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Gerevich

4:1 arányban igazolta^ az in
tézőbizottság a vasárnap  

ikadt FTC—MÁVAG 
mérkőzést
—  Saját tudósítónktól —

Az intézőbizottság tegnap esti 
ülésén foglalkozott a vasárnap 4:1 
arányban félbeszakadt FTC-— 
MÁVAG mérkőzés ügyével. A mér
kőzést várakozásnak megfelelően

4:1 arányban az FTC ja 
vára igazolta

*— nagyon helyesen —- a bizottság.

Az ítélet indokolásában a bizottság 
megállapítja, hogy a mérkőzést ve
zető bíró — Klug Frigyes — hely
telenül járt el akkor, amikor nem al
kalmazta a szabálynak ilyen esetekre 
vonatkozó paragrafusait. Eszerint 
ugyanis a bírónak kötelessége lett vol
na öt percen belül a rend helyre- 
állításának megkísérlése.

Haudu ??6 u#cdt 
tái/M a, 15.55-ot

szigetéi*
,__Saját tudósítónktól —

Egy bécsi lap
f a n t a s z t i k u s  v á d j a  
M e i s i  H u g ó  e l l e n
„ M e is l H ugó eladta  ő -
z e i m e t  a  m a g y a r o k

M e i s l  é l e s e n  t i l t a k o z i k  a

n e v e t s é g e s  g y a n ú s í t á s

eiien

Tokyo, március 19.
Két világrekorderünk március 

elején tanulmányutat tett For- 
mosa szigetére. Itt Daihoko-ban 
meghívást versenyt rendeztek 
tiszteletükre és ezen mind a két- 
ten remek formáról tettek tanú
ságot.

Nambu először 100 méteres 
síkfutásban indult és ott 11 mp-es 
idővel könnyedén nyert. Utána 
Ódával együtt távolugrásban vet
tek részt.

Nambu 776 cm-t ugrott
(világrekordja 798), Oda pedig

7 30-at. Volt azonban Odúnak egy 
765 cm-es, álig belépett ugrása is. 
(Odút 1930-ban Bécsben Szabó 
József legyőzte. Szerk.) Oda hár 
masugrásban is remek eredményt 
ért el.

15.55 m-es
u g rá sa  éppen a középen van Win- 
ter érvényben levő világrekordja 
és az ő tavaly elért 15.58-a kö
zött. •

A japán bajnokságokat ( egy
úttal válogatóversenyek is) má
jus 25— 26-án rendezik meg To- 
kyoban.

T, Morita.

Bécs, április 5.
Az egyik hétfői bécsi lap azzal az 

ostoba váddal áll elő, hogy Meisl 
Hugó elkótyavetyélte az április 24-i 
magyar—osztrák válogatott mérkő
zést a magyaroknak. Csalást emleget 
ez az újság azért, mert Kenyeres fő
titkár bécsi látogatása nyomán Meisl 
olyan nyilatkozatot tett a Nemzeti 
Sport tudósítója előtt, hogy az ápri
lis 24-i mérkőzés a régi hagyományok 
jegyében fog lefolyni és a magyarok-

__Telefonjelentésünk —

nak nem kell félniük attól, hogy leg
jobb jaik sérülést, szenvednek a_ nagy- 
fontosságú magyar—olasz mérkőzés 
előtt két héttel. Meislnek ezt a nyilat- 
kaztát forgatja ki a bécsi lap arra, 
hogy Meisl eladta már előre a bécsi 
meccs győzelmét a magyaroknak, 
mert garantálta, hogy az osztrákok 
nem fognak (?) teljes erejükből (?) 
játszani ezen a mérkőzésen.

Meisl a Neues Wiener- Journal
ban száll síkra a rosszindulatú vád 
ellen. Elmondja, hogy sokesztendos 
sportmüködáse alatt már sok vad 
érte, de ilyen rágalommal még nem 
illették. Aki ismeri Eberstalert és öt, 
az csak nevethet az ilyen gyanúsítá

sok fölött. Azért, mert hitet tett egy 
mérkőzés várható fair volta miatt, 
vád nem érheti. Az osztrák játékosok
nak különben sincs szükségük arra, 
hogy meg nem engedett^ eszközökhöz 
nyúljanak a győzelem elérése érdeké
ben, de ugyanígy állnak a magyar 
futballisták is. El kell ítélni az ilyen 
cikket, ami csak a közönség hangula
tának megmérgezését célozza.

Egészen bizonyos, hogy Becs sport
jának társadalma egyöntetűen el
ítéli a hétfői lap vádaskodását es 
ezzel már elintézettnek is lehet tekin
teni ezt a legújabb affért.

Howorka Ottó. «

isym

Darányi dr. elfogadta 
a meghívást a brünni 
Douda—Hirschfeld—■ 
Darányi viadalra

Radius Metró filmpalota

Joan Crawford 
első németül 

beszélő filmje

Uj összetételű bíróbizottságot 
választott a vívészövetség 

tanácsa
I M e g v á l a s z t o t t á k  a  b i z o t t s á g o k a t  «  ~  * l h a l a s z -  
! t o t t a k  a z  e l s ő o s z t á l y u  k a r d c s a p a t b a | n o k s a g o t

* —  Saját tudósítónktól —

—  Saját tudósítónktól —

Hírt adtunk már róla, hogy a 
brünniek május 26-ra, klubközi 
versenyükre Hirschfeld  és Da
rányi indulását szeretnék bizto
sítani, hogy így Doudúval együtt 
három világrekorder találkozását 
hozhassák létre. Alkalmunk volt 
Darányival erről a versenyről be
szélni és ő a következőket mon
dotta: , ,  , . ,

__ Megkaptam a meghívást es
már válaszoltam is rá. Elfogad
tam. Semmi okom nincs, hogy ki
térjek Douda és Hirschfeld elöl. 
Az egész telet áttornáztam, ki
tűnő kondícióban vagyok, csak 
még az a robbanékony befejezés 
hiányzik, amit néhány sprint- 
próbával meg lehet szerezni. Mar 
meg is kezdtem a szabadtéri mun
kát —  hej, műyen élvezet ilyen 
időben kint lenni a pályán! —  és 
ebben a hónapban napontajceméiw

edzést folytatok. Májusban foko
zatosan csökkentem a heti gya
korlások számát, hogy május 
26-ra, a verseny napjára legjobb 
formámat érhessem el. Bízom 
benne, hogy ez sikerülni is fog.

FTC-pólya Ullői-út

Csütörtökön, április 7-én, 
délután fél 5 órakor

Ferencváros 
—Sabaria

I. ligabeli bajnoki mérkőzés

az örvény

mm

Negyvenegy finn megy az ameri
kai olimpiai játékokra. Finnország 
megálapította azt a keretet, amelyet 
kikiild Los-Angelesbe. Ezek szerint 
22 atléta, 10 birkózó, 5 tornász, 2! 
ökölvívó, 1 úszó és 1 pentatlonista 
alkotja a finn olimpiai teamet.

Dánia 8 taggal indul Los Angeles
ben. A dán olimpiai bizottság már 
kijelölte azokat a sportembereket, 
akiket kivisz Los Angelesbe. Össze
sen nyolc embert küldenek az olim
piára: Martensent (1500), T. és H. 
Nielsen (5000), Andersen (maraton), 
Rasmusson (távolugró), Moeller (ge
rely), Moslgard (súlyemelés) és Ma- 
trensen (kalapácsvetés).

Premier 
ma!

A vívószövetség tanácsa tegnap 
este Krencsey Géza ügyvezető elnök 
vezetése mellett ülést tartott. ̂  Az 
ülés tárgysorozatában a bizottságok 
választása szerepelt. Elsőnek nyílt 
szavazással az intéző, fegyelmi, kül
földi, gazdasági és vidéki bizottságot 
választották meg. Ezeket a _ bizott
ságokat felkiáltással, egyhangúan va- 
laszották és összetételük megegyezik 
a tavalyi bizottságok összetetelevel, 
Aztán került sor a titkos szavazások
ra. A válogató és bírói bizottságra.

A válogatóbizottságot a következő 
összetételben választották meg: Ra- 
kovszky Iván elnök, tagok: Krencsey, 
Ugrón, Hoffmann, Lichtneckert es 
Schenker (egyhangúan), Széchy (18 
szavazattal), Filótás kapott^ 15 sza
vazatot. A Bírák Bizottságának va- 
lasztását nagy izgalom előzte meg, 
mert emlékezetes még, hogy a tavalyi 
BB választás kapcsán két partra 
szakadt a szövetség.

A két párt ezúttal is meg
volt és mindkettő úgy szava
zott, hogy a másiknak min

den emberét kihagyta.

I A tegnap választott BB tagjai: 
1, helyen Pillér György százados, 2,

' helyen v. Rády József alezredes, 3, 
helyen Garay János, 4. helyen Roz- 
gonyi György dr., 5. helyen v. 
U hlyarik Jenő dr. százados, 6. Doros 
György dr., 7. Lichtneckert András 
ezredes, 8. Schenker Zoltán ezredes, 9

Hatz Ottó főhadnagy, 10. Sckréder 
Gyula dr.

A tanácsülésen a főtitkár jelentésé 
ben előadta, hogy Li4htneckert ezre
des arra kérte a tanácsot, hogy a 
BB-be ne válassza be, mert Sopron
ban tartózkodik s nem tudna az 
üléseken résztvenni. Végre kimondta 
a főtitkár javaslatára a tanács, hogy 
az elsőosztályú kardesapatbajnoksa- 
got elhalasztja és utasítja az intéző- 
lizottságot, hogy jelöljön ki a ver
seny számára új terminust.

EVEZŐSÖK! Ne béreljetek magas 
bérrel csónakgaraget, kabint. Már 30 

j pengőért . örökáron kapható víziház
ban kabin terrasszal, esónakállással. 
Bővebbet „Zsilip" csónakház, Újpest 
Telefon: 338—54.

Az első teniszverseny. Az ama
tőr— profi teniszverseny nyitja 
meg a tenisz versenyszezónt. A  
két hatos-csapat szombaton és 
vasárnap csap össze. A  párosítás 
ez lesz: Gabrovitz amatőr—-
Schmidt F. profi, Straub E. am. 
— Zeitler J. profi, Drjetomszky 
Gy. am.— Dörner profi, Zichy gr. 
am.— Izsák profi, Aschner P. am. 
— Schmidt 0 . profi, Ferenczy 
am.— Perák profi. Páros mérkő
zések : Gabrovitz, Aschner—
Schmidt F., Zeitler J .; Dörner, 
Izsák— Drjetomszky, Zichy gr .; 
Schimdt O., Perák— Straub E., 
Ferenczy. A mérkőzések a mar
gitszigeti díszpályán kerülnek 
sorra, mégpedig belépődíj nélkül. 
Csak az egypengős programot 
kell megváltani,

; ; „ .
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Ffisz® i*& lés, béré, ig a z o lá s , 
fé n yk é p , ó v á s , I ly  mm íw0 oi^am  

iw, é s  a tö b b i tiík& s máé
— Saját tudósítónktól —

A fütballsport válsága egyre 
növekvő aggodalommal tölti el az 
érdekelteket. Az ár dagad. Nem 
lehet tudni mit hoz a holnap 
A nemrég még virágzó kisegye- 
sületek ma vízbefúlók módjára 
kapkodnak az utolsó szalmaszál 
után.  ̂ Akik segíteni tudnának 
angyali nyugalommal nézik a fej 
leményeket.

k í n o s  f e i s z e r a l é s ,  
v i s s z a  a  í a t i s a i l  

h ö s k & r á í s a

A Lapterjesztőik már két mér
kőzésre nem álltaik ki. Mivel a sze
gény egyletek között talán éppen a 
Lapterjesztőké a legszegényebb, 
hamar elterjedt á rémhír, hogy 
fölosztott,, mert nem bírta tovább 
anyagiakkal. A  csoportbeli intézők 
már osztogatták is a pontokat egy 
más között. Tekintve, hogy ilyen 
esetben az. az egyesület, amely még 
nem játszott a visszalépővel, játék 
nélkül is hozzá jut a pontokhoz 
Annál nagyobb volt a meglepetés 
amikor Feuerstein intéző megje 
lent a szövetségben.

—  Mi az, maguk még élnek? — 
ezzel fogadják.

—  Természetesen. Sőt még csak 
ezután fogunk . . .

—  Hát akkor miért maradtuk 
távol már két ízben is á meccsek
től?

—  Ennék szomorú a története 
Az egyik meccsre kimentünk, 
éppen át akartunk öltözni, de nem 
tudtuk kiváltani az öltözőkulcsol, 
mert egy pengő betétet kértek. AZ 
egész csapatból nem tudtam össze
gyűjteni egy pengőt. Amikorra pé 
dig kieszközöltem, hogy betét nél 
k-iil megkapjuk a kulcsot, a bíró 
már nem várt tovább. Azt mondta, 
letelt a 20 perces várakozási idő, 
már nem köteles levezetni a mécs
esét. A másik esetben csak öt 
ujjasunk volt, a többi —  hisz éve
ken át használtuk —  a mosásban 
széjjelmállott. Most sincsen ugyan 
jobban, de nem adjuk fel a ham 
c o t . , .  Küzdünk, ómig léhét, Va
sárnap már kiállunk. Játszik min
denki a saját ingében.

A  s s a i s á i y  —  
szatoáiy. . .

