2, 
4. 6, 8. 10. (Első félhelyár.) Varsói 
bal. (Gustav Fröhlich, Charlotte 
Susa.) — Híradó.

TATRA (IX., üllől-ót 63.): Előad.: fél 5. 
7< h®jyed %  Vas és ünnep: 2-töl folyt. 
Hétfőtől: Kadettklsasszony (Bolváry
filmoperettje) és a fényes kísérő műsor.

adást tartanak, az elsőt mindig mér
sékelt helyárakkal.

A mozisok szerint ez a hirdetés al
kalmas a közönség megtévesztésére, 
mert hiszen több premiermozi régen 
négy és öt előadást tart naponta, sőt 
olyan mozi is akad, ahol az első és a 
második előadásra már egy eszten
deje mérsékelt áru jegyeket adnak. 
Azok a mozisok, akik a reklám ilyen 
fajtája által a saját érdekeiket 
veszélyeztetve látják, arra készül
nek, hogy a bírósághoz fordulnak 
jogvédelemért. Szerintük ugyanis 
ezek a sérelmezett hirdetések a tisztes
ségtelen verseny ismérveit hordják 
magukon.

4 REPÜLÉS
Az 1932. évi rhőni

#
(Teréz-kőrút 80. T.» 19—7— 
67, 68): Előadás: 5, negyed 
8, fél 10, vasár- és ünnep- 

, ,  , nap: 4, 6, 8. 10 órakor
Abrahám Pál operettje: Boldog szivek 
(Georg Alexander, Hermáira Tbimlg, 
Magda Schneider, Bársony Rózsi). — 
Híradók.

CORVIN (V in „  József-körút és Üllői-út 
sarok. Tel.: 38—9—88, 39—5—84.): Elő
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasárnap fél
4-kor Is. Kálmán Imre filmoperettje: 
Ronny. (W illy Fritsch, Nagy Kató.) 
Híradók.

URANIA (Rákóczi-út I. T.: 460-45 és 
460—46.1: Előadás: 5, negyed 8. fél 10 
Szomb, vas.: 4, 6. 8. 10. Abrahám Pál 
operettje: Boldog szívek (Magda
Schneider. Bársony Rózsi, Hermann 
Thimig, Georg Alexander.) — Hír
adók.

— Saját tudósítónktól —•

Július 17-től 31-ig tartják meg az 
idei nemzetközi vitorlázó repülőver
senyt a Wasserkuppén. A múlt évi 
rhőni verseny bámulatra méltó ered
ményeivel és nagyfontosságú tanul
ságaival alkalmas volt arra, hogy 
mindenkinek a figyelmét felhívja a 
vitorlázó repülésre és annak nagy 
jelentőségére, ezért most is a leg
nagyobb érdeklődéssel tekintünk a 
nyári verseny elé, melyet a Rhőn- 
Rossiten-Gesellschaft rendez. A ver
seny két részből áll: egyik a gya
korlóverseny, a másik a teljesítmény
verseny.

A gyakorlóversenyen csak azok a 
pilóták vehetnek részt, akik C) 
vizsgájukat 1930. évi január 1 után 
tették le és még nem repültek 5 órá
nál hosszabb ideig egyfolytában, to
vábbá olyan képesített pilóták, akik 
1928. évi január 1 óta neon vezettek 
motomélkül repülőgépet és még 
sohasem vezettek egyedül motoros 
repülőgépet.

A teljesítményversenyein csak azok 
vehetnek részt, akik nem esnek a 
gyakorlóversenyre vonatkozó fenti 
korlátozás alá.

A gépek 60 mp-es próbarepülésére 
július 15-én kerül sor. Mivel az 
eddigi vizsgálatok szerint a jól vitor
lázható gépeknél a felületi terhelés, 
osztva az oldalviszonyszámmal, nem 
nagyobb, mint 1.1, a rendezőség ki
írása szerint azok a gépek, amelyek 
nem felelnek meg ennek a feltételnek, 
kiesnek a versenyből.

A gépek indítása csak abban az 
esetben történhetik vontatással, a 
megszokott lejtőn való gumiköteles 
indítástól eltérően, ha az időjárás 
megakadályozza az egységes eljárás
sal, gumikötéllel való indítást.

Minden pilóta köteles ejtőernyőt 
vinni magával és abban az esetben, 
ha a verseny alatt esetleg elért tel
jesítményét hivatalosan is el akarja 
ismertetni, hivatalosan kipróbált 
barográfot is kell gépébe szerelnie.