Az egyik harmadosztályú egyé' 
sülét ellen óvtak, mert meccsein 
igazolatlan játékosokat szerepelte
tett. A vizsgálatkor nem iá tógád- 
iáik.

—* Uraim, talán tudják —- mon 
dottá áz intéző — , a bizottságnak 
Soha nem volt ba ja velünk, Mindig

aZ egyenesség Volt az elvünk, a 
sportszerűség útjáról soha nem tér
tünk le. Hogy most így történt, 
nem a mi hibánk . , .  Pontosan úgy 
van, ahogy a vád szól} mérkőzé
seinken négy saját nevelésű játé
kosunk játszott —■ igazolatlanul. 
Egy igazoláshoz kell két igazoló
lap, ez harminc fillér, égy igazol- 
ványtok, amit hálván fillérért ad a 
szövetség, szükséges még három 
fénykép, ezt egy pengd ötvén fillér
ért kaphatjuk meg. Az egyesület
nek nincs pénze, a játékosnak 
sincs. Tudják uraim, hogy egy kis- 
égyesületnék milyen nagy pénz, 
három pengő égy igazolásért? Ez 
még' a jobbik eset, mert ha például 
átigazolás történik és a játékost az 
ifjúsági szövetségtől kell kikérni, 
ezért még külön két pengőt számí
tanak fel. Nem bírjuk ezt kérem, 
három meg öt pengőket égy-egy 
igazolásért. . .

—  Méltányos ítéletét kérek. Ve 
tettem  a szabály ellen, belátom. De 
élek-halok a Sportért és 
fájt a szívem veszni hagyni 
fiatal tehetségeket, akik talán a 
jövő nagyjai lehetnek. Nem akar
tam, hogy elvesszenek, csupán 
azért, mert nincs pénz igazo
lásra.

A bizottság megállapította, hogy 
az intéző igazát mondott. A játéko
sok igazolhatók voltak, hogy ez 
nem történt meg, csupán anyagiak 
hiányán múlott. De hát. á szabály 
az szabály; a bizottság a mérkőzés 
eredményét megsemmisítette és a 
két pontöt az ellenfél javára írta. 
Az intézőt fegy évre eltiltották a 
működéstől. A  játékosok pedig —- 
tekintve az enyhítő körülményeket 

égyénkint habhat hónapi bün
tetést kaptak. . .

Az igazolatlan 
szorefBoStetés 
konjuktúrága

Talán még soha nem játszott 
annyi igazolatlan játékos, mind én- 
felé, mint manapság. Ezzel széni
jén “  ha nem ismerjük a körülmé
nyeket csodálkoznunk kell, hogy 
az óvások száma lényegesen meg
csappant. Az egyik intéző meg is 
okolta;

-  Eddig majd mindén meccsen 
találkoztam igazolatlan játékosok
kal. Sőt ő múlt héten úgy jártam, 
hogy a saját játékosunk —  akit 
égy fegyelm i Ügyből kifolyólag nem 
engedünk játszani —- játszott az 
ellenfél csapatában. Megfenyeget
tem, hogy megóvom a mérkőzést 
miatta. Nem  ijedt meg: vigyorog
va vágott vissza:

—  Intéző úr, nincs maguknak 
arra elég pénzük!

—  Igaza volt, nem volt 10 pen
gőnk egy óvásra. De még egyéb 
kiadás is van ilyenkor. Az óvásokat 
fel kell szerelni, A szövetségnek be 
kell nyújtani égy kérdőlapot, 
amellyel az óváshoz szükséges ada 
tokát tudhatjuk meg. E  kérdőlapó- 
kat két pengőért árusítják. Kinek 
van ennyi pénze? A tíz pengő jo
gos óvás esetén vissza járna, de 
újabban nem adják vissza, hanem 
az illető egyesület javára írják.

Nem lehet óvni!

H ó i  S a h iS a  7

Az Újlakiak nagy bajban voltak 
a MÖSzTK elleni meccs előtt-. 
Egyetlen labdájukat előző mérkő
zésükön széjjel rúgták. Újat venni 
pedig nem volt pénzük. A szabály 
szerint á játék alkalmával mindig 
a rendező egylet tartozik labdát 
adni, ha nincs, akkor az ellenfélé a 
két pont.

A játékosok izgatottan fogtak 
hozzá az átöltözéshez. Nem tudták, 
hogy nem hiábavaló-e ez a műve
iét. Az intéző megnyugtatta őket.

—  Mindjárt jövök —  mondta 
— , majd a szomszéd pályáról ké
rek febdát.

Hogy éppen az ellenfélhez for
duljon, arra nem is gondolt. .Úgy 
tűnt fél előtte, mintha attól kérné 
a fegyvert, akit szeretne lelőni. .

Fáradsága hiábavalónak bizo
nyult. Labda nélkül jött vissza. 
Egyenesen az ellenfélhez ment és

bejelentette, hogy labdaíhiány miatt 
elmarad a meccs.

-— Van két potya pontunk —- 
ujjongtak a szurkolók. Voltak 
azért olyanok is, akik máskép<pen 
gondolkoztak. Például az intéző:

—- Ha nincs labdájuk, az nem 
baj —- mondotta. -— Kölcsön adjuk 
a se jétunkat.

A  meceSet megtartották. Hozzá
tartozik még a kis történethez, 
hogy a MÖSZTK a felajánlott lab
dával elveszítette a meccset. 
Emiatt volt is hallgatni valója 
RicMiért intézőnek, ő  azonban le
intette a zúgolódókat:

—  Mi is kerülhetünk hasonló 
helyzetbe. Nekünk is jól fog esni 
a segítség. Különben is nem én 
vagyok az oka, hogy elveszett a 
kH pont, mert azt ti Veszítettétek 
el rossz játékotokkal. Pedig még 
az az. előnyötök is -..megvolt, hogy 
saját labdával játszottatok! Amit 
már ismertek. Sajnos, jő rég óta!

*
Gyors intézkedésre van szükség. 

Ha az örvös a beteget gyógyítja, 
még kell állapítania a betegség 
okát. A fütballsport beteg. Vájjon 
nem a drága igazolás-e egyik kór
okozó bacíllusa? Hány tehetség ve-j 
szett már el, mert nem tudták le 
igazolni? Hány egyesület oszlott 
már fel, mert nem volt pénz bíró- 
díjra, vagy mert drága volt a szö
vetségi illeték.

. . .  Uraim! Meg kell a beteget 
gyógyítani, .mert ha meghal. — 
önökre már ném lesz szükség. . ,  

Király Lajos.

A Nemzeti Sport 
tippversenye

1932 április 6. 

Hungária— Vasas 

Ferencv.— Újpest 
III. k. FC— Budai 11 
Kispest— Bocskai 

Somogy— Attila 

Nemzeti— Bratislava 
Vác FC— Szeged FC 

BSzKRT—-Törekvés , . . : , » ,
DVTK— SSE . . . . . . .

Franciao.— Olaszo. . . .  ; . . .

Név;

Cím;

Csak szombat délig a szer
kesztőségbe beérkező szelvé
nyeket veszünk figyelembe.

As Újpest—Ferencváros derbi mellett 
még- négy I. liga mérkőzés, egy-egy 

nemzetközi, II, liga, budapesti 
amatőr, vidéki amatőr és a francia- 
olasz válogatott mérkőzés szerepel 

ebet! tip versenyünk szelvényén

Felien—KAOE 3:1 (3:0).

Második csoport
MFTR—Nyomdász 4:0 (3:0).
Az MSC■—RAFC meccsre utóbbi 

néni állt ki.
IV. osztály

Hálókocsi—Kt Törekvés 1:0 ( 0:0). 
FSG— Cukrász 5:8 (1:3),

„A szombati Hungária—Vasas mér
kőzéssel együtt Öt I. liga meccs, egy 
nemzetközi — a Nemzeti—Brati- 
siava„ e£y~,egy IC liga, budapesti 
amatőr es vidéki amatőr bajnoki mér
kőzéŝ  szerepel e héti tipversenyühk 
szelvényén. A vidéket ezúttal a Diós
győri Vasgyári TK és a Salgótarjáni 
SE sorsdöntő találkozása képviseli, 
Amelyik csapat ezen á mérkőzésen 
győz, attól már aligha lehet elvenni 
az_ elsőséget. Á külföld műsorából 
ezúttal a Párisban Mércét bírás
kodása mellett lejátszásra kerülő 
Franciaország— ÓlasZörzság váloga
tott mérkőzés t vettük fel szelvé
nyünkre.

Tipversenyünkön résztvehet min
denki^ aki a mai, szerdai számunk 
második oldalán közölt szelvényt ki
tölti és szombat délig a szerkesztő
ségünkbe juttatja. Ezen az időponton 
túl beérkezett szelvényeket nem ve
szünk figyelembe. Pályázni úgy kell, 
hogy a szelvény megfelelő helyére 
beírjuk a mérkőzés várt eredményét. 
Félidő felesleges. Feltételeink egyéb
ként a tnár közöltek.

A verseny első három helyezettje 
kap díjat, éspedig:

I. díj: egy darab töltőtoll.

II. díj: Morisson-csomag.
III. díj: a Nemzeti Sport egyhavi 

előfizetése.

Szövetségi díj
I. osztály

Az URAK—EIektromós mérkőzést 
az URAK lemondta.- 

FTC—MÁVAG 4:4 (2:1). 
BSzKRT—BEAC 6:1 (4:1 ). 
Postás—MTK 5:1 (3:1), 
BSÉ—33FC 4:1 (2:1).
ÜTE—III. kér, TVE 1:1 (0:0) .

II. osztály
Kárpáti-csoport

Hungária—MKE 2:1 (2:0),
HAC—Testvériség 4:3 (1:2). 
Kőbányai AC—BRSC 7:3 (3:1).

Stobbe-csoport
BTK—V1. kér, FC 3:3 (3:1). 
TLK—PSC 3:2 (2:1),

III. osztály
Első csoport

ZAC—KTK 6:0 (S:0). 
CsTK— WSC 5:0 (3:0).

Ifjúsági bajnokság >
I. osztály

Az FTC—BVSC meccsre a BVSC 
nem jelent meg.

ZSE—I. kér. SC 2:0 (1 :0). 
UTE—III. kér. TVE 9:1 (4:0). 
BRSC—BSzKRT 2:2 (1:1). 
Postás—MTK 2:1 (1 :0). 
Törekvőé—Testvériség 6:2 (2:1).

II. osztály
Kárpáti-csoport

33FC—SzAC 3:2 (2:1).
Félten—FSE 5:1 (2:1).
KAOE—Kőbányai ÁG 2:1 (1:1). 
BMTE—KTC 2:0 (Í:Ö).
EMTK—Ganz 4:1 (2:1),
FVSIÍ—HÁG 4:1 (2:1),

Stobbe-csoport
Kelenföld—UTSE 9:2 (R:Ö), 
TTE—RTK 2:1 (1:0).
URAK—Nyomdász 4:3 (1:2).
VI. kér. FG—IiTK 3:0 (1:0). 
rSC—TLK 6:0 (3:0). 
RUAC—OTE 1:1 (1:1).

III. osztály
Első csbpóH

KSSÉ—Kéténvplgy 9:0 (7:0). 
Hungária—BIK 2:2 (1:0). 
KEAG-HzNSÉ 2:0 (1:0), '

Második Csoport
fSG—BSC i : i  (1:1).
MFTR—MTC 2:1 (1:0),

ÍV. osztály1
Húsos—ETG 3:8 (8:1).
MÁV Előre—RÁC 2:0 (0:0).

az FTC— M ÁVAG  mérkőzés fé l
beszakításával kapcsolatban, hogy 
Khig Frigyes elhamarkodta a 
dolgot s helytelenül járt el. Nem 
lehet csodálni ezt a felfogást. 
Sohasem találkozik helyesléssel, 
ha a játékvezető olyan eszközök
höz folyamodik, amelyek akár a 
játék hcsszabb-rövidebb szünetel
tetését, akár pedig annak teljes 
félbeszakítását eredményezik. A 
játékos, a csapat, a nézősereg 
mind azért jelent meg, hogy mér
kőzést játsszon, lásson, hogy a tel- 
jes mérkőzés élvezetében légyen 
része. A  játékvezetőnek pedig az 
á feladata, hogy az egész mérkő
zés folyamán őrködjön a Szabá
lyok felett. Áltálában vitatják, 
hogy a közönség viselkedésé ■—  
amíg a pályán kívül, a nézőtérén

marad — ■ nem akadályozhatja 
meg a mérkőzés sima lefolyását. 
Ezzel a felfogással szemben áll a 
játékvezetők felfogása, egyre 
gyakrabban tapasztatható éjárása, 
amely akkor Is félbeszakítja, 
megszünteti a játékot, amikor a 
közönség „c sa k " a hangjával vét 
ellene.

A futball nagy társadalma azt 
vallja, hogy az ilyen eset nem le
het oka valamely mérkőzés meg
szakításának, á játék megszünte
tésének. A  bírák a Szabályokra és 
a különféle döntvényekre hivat
kozva állítják, hogy más mentség 
nincs az ilyen sportszerűtlen Vi- 
selkedés ellen. Nézzük tehát, mit 
mond a szabályt 

A 13. §., am ely a bírák jogaitól 
és kötelességéiről szól, többek kö
zött, idevonatkozóan ezt mondja!

. . .  joga van felfüggeszteni, 
vagy beszüntetni a játékot min* 
dórikor, ha azt sötétség, a nézők 
beavatkozása, vagy egyéb ók 
miatt szükségesnek íté li. . .
Á nézők beavatkozása kifeje

zés, de az „egyéb ok”  is alapot 
adhat arra a játékvezetőnek, 
hogy megítélése szérirtt járjon el, 
aminthogy a szabályok betűin túl 
nagyon sokszor a játékvezető fel
fogásától fü g g  sok döntés, sok

eset elbírálása. A szabályon túl 
azonban már 1903-ban tanácsi 
döntés ad utasítást a játékveze 
tőnek a következőkben:

Ugyancsak kívánatos, hogy a 
bírák hatásosabban bírálják el á 
játékosok, hivatalos vezetők és 
nézők részéről tapasztalt sport
szerűtlen viselkedést.
Ezen túl pedig az intézőknek 

adott utasítások között a követ
kezőket találjuk:
* Gondoskodni kell arról, hogy a 

bíróval szemben tanúsított hely
telen viselkedés következményeit 
magukban foglaló felhívások 
megfelelő helyen a pályán kifüg
gesztve legyenek.
Mindezek az idézetek híven je l 

zik, hogy a szabályok és utasítá
sok, döntvények és sportszokások 
egyaránt megkövetelik, hogy a 
nézőközönség éppen ügy sport
szerűen viselkedjék a mérkőzések 
alatt, mint a játékos, vagy egye
sületi vezető. A szabály azonban 
ugyanezt követeli meg a bírótól 
is! Sőt elsősorban tőle követeli 
ezt. Hiszen á bíráknak adott uta
sítások között a következőket is 
megtaláljuk:

Kerülje a bíró a mutogatást, 
vágy m g íM ém il a kézrátevést a 
játékosra.

Ha még azt is kerülnie kell a 
játékvezetőnek, hogy a játékosra 
mutogasson, mennyivel inkább 
tartózkodnia kell attól, hogy a 
közönség felé legyintsen, mutas
son, gesztussal adjon véleményé
nek kifejezést. Ezen a téren kö
vetett el főbenjáró hibát Klug 
Frigyes. Az, hogy a közönség 
egy része, Vagy akár az egész né
zősereg nemtetszésének ad kife 
jezést, zúg, tüntet valamely dön 
tése ellen, nem lehet oka annak, 
hogy lekicsinylő legyintéssel fe
jezze ki ő is a nemtetszését. A 
játékvezetőnek éppen úgy csak a 
játékot, a játékosokat kell min
den idegszálával, minden igyeke
zetével figyelnie, mint ahogy a 
játékosnak is a labdát kell szeme 
előtt tartania, a labdával kell 
játszania. Ha a játékos figyelme 
a labdán tül a játékvezető műkö
désének kritizálására, az ellenfél 
működésére, a nézők viselkedésé
re is kiterjed, akkor többé nem 
igazi játékos, nem tudja a pályán 
megállani a helyét. S ha a játék
vezető figyelme megoszlik s min
dén külső megnyilatkozásra szét- 
bomlik, szintén elveszti azt a 
nyugalmat, ami a játékvezetéshez 
múlhatatlanul kell. De há á bíró 
annyira mégfeledkezik magáról,

hogy gesztusaival, legyintésével 
vitába száll a közönségei, akkor 
maga követi el a legnagyobb hi
bát, legszembetűnőbb szabályta
lanságot. Hiszen még a pályán 
kívül sem szabad vitába szálnia a 
játékvezetőnek senkivél. Az utasí
tás legalább is ezt mondja:

Kerülje a bíró az esetek meg
vitatását a játékosokkal, egyesií- 
leti vezetőkkel, vagy a sajtó kép
viselőivel a játéktéren kívül, a 
játékosokkal, vagy az egyesül,éti 
hivatalos vezetőkkel megbeszélé
sekbe, vagy vitatkozásokba bo- 
csátkozást a játéktéren . 
Mennyivel inkább kell kerülnie 

akkor a játékvezetőnek azt, hogy 
akár szóval, akár tettel a közön
séggel szálljon vitába. Abban a 
pillanatban, amelyben Klug Fri
gyes a közönség felé legyintett, 
eltért a szabályoktól, tehát többé 
nem is volt joga ahhoz, hogy a 
szabályok védelme alá helyezze 
önmagát. Ezért —  mivel maga 
idézte fél a bajt férfiasán el 
is kellett volna viselnie annak 
következményeit. Ezek a követ
kezmények semmiesetre sem let
tek volna olyan súlyosak, míftt 
amilyen súlyos következmények
re'! jár a mérkőzés félbeszakí
tásai
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H o C V  | S V b V T c S A K
ŰÍikí' anaárray rzem HuHhak^ eimoad&aL.

Szép sár köszöntött a vasár
napra! Úgynevezett kalucsnis for
duló volt. A  megkínzott szurkoló
sereg rosszalóan nézegette a sár
tengert. Valaki figyelmeztetőleg 
felszólt a felhők felé:

— Hát most már úgyis mind
egy! Ez a vasárnap már úgyis 
sáros! De aztán —  hagyjuk már!

Á  két partner
'A Kispest—  Sabaria meccsen a 

kispesti közönség sehogyan sem 
Volt megelégedve csapatával. A 
külföldi szereplések U^jP mást 
várt. Néhány kifakadást hallot
tunk a csatársor játékára:

—  Ezt a Kormost és Fürstnert 
az Isten is egymás mellé terem
tette !

•— Miért!
—  Legalább Fürstner nem tud 

aludni, mert Kormos horkol!

A szombathelyi 
kisfiú

rA  szombathelyi szurkolótábor
nak van egy „markáns” alakja, 
egy helyes kisfiú, aki mindenhová 
elkíséri a csapatot. Szülei viszik 
a Sabaria után. Most is ott ült 
egy páholyban és —  nem tetszett 
neki a játék. Állandóan ilyen meg 
jegyzéseket tett:

Pocék! Cuda pocák!

É B E L F f uFU TB A LLA B D A
a legjobb, legolcsóbb 
Gyár: IH., ZSIGMOND-U. 84. 
Telefon: 519-12

Esztétika
— Ez a szezon legszebb gólja! 

kiáltották lelkesülten Toldi
góljára. ,

—  Hát —  hangzott az óvatos 
ferencvárosi vélemény •— én nem 
bánom, ha valamivel csúnyább 
gólokkal is győzünk az Újpest 
ellen!

Korányi, Korányi. . .
—  Én nem értem ezt a Korá

nyit! Pedig milyen gyors!
—  Gyors! A  vonat is gyors es 

bekknek még sem jó !
__így még a pénzügyminiszter

Korányi is futballozik!
Ekként diskurálgattak _ a fe 

rencvárosi hívők Korányiról, aki
nek tényleg nem ment. Egy alka
lommal Korányi sikerrel cselezett. 
Nagy volt a csodálkozás:

—  Nézzétek! Még cselez is a 
Króni!

—  És hozzá még nem is ön
magát cselezte ki!

A  környéken ez nagy sikert 
aratott és egy-egy sikerületlen 
akcióra már kórusban harsant 
fel:

—  Hű, de pocék!!

A kezdeti nehéz
ségek

Harminc percig elég gyengén 
játszott a Ferencváros. Aztán ru- 
gott egy mázligólt. Szóval elég 
nehezen indult meg a nagy fölény. 
Később egy ferencvárosi szur
koló legyintett:

—  Nem kell megijedni! Ez a 
Pradi szokása! Az első félidőben 
mindig gyenge!

Egy Vasas-szurkoló szomorúan 
bólint:

—  A  Vasasnál is majdnem így 
Van!

—  Majdnem?
—  Igen! Mert a Vasasnál az 

első másfélóra gyenge.,*

Míérf kapott ki 
a Vasas

Fossák már a második percben 
megsérült. Háda könyöke jól el
intézte az arcát. A meccs végén 
a Vasas-szurkolók imigy kesereg
tek:

—  Ez a mi pechünk! Ha Pos- 
®ák nem sérül meg . .  -

■— Mi lett volna akkor?
Az elkeseredett Vasas-szurkoló 

elsütötte azt a régi viccet:
-— Csatáraink a Fradit egysze

rűen elta-Possák. . .

UTE-pálya M egyeri-út

Vasárnap, április 10-én, 
délután fél 5 órakor

bajnoki „derbi" mérkőzés 
Előtte fél 3 órakor

Biiai1HII.ker.FC
I. ligabeli bajnoki mérkőzés

A mérkőzésre külön villamosok 
és autóbuszok indulnak

Ő  a k a r . . .

A kis Takács nagyon igyeke
zett gólt lőni, hogy a góllövő sta
tisztikán elérje a harmincat. De 
nem ment a góllövés! Legtöbb 
lövése mellé, fölé ment. Fradi 
drukker fejét csóválja:

—  De gyenge a kis Taki!
—  Ugyan ne mondjon ilyet! Ö 

akar gólt lőni, de arról igazán 
nem tehet, hogy rossz helyre te
szik a kaput!

F ő p r ó b a

A  Hungária megint 5:0-ra 
verte a kerületet. Miként egy 
hete, húsvét hétfőjén, egy barát
ságos mérkőzés alkalmával.

—  Kár is volt kijönni!  ̂ —  
mondta egy Hungária-szurkoló.

—  Kár? Öt-nullra győztünk és 
kár?

—  De viszont ezt már megnéz
tük a főp rób á n ...

N y í l t  je lle m

A  Hungária— III. kér. meccsen 
Titkos sokszor keményen csapott 
össze Lutz-cal. Ez a párviadal 
egyáltalán nem volt burkolt jel
legű, különösen Titkos részéről 
nem volt az.

—  Lám ezek nem titkos faul
tok! —  mondták.

G a l a m b o s  és a 
v ic in á lis

Kaposvárról jelentik:
Galambos nagyon gyenge volt 

és lassúságával vérig bosszan
totta a közönséget. így  született 
meg ez a hasonlat:

—  Galambos olyan, mint a vi
cinális !

—  Miért?
—  Szuszog és rendszeresen ké

sik!
(Meg kell állapítani, hogy ez a 

hasonlat éppúgy nem válogatott 
nívójú, mint Galambos. . . )

J e g y ü z é r  Ú jp e s te n

Az Újpest—Budai „11”  meccs 
előtt nagy feltűnést keltett a pá
lya előtt egy jegyüzér. Valódi, 
hamisítatlan jegyüzér. Jegyeket 
kínált kasszái áron. Hogy miért 
pont ezt a meccset választotta ki 
üzérkedés céljából, azt nem tudta 
senki. Valaki talán elhitette vele, 
hogy a Budai „ l l ” -nek van a leg
nagyobb közönsége Magyarorszá
gon.

Körülállták a jegyüzért. Na
gyon tetszett mindenkinek.

—  E z t . kellene látni a Népszö
vetségnek! —  mondta valaki. — 
Ha látnák, milyen optimizmus van 
itt, majd bíznának az országban!

B í r ó !

dig ugyanis csak a jobbsarokba 
lőtte és ezt már tudták a kapu
sok. A  kapus most is a jobb
sarokba ugrott, míg a labda ez
úttal —  a balsarokba m ent. . . )

Pár perc múlva még egy hend- 
szet reklamáltak az újpestiek, de 
a bíró csak taccsot ítélt. Egy új
pesti felháborodva kiáltott:

-e- A  tizenegyest észrevette, ezt 
meg nem?!

A bíró határozottan csodálko
zott, hogy még a saját tizenegye
seket is a mellének szegzik. . .

A folyosószisztéma
Érdemes a futballkritikusnak 

meccs után a folyosóra állni és 
figyelni az öltözőkből kijövő játé
kosokat. Itt alátámaszthatja té
nyekkel kritikai megfigyeléseit. 
Aki percek alatt felöltözik és 
szalad haza, az egész biztosan 
rossz volt. Aki lassan, kényelme
sen öltözik és utolsónak megy el 
—  az volt a mezőny legjobb em
bere. Az egyik nagypályán most 
is figyelgettük ezt.

Először kijött az öltözőből a 
centercsatár.

Aztán a centerhalf.
Eddig rendben van. ők  tudni

illik gyengék voltak.
Aztán azonban meglepetésre 

kijött a jobbszélső.
Ez nem stimmelt! A  jobbszélső 

volt ugyanis a csapat legjobb em
bere. Hova siet? A  kritikus kö
veti szemével. Mire megoldódik a 
rejtély.

Kint egy csinos hölgy várta . . .  
Ez az a bizonyos kivétel, ami 

erősíti a szabályt!

Fogadási manőve
fu tb a llp rim a d o n n a  

szerződés
es
Chapman mester egyéb esetei

A  leghíresebb angol menezser 
körül nagyban zajlik a futballélet. 
Az Arsenál mindenható igazgatója 
ugyanis a hidegvérű angolok sorá
ban szokatlanul mozgékony ember, 
úgyannyira, hogy időnlkint a hír
lapok is feltálalják Ohapman, mes- 
ter vidám eseteit. Újabban három 

j kis történetet hoztak nyilvános
ságra.

1.

A BT szombaton este megtartott 
tanácsülése a FIFA-nak a nemzetek- 
közti mérkőzések vezetésére a követ
kező hat magyar bírót jelölte: Klein 
Árpád, Klug Frigyes, Majorszky Fe- 
renc, Kaim Frigyes, Juhász Attila 
dr., Ivancsics Mihály. Meglepetés 
Boronkay Gábornak és Bíró Sándor
nak, az eddigi két „nemzetközi bíród
nak kimaradása a kijelöljek névsorá-

I ból.