Hogy milyen óriási fontossága van 
a vitorlázó repülésnél az állandó 
meteorológiai szolgálatnak, azt már 
a tavalyi rhőni versenyeken láthat
tuk, hol Georgii professzor minden 
pillanatban segítségére volt a fiatál 
repülőiknek. A meteorológiai bizott
ság mellett a sportvezetőség, a mérő
bizottság és a műszaki bizottság 
munkája biztosítja a verseny sport
szerű és kifogástalan lefolyását. A 
gyakorlóversenyen a következő tel
jesítmények nyernek díjat: a leg
nagyobb repülési időtartamösszeg 
megszakítással, az első repülés, mely 
legalább tíz órán át tart megszakítás 
nélkül, a legnagyobb összeg, mely öt 
repülés magasságának az összeadásá
ból _ keletkezik, a leghosszabb távol- 
s(lK> repülés megszakítással és az 
elsó sikeres repülés oda-vissza a 
Wasserlcuppe— Milseburg útvonalon.

A múltkor ismertetett Hindenburg- 
díjon kívül ̂  20.000 márka az összes 
díjak és prémiumok összege.



Szerda* 1932 március SporI 11

Szombaton és vasárnap  
rendezi a BSE a Buday 
Béla meghívásos motor- 
kerékpár túra-emiék- 
versenyt,
a Budapest-—Ba laton Ica n@s© közötti kb. 1 0 0  km-es távon
Ma estig Sebet jelentkezni, a nevezési 
díjban a szállás, ellátás, valam int a 
fehérvári vám díj is bennefogtaSíafiíc

— Saját tudósítónktól —

Az osztrák motorkerékpár- 
kereskedelem távolmaradt 
a bécsi tavaszi vásártól* 
aminek mintájára a ma
gyar motorkerékpárkeres® 
kedok sem mennek ki a 
budapesti nemzetközi 
vásárra
Az indok: kár a pénzért és a v idéki, aki 
m otorkerékpárt ak ar vásárolni, tavaszi 1 
vásár nélkül is m egtalálja a képviseleteket]

**■» Saját tudósítónktól —

Az első tíz átlaga 2:38.15 mp. 
Tavaly az első tíz átlaga 2:83.41, 
tavalyelőtt 2:36.15 mp volt.

5000 méter
1. Wintner
2. Erdélyi dr.
3. Vita
4. Kimmerling
5. Mosánszky
6. Hidvéghy
7. Sógor
8. Belházy
9. Bihary

10. Blazejovsky
Az első tíz átlaga 9:35 

| Tavaly az első tíz átlaga l 
!, tavalyelőtt 9:37.38 volt.

21.3
:29
:29.6
:30.1
:31.2
:35.4
:37.4
:43
:48.8
:52.S
.87 mp.
1:20.08,

10.000 méter

Kegyeletes motorsportesamény- 
i»yel áldoz a BSE tragikusan ̂  el
hunyt tagja, Buday Béla emléké
nek: szombaton és vasárnap mo
torkerékpár túraversenyt rendez, 
Melynek célja a székesfővárosi 
tisztviselők balatonkenesei Üdülő
telepe. A  BSE . az emlékverseny 
szellemének megfelelőleg arány
i g  könnyű feltételekkel írta ki 
túraversenyét, mely azonban

túlnő a háziverseny kere
tein

mint meghívásos verseny 
Nyitva áll az idegen egyesületek 
Meghívott tagjai részére ifi. 
Mint értesülünk, a BSE a meg
hívásos rendszer ellenére is szí
vesen fogad jelentkezéseket a 
Ma esti nevezési Zárlatig, ami a 
Mezőny kibővülését fogja  ered- 
Ményezní.

A verseny feltételei nem kom
plikáltak, a kb. 100 km-es távon

végig tartani kell gépjármű
vemre és kategóriára való 
tekintet nélkül az 50 kitt át

lagot
az értékelésnél egyedül az át

lag egyenletes betartása a mér
tékadó. Előre meg nem határo
l t  helyeken titkos ellenőrző 
állomások fognak működni,, me
lyek az áthaladás időpontjának 
a,bejegyzését eszközük a verseny 
résztvevőinek ellenőrző lapjaiba. 
Mogy a főváros és az útvonalba 
eső városok és községek belterü
letén a versenyzők ne lépjék túl 
a megengedett átlagot, bizonyos 
távolsági toleranciát léptettek 
életbe, helyesebben, bár a startba 
fehérváriúti vámnál lesz, mégis

úgy tekintik, mintha a verseny
zők a 0 kőtől, tehát a Lánchídfő
től indultak volna.