A  bíró 11-eet ítél az Újpest 
javára. Mindjárt a harmadik 
percben. P. Szabó be is lőtte 
(Itt kell megjegyezni, hogy P. 
Szabó külön tanulta a tréninge
ken a 11-est balsarokba lőni. Ed-

Nagyvárad csalódott a Temesvári
MTE vendégszerepléséhez fűzött- re
ménykedéseiben. A váradi közönségét, 
amint ez kiderült, a romániai csa
patok közül csak az Universitatea, 
a Ripensia és a bukaresti vezető csa
patok érdeklik, tehát kézenfekvő a 
nemzetközi mérkőzések szaporítása. 
Elhatározott dolog, hogy sorra le
kötik a vezető magyar amatőrcsapa
tokat, majd a proficsapatokt is.

Az Újpest— Ferencváros mér
kőzésre pénteken délig kapható 
az elővételi helyeken állóhely 
1.20-as árban. Helyszínen 1.50 az 
állóhely.

Kovács, a Vasas, valamint a 
Pécs-Baranya volt kitűnő szélső
je, aki szabadlistán van, aligha
nem a Sabariához ír alá szerző
dést, ha sikerül megegyezni a 
szombathelyiekkel.

Tovább erősít a Megyer FC. A  
megyeriek felbuzdulva a Sorok
sár, illetve Pécs-Baranya ellen 
elért sikeres eredményen, ügy 
gondolják, hogy egy kis akarat
tal és egy-két új játékossal _ az 
ötödik helyet is elkaphatják. 
Ezért a vezetőség úgy határozott, 
hogy szerződtet egy jó  fedezetet 
és egy jó  csatárt, aki tud gólt 
rúgni, mert, ahogy Nánay Árpád- 
né, a megyeriek népszerű inté
zője m ondja:

—  Nagyon szeretnénk a szege
di paprikásoknak egy kis borsot 
törni az orruk alá.

Impozáns keretek között avatta fel 
sporttelepét a Püspökladányi MÁV. 
A keleti kerületet és BT-t Kollmann 
Ferenc ügyvezető-elnök képviselte. 
Délben a helybeli leventék fúvós ze
nekara járta be a községet, délután 
az állomástól a zenekar hangjai 
mellett vonult a sporttérre a leven
ték által kísért Mezőtúri és P.-ladányi 
MÁV csapata. Takács Gyula Máv. 
felügyelő magas szárnyaláeú beszéd
ben mutatott rá a sport ma kétszere
sen fontos hivatására. Kollmann Fe
renc lelkes, közvetlen szavakkal 
méltatta azt a nemes cselekedetet, 
hogy a megye e csücskében egy 
ilyen szép sportteret létesítettek a 
MÁV hozzájárulásával. Méltatta Ke
rekes Géza állomásfőnök érdemeit, 
„aki nélkül ma ez a sporttér nem 
volna s ahova ő kerül, ott minde
nütt, minden talajban izmos, erős 
fát nevel". Majd a mezőtúriak nevé
ben Agárdy intéző kedveskedett egy 
selyemzászlóval. Kerekes Géza, a P.

Az első eset csak részben tarto
zik Gbaipman-re, bár a megoldás 
feltétlenül az ő kezemunkája.

A  híres James a múlt nyáron 
vonakodott aláírni az új szerződést. 
Az ilyen népszerű ember szerző
dése azonban nagyon érdekli a kö
zönséget, ezért a lapok naponta 
írták, hogy miiként állanak a szer- 
ződtetési tárgyalások. A  nagy bi
zonytalanság hatalmas üzletet ho
zott a bukmékereknek, akik kellő 
apparátussal hirdették, hogy náluk 
tehet fogadni: szerződik-e James 
az Arsenal-hoz vagy nem.

A  közönség persze Arsenal-párti 
volt, a legtöbben nem hittek abban, 
hogy Chapman alulmaradhat. De
liét az angol —  angol Árstatisztika 
szerint mintegy millió^ fogadás 
szólt az aláírás mellett és 200 el
lene. így közeledett a határnap, 
araikor James-mek már minden 
képpen alá keltett volna írnia a 
szerződést. Ekkor azonban váratlan 
dolog történt.

A  bukmékerek szövetkeztek, fel 
keresték James-t és 500 fontot kí
náltak neki, ha egy hétig még nem 
ír alá sehova. Nekik mindegy volt 
a megoldás, csak az volt a fontos, 
higy a nagy fogadási láz közepette 

j még egy hétiig tartson az üzlet.
I James tényleg nem írt alá, de tu
lajdonképpen még nem is akart.

Akkor újra felkeresték James-t 
a bukik és újabb 500 fontot ígér
tek, ha —  nem az Arsenalhoz szer- 
ződiik, hanem egy másik klubhoz 
Mert ekkor meg így kínálkozott a 
nagy üzlet. James azonban, tisz

tességes maradt: Chapman mester 
ugyanis megadta a játékos leg
nagyobb követelését.

2.
Ebben az ügyben Chapman alul

maradt. Skóciában, a Vale o f 
Olyde csapatában felbukkant egy 
ragyogó csatártehetség. Cameron a 
neve, 17 éves, centert játszik, a 
szakértők el voltak rakaditatva tőle. 
A nyári szerződtetés előtt a 
Porthsmouth emberei kezdték meg
dolgozni a játékost, aki azonban 
tudta az értékeit és kitartott. Ez
után jelentkezett Chapman embe
re, ráígért és —  az ügy a szövet
ség elé került. Döntés: a játékost 
egyik egyesület sem szerződtetheti. 
Az egyik azért, mert idő előtt tár
gyalt, a másik azért, mert isztes- 
ségtelen konkurrenciát csinált. A  
fellebbezés periódusában jelentke
zett a harmadik: a Totteuham
Hotspur. A  játékos oda szerző
dött.

3.
Az egyik leglátogatottabb mér

kőzés az Arsenal—-West Bromwich 
Albion meccs volt. Az egyik pénz
tárnál egyszerre megjelent egy fel
dúlt arcú néző és azon a címen, 
hogy az ő helyéről a pályának egy 
jókora darabja nem látható, köve
telte vissza az _ egy siffingijét. A  
pénztárban némi megdöbbenés tá
madt, mert erre még nem volt pre
cedens. Hivatták Chapmant, aki 
azonban elzárkózott a kérés elől. 
Erre a dühös néző benyúlt, fel
ragadott egy zacskó pénzt (nyolc 
font sterling hiányt állapítottak 
meg utólag), félig kiszórta, mire 
nagy tolongás támadt, s a tettes 
csodás gyorsasággal eltűnt a tö
megben. A  menezsereknek pedig 
fel van adva a lecke, de máig sem 
tudták eldönteni, hogy mi a 
teendő, ha ezzel a kívánsággal 
egyszer megint előjön valamelyik 
néző.

A  vasárnapi forduló meglepetései 
sok versenyző számításait fel- 
borították a tipversenyben,_ 
mégis nyolc találattal gyozott 

első

MÁV elnöke köszönte meg azt á 
megértést és támogatást, amely lehe
tővé tette, hogy Püspökladányban 
sporttelepet avathassanak. Koffler 
alezredes testnevelési felügyelő 

- tette meg a kezdő rúgást.

az
Sok váratlan eredmény borította 

fel ezen a héten tipversenyzőink szá
mításait. Váratlanul jött a Nemzeti 
kaposvári győzelme, de kispesti dön
tetlenre is kevesen gondoltak. A Vác 
FC—Etc FC mérkőzés döntetlen ered
ménye is sokak tipelését áthúzta^ de 
a legtöbb bajt a két vidéki mérkőzés 
okozta. Az SFC győzelme az ETO el
len az esztendő legnagyobb betörésé
nek tekinthető. Jellemző azonban 
tipelőink nagy versenyző mtinjara, 
hogy így is akadt négy pályázó, aki 
az SFC győzelmét tipelte meg. Meg
érdemlik, hogy nevüket ideiktassuk: 
Bend.es Kálmán, Bíró Miklós, Szente 
István, Szigethy Gyula. Az SVSE-— 

l SzDVE döntetlen eredményt már 
sokan eltalálták.

A sok meglepetés okozta, hogy 
győztes már nyolc találattal meg 
tudta szerezni az elsőséget. Három 
versenyzőnknek volt nyolc találata, 
az egymás közti sorrendet, a teli
találatok száma állapította meg 
Szász László telibe találta a Ferenc
város—Vasas, Újpest— Budaj „11 , 
Vác FC—Ete FC és az SVSE— 
SzDVE eredményt. Kletz Károlynak 
csak három, Herpay Lászlónak pedig 
már csak két telitalálata volt.

Nagyon sok további versenyzőnek 
volt két-két telitalálata, hárommal 
azonban csak Udvardy Ferenc dicse
kedhet.

Tipversenyünlc eredménye a követ
kező:

I. díj (egy darab futbállabda) 
győztese: Szász László Budapest, VII, 
Szent Domokos-utca 18, III. 1.

II. dij (Morisson-csomag) győz 
tese: Kletz Károly Miskolc, Déryné- 
utca 1, I. 9.

III. dij (a Nemzeti Sport egyhavi

előfizetése) győztese: Herpay László 
Budapest, VI, Nagymező-utca 87,
II. 12.

A francia Raguin vezeti az április 
17-iki Svájc-Csebszlovákia Európa 
Kupa mérkőzést Zürichben.

A Stuttgarter Kickers Párisban 
szombaton 6:1 arányban verte a CA 
Parist, vasárnap pedig Remes-ben 
a helyi válogatottal bát el 2:1 arány-

A Pécell AC nagy érdeklődés mel
lett tartotta meg 20 éves jubileuma 
alkalmából díszközgyűlését, melyem 
az MLSz és a KÖLASz képviseleté
ben Kovács Mihály ügyvezető-alel- 
nök, a BT és a Középmagyarországi 
BT képviseletében Bacsó László ál- 
elnök jelent meg, de a szomszédos 
egyesületek te szép számban, képvi
seltették magukat. A megjelenteket 
Herényi K. elnök üdvözölte, míg az 
egyesület történetét Augenstein 
Ödön főtitkár ismertette. Az ünnepi 
beszédet dr. Kerényi Károly egye
temi magántanár tartotta. A jubi
leum alkalmából a Középmagyar, 
országi LASz fehér selyemzászlóval 
ajándékozta meg az egyesületet, ok
levéllel és a szövetségi jelvénnyel 
tüntette ki Németh Jánost, az egye
sület alapító tagját. Bene István és 
Kovács Mihály játékosokat pedig 
szövetségi jelvénnyel tüntette ki, 
mert több mint 10 éve egyfolytában 
küzdenek az egyesület színeiért. A 
díszközgyűlés után 70 személyes va
csora volt.
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Tíz gólt lőtt a BSzKRT
Kikapott a BSE a MILL

bajiokságíian
*— Saját tudósítónktól —■>

I. osztály
PSC—BSE 3:1 (2:1). Pestújhely. 

Bíró: FriedlSnder. A szépen játszó 
győztes csapat gólját Gentischer, Bá- 
bövka és Balogh, a BSE-ét Stéiner 
rúgta. A PSC Institorisza rúgott 
még egy gólt, melynél a labda ke
resztül szaladt a hálón. Ezt a bíró 
nem látta s nem is ítélte meg.

Postás—Szondy 5:1 (1:0). Weker- 
íefcélép. Bíró: Szel. A  Szondy lelke
sen kezdett s az első húsz percben 
fölényben is volt, de utána fokoza
tosan visszaesett, a Postás pedig 
egyre jobban feljött. A bíró durva 
játékáért a Szomdyból Fheitet, 
Postásból pedig Takácsot kiállította. 
Góllövő: Járomi (2), Bódog, KlUhá-

A Ferencvárosnak 
újabb „nagyhete" van
MS yjség a játékosokkal— Csütörtökön 
Turay pihen, SzedSacsik lesz a közép-

csatár
— Saját tudósítónktól —

nyi, Repesik, illetve Tóth Á. Jól 
játszott a Postás közvetlen védelme 
é* Járomi, illetve Walter és Ádám,

FTC—WSC 7:1 (2:1). ül'lői-út. 
BITÓ! Blau. Koch (2), Ecsedd (2) 
Rátltai (2) és Seffelin, illetve Schusz- 
tOT. Fölényes győzelem.

NSC—BEAC 2:0 (2:0). Lágymá
nyos. Bíró: Safir. A magára talált 
NSÖ biztosan győzött Leipnik 1. és 
Sohwárcz góljával.

Kültelken
—  Be kellene nálunk is vezetni 

ezt a százhúsz centis rendszert!
*us Hogyan? Még kerítésünk 

ti*m i
um Hit jó, aki százhúsz centin 

azt ki kell kerülni a kalappal.

. MTK—MA VÁG 6:3 (2:2). Hungá- 
ite-út. Bíró: Kovács. Szép mérkőzést 
vívott & két csapat, melyből a na
gyobb állóképességgel Mró MTK 
KifÖLt kí győztesed, Gólövő: Semsei 

orogi és Bihari, illetve Réthy 
Mdtávetz és Marezinek.

BSzKRT—UTE 10:1 (4:1). Nép 
sziget* Bíró: Solymossy. Saller (5) 
Takács (2)» Csehfaivai (2) és Szá
lai góljaival iskolajáték mellett győ
zött a BSzKRT. Az UTE gólját Bá- 
der fúgta.

Hungária—CsTK 2:2 (2:1). Cse
pelt. Bffó: Kftós. Góllövő: Kosztics 
h  MáfcCZ (11-esből), illetve Tóth és 
Tárná*. Változatos, szép küzdelem, 
Kiemelkedett Potonitz, Erdődi és 
Ffttílisz, illetve Csizmazia és Tóth,

BMTE—Törekvés 2:0 (0:0). Bu
dafok. Bíró: Topscher. Megérdemelt 
győzelem Linmayer (2, egyet 11-es 
bél).

II. osztály
, NÍTC—ETSC 2:1 (2:0). Zágrábi- 
óit. Bífó: Kelemen, Góllövő: Weísz- 
berg (2)j illetve Balog. Glück NJTC 
súlydéafa megsérült.

P. Vasas—P. Hunyadi 1:1 (1:1)
V&léria-tefep. Bíró: Szőke. Egyen
rangú ellenfelek küzdelme.

P. Attila—Diadal 6:0 (2:0). Álla* 
má-telep. Bíró: Kempfner. Csontos 
(8), Sehuszter (2) és Flossmann, 
Az Attila nagy formában van, köny- 
ftjntb győzte le ellenfelét.

Kp. Egyetértés—NvSE 0:0. Attila- 
utca. Bíró: Goldberger. A játéknak 
megfelelő eredménnyel végződött 
küzdelem,

A  hatáfBíró a Postás*—MTK 
ffiéccs vitatott góljáról. Az MTK
Máöédik góljának történetéhez 
iZukflégeshek tartjuk közölni Lih- 
denbaum László határbíró nyilat- 
kólatátí *** Az igazság és a 
sportszerű elbírálás céljából 
Méfiytelen vagyok leszögezni 
Rögjt aiütáíl a labda nemcsak 
teljés terjedelmével, hanem azon 
fé lő ! Még Mintegy 25— 30 cm-el 
ifc a kapüvonalon áthaladt, á ve* 
&>i$bíró megkérdezésére csakis 
„gél’^t válaszolhattam, mert a 
ItornerzásZlónál figyelve a játék* 
t t k  «2t i  jelehetét, a gólt teljes 
Müóftfoisággál láttam. Ha törté
netesen a Másik határbírót kér- 
áéiáte Volttá Még a vezetőbíró, áz 
űiVáneiáfe „gól"-t válaszolt vol* 
ftií Á  történeti hűséghez tartozik 
Még áz is, hogy a mérkőzés után 
á Postás Csapat intézője kijelen* 
tétté, Megy ő  magá is gólt észlelt 
ég egyik játékosa is éként nyi
latkozott. fezek szerint a gól 
megadása nem lehet seM vitás, 
sem méglépő, hanem helyes, tér* 
mészétes és igazságos.

Humor
—  Mi az, Kovács úr? Magának 

IfukM a M pá és ilyen sáfbah kű

—  Tudja maga, milyen egészsé
ges egy ilyen tavaszi lábvíz?...

■— Nekünk több nagybetűnk van 
ebben az évben! S alig múlt el az 
egyik, itt a másik!

I,gy magyaráz az Üllői-útón az 
egyik lelkes rajongó, aki arról ne
vezetes, hogy nem mérkőzést, de jó
formán egyetlen tréninget sem mu 
laszt el évszám.

Valami igaza van, mert az egész 
Fradi és környéke olyan ünnep 
előtti hangulatot sugároz. Nyugta
lanság, sürgés-forgás a pályán, öl* 
tözőben, irodában egyaránt. Mint 
mikor valami nagy család ünnepek
re, nagy napokra készül. , ,

A  pályán ugyan az idegességet 
inkább a ferencvárosi hívek köré 
ben lehet felfedezni. A játékosok 
éppen olyan nyugodtan, éppen 
olyan pontosan és kimérten végzik 
gyakorlataikat, mint máskor. Kint 
van az egész gárda a sporttelepen 
a pályán azonban nem látjuk vala
mennyit.

Laícy, Sárost, Lázár —  tehát az 
egész halfsor hiányzik. Dé nincs a 
gyakorlatozok között Turay és 
Toldi sem. A nézőtéren, természeté 
sen különböző hírek keletkeznek. 
Különösen arról, hogy Sárost még 
mindig nem fit  s nem is lehet talán 
rá számítani. Az egyik Báróéi 
rajongó meg is indokolja ezt a 
hírt:

— H a a Gyurka kikapott asztali 
teniszben a Barátkytől, akkor nem
ieket m ég f it . Á  f i t  Sárosit nem  
tudja eg y  hungarista legyőzni 
még ping-pongban sem !

Utána nézünk a dolognak s ha
marosan kiderül, hogy a hiányzók 
csak a pályán hiányoznék, Hiány
talanul együtt vannak azonban az 
öltözőben, ahol fürdenek s masz* 
százéiban részesülnék. Blum Zoltán 
úgy rendelkezett, hogy nekik nincs 
szükségük a pályatréningre. 8á> 
rosival kapcsolatban pedig annyi az 
egész, hogy kiesi még sápad tabb, 
mint léfiitti szokott. Takács Géza 
biztatja is:

- N em  pirosodsz meg Gyúrt 
addig, látom, míg egy-egy fröccsói 
le nem  küldesz velem. A z  az igazi 
orvosság a torokral

Gyuri csak mo-Sölyog s afré 
aligha lés* eset, hogy Gézával koc 
cintgasspn. Elmondja azonban 
hogy a jobb  kazeinjében, meg a bo
kájában érzett a náí>okíban valami 
fájdalmakat, airtélyék Már-már el
múlnak. Most már jól érzi magát s 
reméli, hogy teljesen rétidben lesz 
az elkövetkező mérkőzéseken.

- A zoka t a mandulákat kell ki
venni —  jáváijá Takács I.

- Sajnos, m ég mm. fu totta  rá 
az időből —  Válaszol Sárosi.

A helyzet tálát áz, hogy 6t já
tékos pihent, bár a többi SÓM eről
tette Meg magát. Hem is szabad, 
hiszen holnap is, vasárnap i® mér* 
kőzés következik. Még hozzá va
sárnap Újpest élen a tavaszi fór- 
dúló egyik legnagyobb Mérkőzésé.

Á pályáról a jegés eső Veri be a 
gárdát, máy most már á fürdő és 
masszázs után gyorsan távozik. A 
vezérkar pedig az irodába vonul 
hogy megbeszélje á héti rendét 
Valaki hiányzik azonban az irodá
ból. M ailítiger Béla, aZ elnök űr, 
nincs itt, ami pedig nagyon szokat
lan. P atak i és Élűm Zoltán beszéli 
meg a dolgokat, miközben Klehient 
Sándor á játékosok dolgaival, Még 
a hatalmas levelezéssel fogteíkozi-k.

i. Zoltántól tudjuk Még á kö
vetkezőkét :

A  szerdai, szokásos kétkapus 
játék  é g é s e m  term észetesen SU 
marad, hiszen holnap, csütörtö
kön m érkőzik  a csapat a szombat- 
helyiek- ellen. A z öéízéállítás erre  

m érkőzésre a következő:
Angyal “ * Takács I., Papp —■ 

Laky, Sárosi, Lázár —  Táncos, 
Takács II., Szedlacsik, Toldi, 
Kohut.

A  vezetőség  felfogása sze
rint Turaynak pihennie kell a hét
közi m érkőzésén, hogy m  Ú jpest 
ellen te ljes  erejében  Ü gyén. A 
Csapat Szempontja követeli ezt 
m eg. Elkerülhetetlen

hogy Sárosi és Turay közül vala
melyik pihenjen. A jobbik meg
oldásnak azonban Turay pihente
tése látszik, mert így vasárnap 
Sárosi teljes kondíciójú és küzd.ö- 
képességű Turay mögött játszhat, 
így  remélhető, hogy egyrészt 
Turay, másrészt pedig Sárosi is 
olyan játékot produkál majd Új
pesten, amilyet tőlük a Hungária 
ellen láttunk.

—  Hogy az egész játékosgárda 
formában maradjon s ne essen ki 
a megszokott játékból, a Sabaria- 
tné'rkőzés előtt a Ferencváros tar
talékcsapata játszik a harmad- 
osztályú BBFC ellen, amelynek 
olyan vonatkozása van a zöld
fehérekkel, hogy Toldi foglo.lko- 
zik a csapattal.

Most Izsák mester lép hozzánk

s a következőket mondja:
—  A héti műsor az amatőrök 

munkáját is megzavarta kissé. 
Ezért csütörtökön az amatőrök is 
teljes számmal kint lesznek már 
két órára és valószínű, hogy ők 
is játszanak az élőmérkőzés fo 
lyamán.

Az irodában nagy a mozgalom, 
nagy a sürgés-forgás. Itt is, ott 
is tárgyalnak valamit s az egyik 
tárgyalás határozata a következő:

—  Mivel szerdán este nem le
het vacsorára hívni a játékoso
kat, a szokásos heti vacsora Csü
törtökön este lesz. Ez lesz az 
igazi bemelegítő az Ujpest-meccs 
előtt!

—  S utána pihenés vasárnapig? 
—  kérdezzük.

—  Nem egészen —  mondja 
Blum Zoltán. —  Ha az idő ked
vező lesz, akkor a szokásos pén
teki pályatréning helyett valami 
kellemes sétát teszünk együtt.

A  nézőknek igazuk van. A 
Fradiban egymást követik a 
nagyhetek. Az első a Hungária- 
mérkőzéssel végződött, a második 
végén az Újpest ellen áll ki a csa
pat s amint elmenőben mondja 
valaki, a harmadik nagyhét végén 
Debrecenbe rándul a zöld-fehér 
gárda és a jelek szerint a ferenc
városi tábor hatalmas része!

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK
Vasárnap

Budatétény—K. Húsos vegyes 6:1 
(2:1). Bíró: Sehwarcz. Könnyű győ
zelem. Góllövő: Dobós (2), Melicher, 
Rudolf, Erdélyi II., Török (öngól) 
illetve Török (ll-eéből). 

jí . Húsos—R. 11 FC 3:1 (2:1). 
TSC komb— BSC komb. 3:2 (1:2) 
MÁV Élőre H«—T. Előre ÍL 6:1 

(2:0). „
, Csépeli Bajtársi Kör—MPSE ÍI
4:4 (2:2).

ZSE vegyes—BÁRT 5:1 (1:1). Öv- 
utca. Bíró: Piohtek. Góllövő: Górj 
(2), Deli ÍI. (2) és Déli L, illetve 
Horváth.

BSE vegyes—FKSC Uegyée i : l  
1:1). Góllövő: Székely (2) és Nagy 
I. (2), illetve Kálin.
Bő. MTÉ—KÁC II. Sii a to ) .  
KAÓÉ Ífj.—P. „IV'FC MILL 6:1

(ö:0). GŐilövS: Pistíhof (5) éfc B&def, 
illétvé Horváth.

Újpesti Remény— R. Vasutas $ :& 
(2:1).

KTK vegyes—Európa FC i : í  
(1:1).

DVaséhé MILL—KTK ifj. 1 :1  
(ÓH),

P. Attila ifjr—Kéve ifj,, S:í 
(1 :p).

Kalapos vegyes—N jT tí Vegyes 
5:1 (1:0).
k Lapterjesztők li.—Lapterjesztők 
ifj, 2:1 (2:0).

BBFC vegyes—Házalók SC 12:0 
(6:0).

b SFC  vegyes—B. Remény Aió 
(2:0).

SfSE-*»BAC3s3(í:l). TatM-Üt. Birő: 
Peterka. Az BzSE már 3:l-re veze
tett, CélMvő: Jerzsabek ÍIÍ., Öchmidt 
és Btimate BzSÉ, illetve Bekér (2) és 
Horváth.

Községi Takárék- éS VásáZpénZtár 
vegyé6**MAV tisztviselők 3:1 (lri). 
Éőhányúí-'áti Bírói Sértseg. Szép, 
fair Játék. Góllövő: MahoVits, Huss, 
Szabó, illetve Madarász.

Hétfő
Hungária B)—Köt. EAC 7:3 (5:1).

Hungáiria-út. Bíró: Uhhtt&hn. Á  Huh-

g«á  tártelók gátda összeáUCtáta í 
vétkező veit: Ujv&ry **** Mánál:

Senkey — Gyurcsó, Wébeí, K-ompóti 
Ktausz, Vermes, Braun, Néáler, 

Rötk. A  Hungária jól kezd, mert a 4, 
percben Vérmes labdája hálót ér. Ez
után Nááífer bombája jut. ft kapuba. 
A  Htmgáriá nagy ftíléhyben Van. 
Kraust, majd Braun lő gólt. Étre 
á KEAC iá feltjön és Ujváry köny- 
nyelműeégéböi Takácsi eredményes, 
A  rögtön válaszol a Hungária, 
métt Röck; fejese védhetétleh. Fordu
lás után Vermes góljára Serfőző szé
pít. Moát Senkey előre 'Csatár
nak és nyomban gödit »  lé. A  k é a g  
lelkesén küzd @b Sérfőző rúgja ft 
mecés utolsó gólját.