Szombaton délután 3— 4 óra 
között, vasárnap pedig dél
előtt 8— 9 óra között törté

nik a versenyzők indítása
a fehérváriúti vámnál, a befutás 
Balatonkenesén szombaton este 
5—-7, vasárnap délelőtt 10— 12 
óra között lesz. A túraversenyen 
licenc nem kötelező, csupán ér
vényes gépjárművezetői jogosít
vány bemutatása kötelező. Neve
zési díj a szombaton indulók ré
szére 12, a vasárnap indulók ré
szére pedig 7 pengő. Ebben az 
összegben a teljes ellátás, tehát 
szállás, étkezés és borravaló, va
lamint a fehérvári vám is benn- 
foglaltatik.

A könnyebb átlagszámítás cél 
jából az egész távot pontosan 
100 km-nek kerekítették ki, Bu
dapest és Martonvásár, valamint 
Székesfehérvár és Szabadbattyán 
között ellenőrző állomás nem 
lesz.

A túraverseny minden részt
vevője, aki a szabályzatnak meg
felelőleg futja be a távot, meg
kapja a BSE művészi kivitelű 
Buday Béla emlékplakettjét, & 
három legjobban helyezett ver
senyző pedig külön érmet kap.

Reméljük, a BSE túrája teljés 
sikert fog aratni. Ha sportszem
pontból nem is sorolható a klasz- 
szikus eredmények közé a túra, 
mint propaganda és kellemes 
társaskirándulás felette jelentős 
és igen alkalmas a motorosok 
közötti bajtársi érzés feljeszté- 
sére.

Tegnapelőtt nyílt meg a bécsi 
nemzetközi vásár, melynek gépjár
műanyagán erősen megfigyelhető 
volt a gazdasági válság. Az autó
szakma teljes létszámmal vonult ki 

| a Rotundéban levő kiállítási helyi- 
l ségbe, ezzel szemben

a motorkerékpárkereskede
lemből csak néhány hírmondó 
állított fel standot a Práter
ben levő hatalmas épület 

árkádjai alatt.
Az osztrák motorkerékpárkeres
kedők azt a sokkal olcsóbb meg
oldást választották, hogy a vásár 
tartama alatt saját helyiségeikben 
rendeznek kiállítást.

Érdekes, hogy az osztrák példa 
milyen ragadósnak -mutatkozott, a 
bécsiek elhatározása nyomán a ma
gyar motorszakma is elhatározta, 
hogy távoltartja magát a buda
pesti Tavaszi Vásártól. Alkalmunk 
volt abbén a kérdésben a szakma 
egyik képviselőjével beszélgetést 
folytatni, aki a következőket kö
zölte:

Teljes határozottsággal állít 
hatom, hogy a magyar motorszak
ma nem vesz részt a Tavaszi Vá
sáron. A z elhatározás okai könnyen 
érthetők. Először is a motorkerék
pár nem olyan ipari termék, mc- 
[lyet a közönség .„kapás"-ból Szó- 
kott vásárolni. El tudom képzelni, 
hogy a vidékről az olcsó vasúti 
tarifára való tekintettel felrándult 
közönség tetszését találja valami

20 filléres orrfuvolában, vagy 
egyik-másik szabadalmazott 
burgonyakoppaszíó szerke

zetben.
Motorkerékpárt —  ez a tapasztalat 
—  mindenki előre megfontolt szán
dékkal vásárol. Aki tehát a vidék
ről feiránduL Budapestre motor
vételi szándékkal, az megtalálja a 
képviseleteket saját otthonukban, 
tehát egyetlen vevő sem vész el, 
amellett sokezer pengő megmarad. 
Ma, amikor a rezsit is csak nagy 
erőfeszítéssel tudjuk előteremteni, 
nem követhetjük a régi

„egy  bolond százat csinál”
elméletet és mondjuk az X  cég 
nem mehet ki a vásárra csak azért, 
mert az Y úr már kibérelte ott a 
standját. Már a tavalyi úgyneve
zett keleteurópai autó- és motor
kerékpárkiállításról is távolmarad
tunk, ami nagy megtakarítást je 
lentett. Az autóscégek kivonultak, 
de hogy eladtak volna: arról nem 
kaptunk hírt, viszont köztudomású, 
hogy

a KMAC által megígért vlsz- 
szatérítéseket sem kapták 

meg.
Mi tehát távolmaradunk, aki motor- 
kerékpárt akar Vásárolni, az meg
talál mindkét helyiségünkben, ahol 
a vásárra való tekintettel esetleg 
engedményt is tudunk adni, mert \ 
nem kell az árakba a méregdrága 
standdijakat belekalkulálni.