Az MTK— T̂áxi SC mérkőzés el
maradt, teáit az MTK teái előzőleg
lemoficFca & jsii%Kut<

Újpest vegyes—Rákospalota Sri 
(2 te). Megyeri-Út. Bíró: Górta. U.j- 
ptest: Siflis -*  Liferi, Fogoly IIÍ. «  
Köves, Vóteurik, Víg — Török, Kohh, 
LUt* III*y Huba, Trtetó, — Rákospa- 
l«te: Kareszek — Módét, Csík — 
Sebők, Tóit, Mőífi —  Segnér, Rós* 
kopf, Jefiei, Bartkó, Déneé. Kohn é* 
V% rúgott gólt áz első félidőben, 
meritek ütemé pétttom  wtíftáatas 
baleset törtent. A védő Karaszek iá* 
bára ráesett Huba. öiy súlyosan sé
rült meg á palotai kapus, hagy tetei. 

ugyanis, tőkre volt szükség. Röntgenfelvételt

készítenek ma lábáról — alighanem 
Ínszalag-szakadása van. Szünet után 
Beftkó véd, Aknai (Újpest) pedig az 
ő helyére áll be, A gólokat most sor
rendben Dénes (2:1), Kohn, Kohn 
és Fogoly rúgja. Újpestben a védelem 
völt a legjobb, de a másik két csa
patrész is megfelelt. Rákospalotában 
Móder és Dénes játszott jól.

A Soroksár—Kispest mérkőzést a 
kispestiek táviratilag lemondották és 
így a II. liga éllovasa ellenfél nélkül 
maradt.

SAC—Soroksár Végyés—MOVE
Jntagyár 3:3 (1:2). Soroksár. Bíró: 
FegyVemeid. Góllövő: Sing (2), Tal- 
mayer vegyes, illetve Neszlinger (2) 
és Eri MOVÉ Jutagyár.

PVSK—Pécs-Báranyá 2:2 (2:1).
PéfeS: Hétfő. Bíró: Csik. Közel ezer 
néző előtt zajlott le a meccs, melyen 
az amatőr csapat teljesen egyenran
gú ellenfél volt. A gólok így estek: 
16. perc: Pozsgay 0:1, 1-6. perc: Fo
gas 1:1, 25. perc: Bedekovics 1:2, má
sodik félidő 15. perc: Foór.

ZSE—ZRSC 4:3 (1:0). öv-utca. 
Bíró: Gáspár. A  ZSE nem ambicio
nálta á játékot és így a nagy lelke
sedéssel játszó MOVÉ-csapat sokat 
veszélyeztetett. Góllövő: Fézler IV.. 
Fekecs III., Gáspár és Geíi, illetve 
Szilágyi és Déli II. (öngól). — ZSE 
vegyes—ZRSC vegyes 8:1 (4:1).

Vérhalóm—GKSC 1:1 (1:1), Nagy- 
szombat-u. Bíró: Boekovitz és Hegyi 
M. Az eredmény igazságos, mert 
mindkét csapat egyformán vette ki 
részét a támadásokból. Gőilövő: Ku- 
csera (Vérhalóm), illetve Weisz 
GKSC. Jó: Berinde, Kucsera, illetve 
Löwy és Bo&kovitz li.
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Fölény

A  szegedi alosztály legfontosabb 
mérkőzése vasárnap Kecskeméten 
zajlik le. A legkevesebb pontot vesz
tett két csapat, a szegedi Ke a c  és 
a Kecskeméti AC kerül szembe egy
mással. Nagy érdeklődés Várja a ke- 
rilíet légefedményesebb csatáivorá- 
nak és legbiztosabb védelmének pár
harcát,

A Szolnokon lezajlott SsMTE— 
ÜSE mérkőzés eredményét egyik fél 
sem tartja kielégítőnek. Az SzMÍE 
nagyobb gólarányú győzelmet remélt, 
Üllő viszont a sárra panaszkodik 
annak tudja be vereségét. Tényleg a 
pályá igén rcwsz állapotban volt f 
öten csbdithátó, hogy a kitűzött má- 
sóaík mérkőzést, a szolnoki derbit 
Glück táró nem Volt hajlandó leve
zetni, A  derbi minden bizonnyal má- 
jüs 22-én kerül sorra,

A Pénzügyi TBSC KANSz-csapata 
a kettős ünnepen Kiskunhalason sze
repelt Vasárnap a Kálozi Sfe ellen 
12:1 (8:6) arányban győzött, míg 
hétfőn á KÁC elleh 2:2 (1:6) arány
ban döntetlenül végzett, A csapatnak 
két sérültje van, a vendéglátók azon
ban nagyszerű volt.

Soroksáron léte. a Vác FC—Szeged 
FC mérkőzés. Mikor híre terjedt én* 
hek a furcsa pályaválasztásnak a 
Szövetségben, sokan kérdezték, hogy 
akkor mit fognak csinálni a sorok
sáriak, ha odaadják a pályájukat. 
Mire a szakértők gyorsan készen 
voltak a válasszal: ,,majd kiabálnak!” 
Ami érthető is, ha meggondoljuk, 
Hogy mily en hevei a küzdelem Sorok
sár és Szeged közt & II. liga első 
helyéért,

Az ÜLI visszalépett a bajnoki küz
delmektől. Ezt tegnap tudomásul Vet* 
te az intézőbizottság.

Vasas-szurkoló: Azért nem volt 
rossz a Vasas! Látta a nagy fölé
nyünket ? .

Fradi-szurkolő: Nem láttaM
akkor éppen tüsszentettem!

A  T .  E l ő r ©  v e r e s é g e t
szesivedett a MOVE*

bajnokságban
— Saját tudósítónktól —■

I. osztály
OTE—T. Előre 2:0 (0:0). Vörös*

vári-út. Bíró: Weiniöger. A sáré® 
pályán az erősebb fizikumú OTE 
biztosan győzte le tartalékos ellen
felét. Góllövő: Prósz és Spitzo* 
(ll*esből). Mindkét csapat egy-egí 
11-est kihagyott. Jóik: Spitzihüttel 
Poupa és Szóbele OTE, illetve Sveri 
esek, Kapu és Szabó.

BVSC—ÁLÉ 1:0 (0:0). Tatai-úti 
Bíró: Schárle. A vasutas csapat nagy 
küzdelemben Gózom góljával döntöt
te el a meccs sorsát a maga javáte.

Remete—KPSE 5:1 (2:1). Nefe- 
lejts-utca. Bíró: Sándor I. A  reme"1 
tei csapat könyen győzött. Gőllövo! 
Szabó (3), Körösi és Cunyi öngól, 
illetve Alméssy, A KPSE-böl egy já' 
tókost a bíró kiállított.

CsKAC—USzSE 4:3 (4:2). Szent 
László-tér. Bíró: Schárle. Izgalma3 
küzdelem után a csillaghegyi cs-apá® 
győzött. Az újpestiek góljait Martí“ 
novics, Szabó és Kálmán érte el.

II. osztály
Fér. Törekvés—III. kér. SC ld  

(0:0). Vörösvári-út. Bíró: Nagy* 
Igazságos eredmény. A Fér, Törek
vésből Horváthot és Sehraimlit * 
bíró kiállította. Gőilövő: Szobotka, 
illetve Kiss.

PFK—FSC 1:0 (0:0). Vörösvári- 
út. Bíró: Htmler. Egyenrangú ellen
felek. Gól-lövő: Dotskál.

II. osztály
KIT—BAC 2:1 (2:0), Öv-u. Bíró!

Horváth ÍI. Gőilövő: Vida (2). lilét- 
Ve Berle. A  jobbik csápát győzött,

IIL  osztály
III. kér. TK—CTK 1:0 (0:0). Cüt-

kotá. Bíró: Bállá, Góllövő: Vé'ber,
Egyenrangú ellenfelek Icüzdelme után 
a gólképesebb cfe-apat győzött, A 
CTK két 11-est kihagyott.

SFC—MAFC 3:2 (2:2). Lenke-út, 
Bíró: Horváth III. Hatalmas iraWÚ 
játék után a sashegyiek győztek. 
Góllövő: Haasz (2), Vida, illetve
Hatschek (2). — SFC II.—BBFC ve
gyes 3:1 (1:1).

ETSC—VI. kér. Törekvés 7:1 
(4:1). Nagyszombat-u. Bíró: Martom 
Fölényes győzelem. Góllövő: Bán
(2), Kratina II, (2), Hotváth (2)/ 
és Kratina I., illetve Wéber (öngól)*

Ifjúsági bajnokság
CsKAC—T, Előre 4:0 (110).

Seregszemle a Bérűiteken. A va'
sámapi és hétfői mérkőzések újabb 
sérültekkel szaporították a szanató
riumok betegeit. A  régiek közül még 
kettőt ápolnak, Rábl és Pillért SAC> 
Az uitóbmak lábtörése ván és most 
kapott gipszkötést, A vasárnapi mér
kőzések legsúlyosabb sérültje 
Krausz, a Vaé FC csatára, akin szár- 
fcapocstörést állapítottak meg. Mihfri 
leknek, az SzRTC játékosának sú
lyosabb természetű zúzódása, Szűcs4 
nek PBC pedig Vérömlenyé ván, Hét
főn sérült meg Kárászék, a Rákos
palota kapusa, térdzúzódáat állapí
tottak meg rajta.

Az Attila BlaskóYal tárgyal. Köny- 
nyen lehet, hogy vasárnap Blaskó 
már a miskolci színekben szerepel*

A vasárnapra kisorsolt FŐV, TKör 
—BSC bajnoki meccsre az initézőbí- 
bizottság éllenőrnek Zemler Vilmost 
küldte ki.

A Somogy tegnapi edzése köny* 
nyebb gyakorlatból állott, a ko
molyabb rész csütörtökre marad* 
amikor a KRSC-vel Mérkőzik á 
gárda. Az összeállítáabah áz elÖje* 
ek szerint annyi változás le®2* 
hogy kimarad a csapatból Gálám- 
dós. Az azonban nagy kérdés, hogy 
ri lesz a helyettese. Nincs kizárva, 
fogy új ember szerződtetésére i* 
m  kerül.
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Egy pontot kapott 
tegnap a Soroksár

miután a Turul ellen 1:1 arány- 
bán döntetlenül végződött mér
kőzését az intézőbizottság tegnap 
este megsemmisítette s a mérkő
zést 0:0 gólaránnyal a Soroksár 
javára írták. Ok: a Turul játék
joga a mérkőzés napján fel volt 
függesztve. A  Turul azonban azt 
vitatja, hogy ez nem igaz, mert 
még a meccs előtt kifizette a kér. 
déses összeget s az erről szóló 
nyugta birtokában van. Legköze
lebb majd be is mutatják. Addig 
is fellebbez a Turul.

Az ítélettel egyébként most 
már a Soroksárnak sincs több 
vesztett pontja a II. ligában, 
mint a Szeged FC-nek.

Ú j p e s t i  g o n d o k
Ravasz

Vidéki eredmények

Készülődés a Nemzeti/helye
sebben a Ferencváros ellen 
—  Avar, Dudás és Borsányi 
gyengélkedik, Szalay és Sas| 
most sérült meg ~  Mit mond 
Langfelder igazgató

1

—  Mit szólsz hozzá, a Kerület 
végig tíz emberrel játszott! ^

—  Tévedsz. Hiszen a Kocsis sé
rült meg és Hungáriának maradt 
csak tíz embere!

—  Nahát! És azzal a tízzel ját
szott a K erület. . .

Rákoscsaba: RTK—Péceli AC 5:2 
(2:1). Bajnoki. Bíró: Meister. Mind
végig változatos, izgalmas mérkő
zés, amely a második félidő közepéig 
nyílt volt. Utána a gólképesebb és 
szerencsésebb csatársorral rendelkező 
helyi csapat gyors egymásutánban 
lövi a gólokat. A gólarány túlzott. 
Góllövő: Pásztor (3), Varga (2)
RTK, illetve Debreceni és Holló PÁC. 
— RTK ifj.—PÁC ifj. 2:0 (0:0). 
Serlegimérkőzés. Bíró: Kozanök.

üllő: Vecsési FC—ÜSE vegyes 2:1 
'(1:1). Barátságos. Bíró: Schvrendor. 
Góllövő: Kovács, Radványd, illetve
Vámos. _.___ . . *

Mende: Monori SE—MSE 1:0
(0:0). Barátságos'. A  gólt Szaoo 
lőtte.

Simontornya: SBTC—Bajai SE 3:2 
(1:0). Bajnoki. Bíró: Sztaszinó._ A 
tartalékos helyi csapat allando fö-

—• baját tudósítónktól

lényben volt s már 3:0-ra vezetett, 
amikor a BSE két kiáltó védelmi hi
bából szépített az eredményen. Col- 
lövő: Csápó (2), Molnár II., illetve 
Karagity. , .

Keszthely: K. Törekvés SE—-Bada
csonytomaji SE 1!2;0 (5:0). Barátsá
gos. Bíró: Horváth L. ■— Hétfő: K. 
Törekvés—Tapolcai IAC komb. 6:1 
(6:0). Keszthely. Bíró: Horváth L.

Fót: Alagi SC—ESE 2:2 (1.0).
Barátságos. Bíró: Daímady. — ASG 
II.—FSE II. 3:2 (2:1).

Rákoshegy: RSE—Gyönvroi SE
4:1 (3:0). Bajnoki. Bíró: Bardach.

Dunaharaszti: Rákoskeresztúri TE 
—DMTK 4:0 (2:0). Bajnoki. Bíró: 
Eperjessy. , Tr

Vác: D. Magyarság komb.—-V._ Re
mény komb. 4:0 (2:0). Barátságos.