1. Wintner
2. Vita
3. Kimmerling
4. Sógor
5. Mosánszky
6. Hidvéghy
7. Erdélyi dr.
8. Vida
9. Bihary 

10. Belházy

19:23.1
19:29.9
19:40.6
19:42.2
19:42.6
19:51.9
20:08
20:14.6
20:25.4
20:28.5

A z első tíz átlaga 19:54.68 mp. 
( Tavaly‘ még nem volt tíz futó, 
aki 10.000 méteres eredményt fél.; 
tudott volna mutatni.)

A négy bajnoki távon tehát 
egyformán

Wintner volt a legjobb,
ami ennek a vasszorgalmú futó
nak klasszisát élénken bizonyltja. 
Kimmerling második és Vita har
madik helye szintén elég tisztán 
kidomborodik a kimutatásból.

Az elmúlt idényben összesen 36 
futó indult versenyen. Ezek: 
Balogh, Belházy, Bihary, Blaze
jovsky, BogscMtz, Brodsky, En- 
gél, Eötvös, Erdélyi, Fekete, 
Förstner, Orandtner, Hidvéghy, 
Hódy, Kakas, Kimmerling, Kopp, 
Kornfeld br., Imre, Liedemann, 
Lindner, Lukovíts, Magyarí, 
Mérő dr., Molnár, Mosánszky, 

I Olaszy, Oszterer, Pataky, Rulf, 
Schnéller, Sógor, Tóth L., Vida, 
Vita és Wintner.

fi TORNA

J EC

A teljes fővárosi dőrttrek- 
gárda Indul a vasárnap 
és hétfőn eldöntésre 
kerülő szezonnyitó kecs
keméti pályaversenyen

Vasárnap futják a kecskeméti
bajnokságot, hétfőn az országos 
derbiszámokat

—  Saját tudósítónktól —

Hiányzott 
a davosi versenyzés

Ezt bizonyítja a gyorskorcsolyá
zók idei eredmény-statisztikája 
Tavaly hét, idén egy rekord
javítás volt

*— Saját tudósítónktól —

A Kecskeméti Sport Club agi- 
*!a motorszakosztálya elhalasztott 
ver senyét vasárnap és hétfőn, 
Rendezi meg. Nagy sikert remél- 
11 ék a versenytől, niélyen á fővá- 
r°si elitgárda majdnem minden 
8*ámottevő tagja starthoz áll,
, _ A  kétnapos verseny első nap
lón, vasárnap az egyes kategó
riák főversenyei, a kezdők vér- 
®J?nye, valamint mint foattrákció, 
Fecskémét város kategória kü
lönbség nélkül lefutásra UerüíŐ 
szó ló bajnoksága áll az előtérben. 
■Amíg az egyes futamok l ő  kö
rösek, addig a bajnokság hatszor 
° ‘  kör, tehát összesen 15 kííi.

Hétfőn nt Országos szóló és 
öldalkocsis Derbi

kerül lefutásra 15, illetve 8 
«m-es távon, a fő  érdeklődés Kecs
kemét város oldallcocsis bajnoksága 
£0lé irányul, mely aránylag rövid, 
5 km-es távon van kiírva. Mint 
t,körítés" vigaszversenyek vannak

még műsoron és mint humoros

párok részére, ami bár ellentétben 
van a nemzetközi szabályokkal, 
mint kabarészám mégis megenged
hető.

Az egyes versenyszámok pénz
díjasait, nevezni péntek estig lehet 
a KSC ügyvezető elnökének, Dunay 
Róbertnek címén (Kecskemét, 
Fráter-utca 2. ez.).

Akik komoly és élvezetes küzdel
meket várnak, azok nem is fognak 
csalatkozni. Zamecsnik, Kiss 
László, Schuszter Vilmos, a fiatal 
Hauer találkozása nem lesz min
dennapi sportesemény és remélhe
tőleg a* FÍC-pálya salakján szor
galmasan gyakorlatozott zöld-fehér 
gárda a kecskeméti erdőkerti pálya 
laza talaján is feltalálja magát. A 
Versenyen természetesen indul a 
teljes kecskeméti gárda, Valamint a 
szegediek^ .különítménye”  is Aus- 
lenderrel, Massával és Zsötérral az 
élen.