Miskolc: Széchenyi.—Vasas 3:1
(2:0). MILL-bajnokság. Bíró: Pop-

Pek S & X f r PPTBSC—Nagykálózi
SK 12:1 (8:0). Barátságos. Bíró: 
Hunyadi. Góllövő: Reimhardt (3), 
Ondrus (3), Sztanikovics, Horn (ön
gól), Csesanegi (öngól), &ss (óm 
gól), illetve Kiss. — Hétfő: PTBSC 
—KAC 2:2 (1:0). Barátságos. Bíró: 
Bácsalmási dr. Az első félidőben a 
PTBSC, a másodikban a KAC táma
dott többet. Góllövő: Remhardt,
Sztankovics, illetve Hoffmann es 
Holló. „

Sárvár: Szombathelyi TK SSE
1:0 (1:0)* Barátságos. Bíró: Né* 
medi. (Hétfő.) A  gólt 11-esből Pau- 
kovics lőtte. ...

Veszprém: DVE vegyes—V. MOVE 
vegyes 4:3 (3:0). Barátságos. Bíró * 
Bujtás. Góllövő: Vanfca (3), Both, 
illetve Kindl (3). V,. MOVE ifjr—
DVE ifj. 3:0 (0:0). MILL-bajnotó. 
—• Hétfő: V. MOVE-—Tapolcai IAC 
5:1 (3:0). Barátságos. Bíró: Smilo- 
vits ér. Góllövő: Kólinget, Pócze

Húsvétkor kétszer Zürichben 
játszott, a múlt vasárnap baj
nokin a Budai „11”  volt az el
lenfele, ma a Nemzetivel veszi 
fel a harcot, vasárnap a F e
rencváros ellen vívja a nagy 
derbit, hogy aztán a következő 
vasárnapra meg Miskolcra utaz
zon —  az Újpest.
Ez bizony hatalmas teljesít

ményt kívánt, kíván ma is és kí
ván majd még a közeljövőben. 
Két nemzetközi mérkőzés —  még 
hozzá a javából —  idegenben, itt
hon négy bajnoki mérkőzés, köz
tük a nagy derbi, egy izgalmas
nak ígérkező vidéki meccs és két 
kisebb jelentőségű bajnoki. Mind
ez három hét alatt.

Kisebb jelentőségű bajnoki? 
Rosszul mondottuk. Újpestre egy
általán

zetöség felválva védeti a ka
pusokat. A Budai „11”  ellen 
Aknai volt a kapus, a Nemzeti 
ellen Huba véd, vasárnap te
hát Siflis a soros.

—  Tényleg —  szörnyülkö- 
dött a megszólított. —  S pont 
a Fradi ellen a Siflis . . .  

Elhitte.

Készülődik —
a Dumavár

Volt azonban olyan csoport, 
ahol a szurkolók talán komolyab- 
bán készülődtek a nagy derbire, 
mint maga a csapat.

—  Most már jöhet —  mondták 
—  az a híres Fradi B) közép. 
Felkészülten várjuk őket. Még fő 
próbát is tartunk majd. Szerdán 
a Nemzeti elleni mérkőzésen,

nem megnyugtató
az, hogy a Nemzetitől —  amely a 
„kisebb jelentőségűdnek tartott 
bajnoki mérkőzésen ma ellenfele 
lesz, már négyizben is vereséget 
szenvedett. Érdemes visszatekin
teni az eddigi Újpest— Nemzeti 
mérkőzésekrei

1926/27: 1:2 1:4 
1927/28: 4:1 3:1 
1928/29: 1:2 3:1 
1929/30: 4:0 1:0 
1930/31: 1:2 5:3 
1931/32: 2:1 

íme, 17 gólt rúgott már a Nem 
zeti az Újpestnek s ezzel szemben 
26-ot kapott. EZ az arány tehát 
nem mutat olyan különbséget a 
két csapat között, mint amilyen 
jelenleg a bajnoki táblázaton ész
lelhető. Sőt ellenkezőleg: rámutat 
arra. hogy Újpest számára a 
Nemzeti rendszerint kemény, sőt 
veszélyes ellenfél volt. Most talán 
még veszélyesebb, hiszen a lila
fehérek tartogatják az erejüket 
vasárnapra. Ma nem is állnak ki 
a legjobb csapatukkal.. Mégis a 
papírforma jelenleg oly nagy kü
lönbségre mutat, hogy a tartalé
kos Újpest győzelme is valószínű
nek látszik, mégpedig legalább 
2 :0  arányban.

Hát a pálya milyen? —  ér
deklődött valaki lelkesén az új
pesti hívők táborából.

—  Jó, nagyszerűi kitűnő 
majd hirtelen gondolattal kissé 
félárbocra eresztett hanggal 
hozzátette még a kérdezett:

Bár a csapat lenne olyan jó.

Ebből a szempontból ezúttal igazán 
nem dicsekedhetünk szerencsével. _

__Avar, Dudás, sőt Borsányi is
sérülésekkel küzdött az utóbbi he
tekben, ami mindig megakadályozta 
a csapatot abban, hogy száz száza
lékos játékot mutathasson^ be. 
Mindehhez járult még vasárnap 
Sas és Szalay sérülése. Szalay se
rülése különben ősük a mérkőzés 
után derült ki. A  jelenlegi körül
mények között úgy határoztunk, 
hogy pihentetjük a csapatot és 
csak a szerdai bajnoki mérkőzés a 
Nemzeti ellen szerepel a heti mű
soron.

—  Remélem, hogy sérültjeink 
állapotában olyan javulás áll be a 
hétén, hogy mind ott lesznek a 
derbi rajtjánál. Akkor biztosan a 
régi, hagyományos nagy meccs 
lesz a nagy riválisunkkal való talál
kozásból. Férfias, lovagias játékot 
várok. Győzhet a jobb» de esetleg 
a szerencsésebb is.

A  mi fiaink meg fogjak tenni 
a kötelességüket.

Budapestéi legyei április 
2 4 -én a isagyar— isztrál 

EL liga válogatott 
mérkőzés,

erről tárgyalt tegnap este az egész 
II. liga. Végeredményben az intéző- 
bizottság előtt megjelentek s ott a tel
jes április 2U-i bajnoki napot 17-re 
hozták előre s bejelentették, hogy 
Budapesten akarják 2/,-én megrendez
ni a válogatott mérkőzést s csak ősz
szel akarnak Becsbe menni.

Most már az osztríikoktól függ ad, 
hogy ők is belemennek-e_ ebbe. A mai 
nap folyamán már érintkezésbe is 
lépnek Meislel ebben az ügyben.

[ Amennyiben Budapesten Izsẑ  a 
‘ mérkőzés, úgy minden valószínűség 
szerint az .ÜÚöi-úton tartják, miután 
ezen a napon Budapesten nincsen 
nagyobb esemény.

A Nagyváradi Törekvés 20 éves
jubileumát ünnepli. Vasárnap tar-

Még a szokottnál is olcsóbbak 
| lesznek á szerdai Újpest— Nemzeti 
'mérkőzés belépőjegyéi. A tribünön

Bizakodó hangulat
van azonban ennek ellenére is Üj 
pesten. Sőt még meg is magya 
rázták ezt a bizakodó hangulatot 
Ilyenformán:

Eddig mindig azt mondtuk, 
hogy biztosan győz a csapat. Ezt 
mondtuk a Hungária elleni meccs 
előtt is. Lehetett hallani is, hogy 
mennyire. Kinek mi volt a Véle
ménye. Erre aztán jött a döntet 
l e n . . .  Most nem mondjuk, hogy 
mennyire győz a csapat. Most 
csak bizakodunk. . .

| már két pengőért adják az ülőhe
lyeket.

A  Nemzeti ellen különben úgy 
áll fel Újpest, ahogyan azt tegnapi 
számunkban jeleztük: Huba
Kővágó, Ligeti —  Borsányi, Sáros, 
Víg —  Sas (T örök), Avar, 3a- 
kube, Vörös, P. Szabó. Csak a mér
kőzés előtt közvetlenül d'ol el, hogy 
Sas játszhat-e.

Avar is fájlálja még a lábát, de 
azért Újpesten biztosra veszik, 
hogy kiáll a Nemzeti ellen is.

Csapatszemlét 
tart az U|pest

[Huba és a közmondás
(2). Tóth (2), illetve Zimmermann. 
 ̂ Hatv - ÁkBwÚ—ÍT Anatvan: Jászapáti GSSzE-—HAC

cukorgyári alosztály 4:1 (a :l).
(Hétfő.) Bíró: Soheitzer. ,

Magyaróvár: MTE—Hegyeshalmi
SC 2-1 (1:1)- Hétfő. Barátságos. 
Bíró: Rokobaucr. A  HSC a második 
félidőben eportszerűtienül .levonult. 
—- Hubertus komb,-—-Halászi LE 6:0 
(2:0). Bíró: Rabelbauer.

Győr: H. kér. SG—GyTSE W  
(2:0). Barátságos' Bíró: Szeifert. 
Mind a négy gólt Dékany lőtté, A 
lí. kerület átszervezett csapata kor.y*

^ S a lS S á n í  Salgó-serleg mérkőzé
sek: SSE II.— SBTC fb  
-  SAC II.-K A C  -
SPAC—ZISE 2:1 (1:0). A  többi 
meccs elmaradt.

Szombathely: Serlegmerkozések.
Zugló—Kossuth 1:1 (0:0). —
ÍI— I. kér. 3.1 <1 ti)* -fk J W .  
SzTK 3:2 (2:1). “•*** Attila—Knnzsi

4 ’ Szegedi" Móraváros—Felsőipariako- 
3a 1:1 (1:1). Barátságos. .

Dombóvár: D. VOGE—Egyetemis
ták 1 :ő (0:0). Barátéágos.

Balatonfüredi BSC—-Fűzfői AK 
7:0 (5:0). Barátságos. Bíró: Auer- 
bach. A helyenként jól játszó fűzfői 
csapat ellen a nehéz pálya ellenére 
köriyeft éri el góljait a BSC.

Székesfehérvár: MILL-bajrtnkSág:
Pl,TE—Sóstó 1:0 (OíQ). — VTC—

B B K Í i a S f - f t f r a a r

Újpest kapuját ma Huba védi 
s éppen ezért a Dumavárban teg
nap este valaki így szavalt:

Könnyelműség á Hubát be
tenni!

—  Miért?
—  Hát nem hallotta? Az öltö

zőben eltörte B zsebtükrét. . .  
Most hét épig ném lesz szeren
cséje, Rémes, hogy éppen most 
kellett betenni.

\ —  Nem bánom, csak a Fradi
ellen legyen szerencséje.

de nem olyan formában, hogy a 
saját gárdáját veszi sorba a nagy 
derbi előtt, hanem éppen ellenke- 

j zőleg: az ellenfelet nézi meg ala
posan. Tanulmányútra mennek. 
Csütörtök délután ugyanis Újpest 
teljes csapata testületileg jelenik 
meg a Ferencváros— Sabaria
mérkőzésen. Sőt! Azok a játéko
sok, akik a mai mérkőzésen nem 
jutnak szóhoz, holnap helyett ma, 
a meccs előtt tartanak edzést,

| hogy holnap ők IS ott lehessenek, 
amikor megfigyelik majd az el
lenfél rossz tulajdonságait. A jó  
tulajdonságaira nem kiváncsiak. 
Azokat ismerik. Talán jobban, 
mint kellene.

Elek- ETC—Békéscsabai III. kér. 
8 *  (3:0). Barátságos. Bíró: Hady, 
(Hétfő.) Fölényes győzelem. Gollővoi 
Brandl, Kukla, Merz és Ruck (2).

Szegedi SzVSE—Szentesi MÁV 5:3 
(3:1). Vasutas bajnokság. Bíró: Ör
dög. (Hétfő.) A  vasárnapi nehez 
mérkőzéstől fáradt SzVSE-vel szem
ben a szentesi legénység közel egyen
rangú ellenfél tudott leírni. GoUovo:

mecz Sz. MÁV.
Fűzfői FÁK—Veszprémi TC 6:4 

(3:2). Barátságos. Bíró: Kamarell. 
(Hétfő.) Góllövő: Serfőző (3),
Breuer, Koch, illetve Novak II., Pin-

§ ^ S í ;k v é sKaposvár: KTSE komb.—'
3:3 (3:2). Barátságos. Hétfő,

A  Kecskeméti A C  nem -  
reálisnak vasárnapi szegedi dön
tetlenét e csak a talajnak, t

i n

m

I
í i í

tóttá az egyesület közgyűlését s itt ki
mondták, hogy nagy jubiláris ünnep
ségeket rendeznek, amelyek során 
valamelyik budapesti nagycsapat 
vendégszereplésére számítanak.

A Bácsalmási SC-t verte vasár
nap 3 :l-re  a Bajai Turul SE.
Tegnapi számunkban BSC helyett 
BSE jelent meg, ami könnyen 
félreértésre adhat okot, mert a 
BSE név alatt Baján a Bajai SE 
húzódik meg.