Az idei jég-idényben a gyors
korcsolyázók legjobbjai nem vol
tak kint Davosbm  s ez erősen 
meglátszik az idei eredmény
kimutatáson. Davos Világhírű 
gyors pályája nélkül AZ élen álló 
versenyzők eredményei nem le
hetnek olyan kiválóak, mint az 
1980— 31-es idényben voltak. Csak 
az 500 méteres táv az, melyen 
Wintner pompás tudása teljes 
mértékben érvényesülhetett, mert 
a hazai jégen a sprinttávon lehet 
még legjobban megközelíteni a 
davosi eredményeket. Itt esett az 
egyetlen  rekord, a tavalyi héttel 
szemben. A többi táv nemhogy 
újabb rekordot nem hozott, ha
nem —  ismételjük: Davós nélkül!

jelentős visszaesést mutat az 
élen. A z átlagok is minden távon

Fiókadminlsitráolő 0«ehs*Jtrrákl4bani

L f p a  Ujságiroda, Bratislava, 
Hoaszú-u. 13.

Felelős szerkesztő éi kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztői 
Hoppé László

N?oma 
köri

-matott S Btidlom SajtóráifiSE a"Halat Bt

rosszabbak a tavalyiaknál.
Az alább következő kimutatások 

versenyzőink
idei legjobb eredményeit

mutatják. A  csoportos indítással 
(rudliban) elért eredményeket 
nem vettük figyelembe.

500 méter
1. Wintner 44.9
2. Kimmerling 45.8
3. Blazejovsky 47.5
4. Lindner 47.7

5— 6. Schnéller 48
5— 6 . Vita 48

7. Sógor 48.4
8. Eötvös 48.6
9. Vida 49

10. Erdélyi dr. 49.6
A z  első  tíz  átla,ga: 4 7 .7 5  m p . 

T a va ly  az első  tíz  á tla g a  4 6 .9 7 ,  
ta va lyelőtt 4 7 .8 6  v o lt.

1500 méter
1. Wintner 2:82
2 . Kimmerling 2:32,7
8. Vita 2 :36,6
4. Sógor 2 :36.8
5. Eötvös 2:37.2
6 . Erdélyi dr. 2 :38.5
7. Hidvéghy 2:39.4

8—-9. Bogéchütz 2:42.5
8— 9. Vida 2:42.5

10. Blazejovsky 2:43.8

A Budapesti Torna Club vasárnap, 
április 3-án rendezi meg dfartorna- 
ünnepélyét a nagymezőutcai Rádiós- 
filmszínházban. A  nagytadáíú tor
nászgárdával temutatkozó egyesület 
szorgalmasan készül az ünnepélyre 
Faragó Aranka és Rozsó József test®, 
tanárok, az egyesület művezetőinek 

| irányításával. A  disztoma legkiemel- 
| kedSbb száma a férfiak gyürűhintá® 
és magasnyujtón végzendő _ akadémia 
tornája lesz, amelyben a világbajnok 
Pette István, Péter Miklós, 1*48 
Rezső bajnokok és a válogatott ma
gyar tornászok közül még Antal 
Nándor és Csermay Nándor Vesznek 
részt. A  hölgyek mintacalpate világi*

- tóbuzogány- és ritmikus gyakorlatok
kal mutatkozik be.

A M O T E S z  d é l i  k e r ü le t e  S z e g e d e n
vasárnap, április 3-án dísztomaiünne- 
pélyt rendez a rókusd tornacsarnok* 
bán. Az Ünnepély keretében rendezik 
meg az SzMTE és az SzTE férfi* 
csapatainak szabadgyakorlat Verse
nyét. A  változató* sorrenden a höl
gyek ritmikus: tornája és a főváros
ban is nagy sikerrel szereplő gr« -  
Klebelsberg-telepd efeand iskola minta
csapatának bemutatója iránt k  igen. 
nagy az érdeklődés a szegedi és a 
kerületbe tartozó tornászok között.

A MOTESz holnap, csütörtökön 
esta 7 óraikor tartja meg ezévi ren
des közgyűlését a Magyar Tastneve- 

I lés Házában (V., Alkotmány-a. 3.).

S Z Í N H Á Z

ÓPERAHÁZí (fél «) 
hindu táncművész.

Mai műsor
Uday-9han-Kar

NE^lZEtr’öZmöAZ: (fél 8) Bkevlr
KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed II

Világrekord.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) A méltóságos Mezőny 

trafikja.
BELVÁROSI SZÍNHEZ: (81 Armyfftatv

[ FÖV. OPBRETTSZ1NHAZ: (8) A régi 
orfeam.

j MÜVÉSZSZINHAZ: (81 Tűzmadár.
| VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember.
ANDRASSVim SZÍNHÁZ: (ff) Béna-
TERÉZKÖBiríI SZÍNPAD: (S) Wér-
BETHLÉNT6RI SZÍNPAD: (6, ff) Ha* 
ROMé o ! a S# F E Ü M : ffél ff) Kalábrlás** 

STOÍNHARnT SZÍNPAD: (báronis. « ,
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?  BOhöNDOá’ÖTLETEK 
K É P E K K E L

Heti probléma»
—  B d g r á d n a k  m ég  h ú s
v é th é t fő  is  n a g y -h é t?

m m m

» A » N E M Z E T P S P O m ,» H E f I » m F ^ » M E I X 6 K M í T E »
taxiim oíiÉi«»««iii»n*'f»oifiii»t>

Gabi fiamnak
Irta: Egy Hungária-szurkoló

Hála neked! Zakó van megint,
Mával is fogytak reményeink.
Bent a pályán árva Híres ég,
Kívül gúnyolódik a „Közép".
Ily soká passz nélkül mért állsz Gábor? 
Fuss csak bátran, állunk elegen.
Két kezedet összetéve szépen,
Te csak bámulsz, édes gyermekem!

Mert a halfnak drága kincs a sprint, 
Drágább, mint a pengő vagy forint 
Míg a szélső be nem centerei,
Mindig fogni és zavarni kell.
Oh, ha tebenned, mint egykor régen, 
Ügy lángolna a gerjedelem.
Kis kezemet összetéve szépen,
Nem kellene zokogni nekem.

Látod én csak szurkoló vagyok,
Régi kedvem immár nem ragyog. 
Mióta Cseh kevés gólt rúgott,
Lenézi Zöld Ferenc Kék Hugót.
Ha ez így lesz csak ebben az évben, 
Kicsordul a bánat-serlegem. 
Tudományod összetéve szépen,
Tanulj futni édes gyermekem!

Hiszen látod, érzed a Tokit 
S hogy csapatunk nagy ruhát szakít. 
Megtiporva Barátky és Cseh,
Nem játszik jól még a Jenő seh. 
Vigaszom hát ugyan mi legyen 
Az elrejtett néma könnyeken,
Kis lábaim összetéve szépen,
Álljak, mint te, édes gyermelcem?

Hogy reméljek egy jobb halfsort ott, 
Hol provokálják a balsorsot,
Hol a győztes színe csak a zöld 
S hol Kék Hugó pénzt hiába költ?,.. 
Menj edzőnek, valahol vidéken! 
Űtravalód e sóhaj legyen. 
Futballcipöd félretéve szépen,
Húzz csak lakkot édes gyermekem!

Hazamegy a Hungária * ,,

'Irí'ytejtxszAi

Mintha nem ezen a kapun jöttünk volna b e ..

Még egy új szó

—  Hogy hívják az evezőstré- 
nert?

—  N o s ?
—  Evedző . . ,

Rontja az összhangot

—  E z  a G itter k ir í a  Jugoslam ijá- 
ból!

—  K i r í ?  M ié r t?

—  N e k i n em  vég ződ ik  ic s -c se l  a 
n e v e !

Derbin
—  Hajrá Mariska!
—  Ki az a Mariska?
—  Mari néni!
—  Miért Mariska?
—  Egyre fiatalabb!

Döntő momentum
—  M i van  o t t ?  N e m  jó l  lá to m !  

K o c s is  a k it T o k it d ö n tö tte  e l?

— N a n á, a m érk ő zés s o r s á t !

OK HÁRMÁN
nagy izgalomban vol
tak a nagyhéten, mert 
későn jutott eszükbe, 
hogy hétfői beszél
getésük az ünneputáni 
anyagtorlódás miatt 
kiszcrml a Nemzeti 
Sport keddi számából 
s bár ők (ugy-e) 

nyilvánosságra, de afütyülnek a 
nagyközönség esetleg nélkülözné őket, 
pont az örökderbi után, miért is a 
BÖK-öt kérték fel, hogy adjon helyet 
nekik általános sportérdekből. Nem 
zárkózhattunk el.

A  sarokasztalhoz elsőnek — Kék 
Hugó futott be és a nagy mellénnyel 
érkező Zöld Ferenc utolsó lett, pedig 
azt hitte, hogy mindenkit verni fog 
pontosságban.

Zöld Ferenc: Maguk már itt? 
Sőt Hugó is itt van. Ja, persze, 
persze. . .

Kék Hugó: Mi az, hogy persze, 
persze?

Zöld Ferenc: Eszembe jutott, 
hogy érthető, ha előbb ideért, 
mint én, hiszen a tegnapi meccs
ről korábban méltóztatott eltá
vozni.

Kék Hugó: Nézze, nekem egy 
napra két ofszájdgól éppen elég.

Zöld Ferenc: Kettő? Miért 
nem öt? Annyira a többi is volt 
ofszájd. Persze, ha Barátky lőtte 
volna, akkor megesküdne rá, 
Sögy szó sem volt ofszájdról,

hogy csak az beszélhet lesállás
ról, aki zöld-fehér szemüvegen 
nézi a játékot.

Kék Hugó: Barátkyt ne emle
gesse, mert ő berúgta a maga 
gólját, vezettünk is vele, amíg 
még reálisan folyt a játék.

Zöld Ferenc: Magának addig
reális a játék, amíg a Hungária 
vezet. Újpesten sokáig reális 
volt a játék, itt csak egy fél
óráig. Akkor jött Suttyó és irreá
lis lövéssel kilyukasztotta a vá
logatott kapu védet. És Kohut is 
irreálisan eltalálta a sarkot a 
válogatott kapuvéd hasa alatt.

Kék H ugó: Csak nem akarja 
tagadni, hogy Kohut gólja vélet
len volt?

Zöld Ferenc: A  Vili „véletle
nül” már betalált egy párszor a 
maguk kapujába. Bár annyi szá
zasom volna.

Kék H ugó: Ha a Springer-ta- 
lálatokért kapna százasokat, job
ban járna.

Zöld Ferenc: örülök, hogy
nem vette nagyon szívére a ve
rést, kedves Hugó és van még 
kedve viccelni. A  meccsen élce
lődés helyett csak a bírót szidta.

Kék H ugó: Hálát is mondhat
Biró Sándornak és Stern Tibor 
című határbírájának. Szépen el
csalták a meccset.

Zöld Ferenc: Maga ki fogja 
sütni erről a két úrról, hogy 
zöld-fehér terroristák civilben.

Sőt netán britaniások.
Lila Leó (közbeszól) : Ezt le

hetne mondani. Biró Sándor tud
tommal elfogadja a Britanniát 
is. Szivarban.

Zöld Ferenc: ön gyanúsít.
Lila Leó: Én ? Én semleges va 

gyök.
Zöld Ferenc (gúnyosan) : Ér

tesültem. Ügy szurkolt ellenünk, 
hogy többen Hungária-szurkoló-
nak nézték.

K ib ő víte n i m L e x  
Sxázhúsm oentit t i !
Ham igazsága® akaúái^ a száz

h ú sz  G&nit — Etógtt&úk k i
a magaaahbramiá igé^yakat 
i s i  — ig a zsá g o s BÉ&sziásÉF — 

Tipjaínkkat sagéiségér©  
si&tiiük a nagyogytet&knek

—  S a já t óriásu n k tól —

A  százhúsz centi ma már foga
lom. Meg kell állapítanunk, hogy 
a rendelkezés

Lila Leó: Kikérem magamnak!
Kék Hugó: Mit kér ki? Lenne 

még maga Hungária-szurkoló, de 
nekünk nincs magára szüksé
günk. Még abból a pár újpesti 
szurkolóból is elvegyünk?

Lila Leó: Nana!
Kék Hugó: Mi az, hogy nana? 

Vasárnap éppen háromszor any- 
nyi közönség volt a meccsünkön, 
mint Újpesten.

Lila Leó (gúnyosan): Mi le 
kimentünk gyönyörködni a Hun
gária szélsőhalfjaiban.

Kék Hugó: Csak vallja be,
hogy szurkolt a Ferencvárosnak. 
Fél, hogy lehúzzuk még a máso
dik helyről is és mi játszunk 
majd a Középeurópa-Kupáért. 
Joga is van aggódni, azt mond
hatom. Se bajnokság, se Mitropa 
Kupa. Hahaha!

Zöld Ferenc: Azt hiszem, itt 
már felesleges vagyok. Engedel- 
miíkkel faképnél hagyom az ura
kat. Miként a bajnokságban is.

különösen
a százhúsz centin. aM  levő gyer
mekek és a százhúsz centin aluli' 
gyermekek papái előtt aratott 
igen nagy sikert. De meg kell 
állapítanunk egyben mást is. Ez 
a kedvezmény végeredményben

igen nagy igazságtalansá
gokat

tartalmaz. Igen sokan kimarad
tak az ingyen jegy kedvezményé
ből és talán érdemtelenül. Igen 
szűkkörű ez a megkülönböztetés. 
Nem lehet az emberiséget két 
csoportra osztani. Százhúsz cen
tin

aluli
és százhúsz centin

emberekre.
felüli

A  hozzánk tömegesen beérke
zett levelek alapján a nagy
pályáknak még az alábbi ötletek
kel szolgálunk:

1.
Föl kell állítani egy 150 centin 

álló magasugró mércét a kapu
ban. Aki

átugorja,

az in g y e n  b em eh et.

2.
ö t m é t e r e s  v izesá rok

Aki
ásandó.

átugorja,
nem fizet.

A jegyek egy pózna tetejét9 
teendők fel. Aki föl tud

mászni,
az lehozhat magának egy jegyet.

4.
E gy szabályos méretű futbatt- 

kapuvá alakítandó át az egyik 
bejárat. E gy kapus állítandó & 
kapuba s aki

tíz közül öt 11-est
belő neki, szintén ingyenes ked
vezményt élvez.

5.
ötvenm éteres uszodát kell épí

teni a kapu elé. Aki 35 másod
percen

belül
ússza az ötven métert, tisztelet
jeggyel ruházandó fel.

6.
A meccsre ingyen bemenni vá

gyók repülőgépből kiugranák 8 
akik az ejtőernyővel 

épp
a pályára tudnak elérni, azoknak 
nem kötelező a jegyváltás.

7.
H a d v e z ér e k , akik  m á r  

legalább
e g y  h á b orú t m e g n y e r te k , in g yen  
b em eh etn ek .

8.
V é g ü l :  k i kell sorsoln i  

néhány
b o lyg ó  k ö z ö tt  e g y -k é t  tisztelet-  
je g y e t ,  a k ik  az első  űrhajóval 
m e g te k in th e tik  az illető  m eccseit

Javult
a gazdasági helyzet

(legalább Is a Ferencvárosban)
Több derbi mérkőzést követei 
a ferencvárosi kocsmáros- 
ipartest ölet

—  Saját hözga zdászunktól —

A BöK-nek jelentik a Ferenc- 
körútról: A  ferencvárosi koca- 
márosok ipartestülete elhatároz
ta, hogy küldöttségileg kérik a 
polgármestert, miszerint hasson 
oda, hogy a jövőben

minden héten legyen egy 
derbimérkőzés,

mert akkor valahogy csak ki le
het bírni a nehéz gazdasági 
íelyzetet. A  koosmáros ugyanis 
hordószámra méri a sört egy

ilyen 5 :1  után, viszont

a szurkoló sem gondol az 
életgondokra,

arra, hogy kidobták az állásából 
s hogy otthon három éhező gyer
mek várja, mert

éppen elég
gondja van azzal, hogy miképpen 
kerülje ki hazafelémenet a sok 
gázlámpát, amelyik mind az em
berbe ütközik.

A hét legaktuálisabb vicce
—  M it mondott a Jugoüavija ve

zetője húsvéthétfőnt
—  f f f
—  E ta  hét is jól kezdődik.

Hirtelen öröm

Panasz
A mérce előtt gyermekhad. 

Sokáig tart, míg sor kerül a vé
gire. Előre is kiált egy srác:

—  Bácsi, siessünk sgy kicsi
kétl

—  Nem kezdődik a meccs
még öcsém!

—  T u dom , de m ire  odaérek  
m e g n ö v ö k !!

—  M e n n y i  ö r ö m e t  szerez  az < 
b er iség n ek  ez  a rádió!,

—  M e n n y i b e n ?
—  R é g e n  az em b ern ek  féln a  

k elle tt v á r n i , a m íg  v é g r e  örül 
t e t t  va la m i tá v o li esem én yn ek , 
T u ra y  b e r ú g ja  a h eted ik  gólt  
a zt abban a  pillanatban m á r l  
grddban is  tu d já k .

azért
Magyarázat

—  Fáztak a jugoszlávok, 
kapták ki.

—  Megvan őrülve, hisz gyönyörű 
idő volt.

—  H ja , d e  ők  a  T op csid er  fo rrd  
katlanához va n n a k  szokva.