A Ferencvárost Berlinbe várja 
pünkösd ünnepére a Bláii-Weies 
egyesület, amely jelenleg a két pár
huzamos berlini Osztály A-csoportjá- 
hak nyolcadik helyén Végzett. A ber
lini híradás szerint azonban a Blatt* 
Weiss-ben erősítésül a vezető egye
sületek játékosai is fognák majd sze
repelni

Oda a fair-díj. A  múlt évben a 
nyugati kerület fair-díját az 
ARAK nyerte, mert csapatától az 
egész bajnoki év folyatnán egyet
len játékost sem állítottak ki a 
bírók. A  fehérvárialt ez évben is 
jól startoltak a díjért, az elmúlt 
vasárnap azonban utólérte & veg^ 
zet a csapatot. Kissé ugyan túl- 
szigorúan, de a kiállítás -sorsára 
került PUez nevű balhátvédje. 
Oda a fair-díj.

1

IC llt-UCl O K s  J  CV-1V u, --  ---t
bá két jó  játékosának *— Aszódi 
és Korb —  hiányának tulajdo-

Ligeti megérdemelte, hogy 
szóhoz jusson

Évődtek...
Másutt is a kapusról volt 

bzó, de vidámabb hangnemben.
—  Hallotta? A Ferencváros 

ellen Siflis lesz a kapusunk. 
__ S . . .

Hát nem olvasta? A ve'

I a Nemzeti ellen —  hallottuk teg
nap, miután Ligeti az, aki leg- 
szörgalmasabban jár ki ■ az  ̂edzé
sekre. Nagyon komolyan készült. 
Csak aztán ne kelljen neki is 
mentegetnie magát.

nítja á pontvészteséget.
Fényképkirakatunkba (Teréz-körút 

és Podmanicaky-utca sarok, poeta- 
éptttót) a tegnapi liap folyammá 6 

I darab új felvételt állítottunk ki.
A  magyar—csehszlovák válogatott
ökölvívó mérkőzésről. A ^ m á ^ a r

•- - f  | ' -........ 1 -1—-**-*■
UTE-pdlya M egyeH-úf

Szetdü, ápr. 6*án ö. u. iél 5 ófa

Újpest 
Nemzeti

I. ligabell bajnoki mérkőzés

Végül: 
Illetékes nyilatkozat
Langfeldcr Ferenc, Újpest igaz

gatója a következőket mondotta a 
lila-fehérek nagy-hete alkalmából i 

—; A  Ferencváros és Újpest meg
ütközései mindenkor erős küzdel
met hoztak. Talán azt mondhat
nám leghelyesebben, hogy rhvndig 
az győzött, aki fitebben tudta csa
patát , kiállítani a küzdelem

csapat. 3, ü. o. K u to y i Kiüti 
ácséi 8. U. O. Kezdődik a Lovae- 
Prohazka mérkőzés. 4. A Hungária— 
Hí. kct. bajnotei mérkőzésről. Sa- 
rökiltráá & III. Ser. ellen, #» B. ó. 
Titkos belövi a« Ötödik gólt 6, A Fe* 
renéváros—Vasas bajnoki mérkőzés
ről, A Ferénővái-os első gólja. Felvé
teleink egy részét kiállítottuk a 
László és Kokul cég József-körúl 42. 
száiá és Fogl t t  üzlete, Újpest, kira
katába. .

A Megyer FC vasárnap a kö- 
j vetkező Csapattal áll ki az Ú j
pest, Ferencváros vegyes ellen: 
Valóczki —  Fáiaki, Mágő —- 
Csarny, Gombos, Iío ller —  Kara- 
zsi, Tomeez (Schalkovszki), Fie- 
ger, Bitó, W ágner.

BSzKRT forgalmi telepek haj* 
noksága. Városliget p, u.—Óbuda 
p. u. 4:0 (3 :0 ). B író: Töttösi. A  
Városliget csapata állandó fö 
lény mellett könnyen szerzi meg 
a győzelmet. Góllövő: Tiringer,; 
Űaal, Sza&ter, Bogdán (öngól).

Portugál túrán járt m  FC Barce
lona. Portóban 3:2-ré győzött, majd 
legyőzte Lisszabonban a Bemficát 
5:2-re. .

Saáztíz szurkolóval vonult f«l 
a Soproni FC vasárnap Győrbe, 
amit a csapat azzal báláit meg, 
hogy valóra váltotta a legvérme- 
sebb reményt, legyőzte a nagy
hírű ETO-t s megfosztotta a 
zöld-fehér csapatot a büszke ve
retlen címtől. Sopronban az SFC 
körében leírhatatlan örömet vál
tott ki a győzelem híre. Este ha
talmas tábor vonult fel az állo
másra s a befutó külön mötőrös 
vonatról leszálló játékosokat váll
ra kapva éljenezték.

A Nagykanizsai fírinyl IÉ leg
utóbb megtartott választmányi ülé
sén elhatározta, hogy minden körül
mények között benevezi futballcsa
patát az ősszel megitrtMó bajnoki 
küzdelmekre.

A Soproni Vasutas SE vasár
nap Tatabányán a TSC-vel barát
ságos mérkőzést játszik. Erre a 
napra sem a TSC-nek. sem az 
SVSE-neh bajnoki mérkőzése 
nincs. .

j
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Újpest— Nemzeti
Megyeri-út, fél 5. Bíró: Gerő F.

(Hb. Bakonyi, Mandl)
Újpest: Huba — Kővágó, Ligeti — 

Borsányi, Sáros, Víg — Sas (Török), 
Avar, Jaícube, Vörös, P. Szabó.

Nemzeti: Gallina — Flóra, Szendrő 
(Vanicsek) — Hossó, Búza, Belesik 
— Kovács, Czétén-yi, Gergely, Bi- 
hámy, Horváth.

Csütörtök

Ferencvá ros— Sesbaria
Üllői-út, fél 5. Bírói ?

Ferencváros: Angyal — Takács I., 
P.app — Laki, Sárosi, Lázár — Tán
cos, Takács II., Szedlacsik, Toldi, 
Kohut.

Sabaria: Vermes — Kovács, Jan-r 
zsó — Sárközi, Vámos, Szaniszló 
Boda, Kovács II., Seper, Borbély, 
Belkó.

Szombat

Nyomdász—NTC, Pozsonyi-út, fél 
5. — II. fél 11.

UMTE—MFTR, Szent László-tér
10. — II. 2. — Ifj. 8.

RAFC—NSC, ?
Törökőr—MSC, Horthy Miklós-út

(Újpest), fél 5. — II. fél 9.
TSC—VI. kér. SC, Tatai-út, fél 3 

Ifj. fél 11.
Főv. TKör—BSC, Teve-utca, fél 5. 
UTSE— 'Vérhalom, Horthy Miklós 

út (Újpest), fél 3.
IV. osztály.
Első csoport

MTG—MÁV Előre, Szent László' 
tér, 12.

Pamut—P. Remény, Horthy Miklós- 
út (Újpest), fél 1. — II. fél 11.

Második csoport 
KEAC—Kelenvölgy, Maglódi-út

fél 5. —  II. fél 3. — Ifj. 10.
FÖTE—Cukrász, Vörösvári-út

fél 3.
Tabán—Siketek, Kelenföld, fél 3. 
PATE—KASC, Simor-utca, fél 11

11. fél 9.
Harmadik csoport:

SAC—Drasche, Soroksár, fél 3. 
ETC—HFSC, Erzsébet-utca, fél 1

Negyedik csoport 
VII. kér. Amatőr—Lapterjesztők 

Gyömrői-út, fél 3.
V . osztály.
Első csoport

X. kér, ISE—Szondy, Halom
utca, 11.

Gránit—SzTE, Kispest, fél 3.

Hungá/ria— Vasas, 
fél 5.

Vasárnap
PR OFIBAJNOKSÁG

L liga

Második csoport
Hungária-út, | B. Magyarság—Nagytétény, Nagy

tétény, 4.
PMTK—FLK, URAK-pálya, fél

Ifjúsági bajnokság
BSE—I. kér. SC, Millenáris, fél 1 
OTE—CsTK, Vörösvári-út, fél 9.

Újpest—Ferencváros, Megyeri-út, | ^ung& rü^-SzNSE, Gubacsi-út,
Keglevich-utca,fél 5.

Kispest—Bocskai, Kispest, fél 5.
Budai „11”—III. kér. FC, Megyeri- 

út, fél 8.
Somogy—Attila, Kaposvár, fél 5.

II. liga
Vác FC—Szeged, Soroksár, fél 5.
Terézváros—Maglód, Erzsébet-

utca, fél 3.
Pécs-Baranya—Rákospalota, Pécs, 

fél 5.
Etc FC—Bak TK, Erzsébet-utca, 

fél 5.

AM ATÖ RBAJN O KSÁG
I. osztály

Hungária-út,

Erzsébet-

SzAC—EMTK, 
fél 1.

ETC—Lapterjesztők, 
utca, f  él 11.

III. kér. TVE—BRSC, Nagy
szombat-utca, fél 11.

BMTE—KAOE, Budafok, fél 11 
Főv. TKör—BSC, Teve-utca, fél 3 
UTSE—PSC, Horthy Miklós-út 

(Újpest), fél 11.
NyTE—RFC, Pozsonyi-út, fél 3, 
Vasas— URAK, Béke-utca, 1.
ZSE—Postás, Öv-utca, fél 1.

Barátágos mérkőzések
Újpest, Ferencváros

10.MTK—UTE,
Ifj. 12.

Elektromos—Postás, Latorca-utca, 
fái 5. — II. fél 3.

BSE— URAK, Millenáris, fél 5, 
MÁVAG—SSFC, Kőbányai-út, fél 5, 

II. fél 11. — Ifj. fél 1.
FVSK—FTC, ?

Megyer, Megyeri-út, fél 1.
vegyes-

BSzKRT—Törekvés, Sport-utca, ]en_

Kispest csütörtökön az Autó 
taxi FC ellen játszik edzömérkő- 
zést.

A  talajtól függ, hogy Szendrő, 
vagy Vanicsek játszik-e ma a 
Nemzeti csapatában az Újpest el

fél 5. — II. fél 11. — Ifj. fél 1.
III. kér, TVE—BEAC, Nagy- 

szombat-utca, fél 5. —. II. fél 1.

5.

II. osztály 
Kárpáti-csoport

Ganz—FSE, Simor-utca, fél 
Ifj. fél 1.

Hungária—EMTK, Gubacsi-út, fél 
5. —  II. fél 1.

BVSG—MKE, Szőnyi-út, fél 5, 
II. fél 1.

Testvériség—ESC, 
tél 5- — Ifj. fél 1.

KAC—HAC, Kereszturi-út, fél 5- 
II. fél 1. — Ifj. fél 3.

Úgy volt, hogy tegnap este ál 
lítják össze a jövő héten balkáni 
útra induló Csikó-válogatottat. 
Mariássy dr.-t azonban hiába 
várták a szövetségbe s így nem 
is lehetett összeállítani a csapa
tot,

D‘AIberto, Maglódnak Olaszország' 
ha költözött csatára leve’et írt haza, 
hogy kijelölték a kadettok keretébe 
Lehetséges, hogy B) csapatunk ellen 

Amerikai-út I május 8-án ő is játszani fog Firen- 
’ 1 zéhen a Kadettok támadó sorában. 

Debrecen okult a miskolciak példa- 
adásán és vasárnap Debrecenből jö

BMTÉ—BRSC, Budafok, fél 5. TÖ fill1éres ^ OTB, ^használásával. . .  .  ' ' I nfl.mr t vnarfhou okot* rolvrcmiimi on. féi 3.
SzFC—KTC, Állami telep, fél 5,

Stobbe-csoport
ZSE—RFC, öv-utca, fél 5, — II. 

ffl  3
Vasas—I. kér. SC, Béke-utca, fél 5.
OTE—BTC, Vörösvári-út, fél 5. ,
TTE—RUAC, Gyöngyösi-út, fél 3. mérkőzést tart.

Ifj. fél 11. A  Hungária ma délután fél 5 éra-
VI. kér. FC—RTK, Gyöngyösi-út, kor az MKE-vel tart edzőmérkőzést a 

iél 5. — Ifj, fél 1. —  II. (Rákos- hungáriaúti pályán, 
patak) fél 11. I Bánt, hogy betegségét teljesen ki-

TLK—BTK, Tatai-út, fél 5. — II. heverje, két hétre szabadságolta az

nagy tömegben akar felvonulni 
Kispest—Bocskai-meccsre. A hétfőn 
küldött jegyrendelést 500-ról 1000-re 
emelték kedden este.

A  33 FC ma délután a lénké- 
úti pályán tartja  edzését.

A  RUAC a Főv. TKörrel csü
törtökön a teveutcai pályán edző

fél 1. • 
Cs.

n . 2.

Ifj. fél 9. 
MOVE—PSC, Csepel, 4.

Attila.
Forgács, a Dunakeszi Magyar

ság jeles csatára, tegnap a MÁV- 
kórházban vakbél operáción esett 
keresztül.

A z egri Dobó István SE vasár-
t > nap jól sikerült vacsorát rendezett

SzAC—SzNSE, Keglevich-utca,| újonnan megválaszott tisztikara
ar> o rv  -ar .. 1 ... „ tiszteletére. A  vacsorán mintegyW SC-BIK, Wekerletelep, fél 5.|250 gzaméIy vett ré^ .

m. osztály
Első csoport 

I' ÉMOSz—BBFC, ?

Ifj. 12.
CsTK—SzRTC. Csepel, fél 

II. 1.
KTK— WSE, Gyömrói-űt, fél 

II. fél 1,

5. | Somogy revánssal tartozik a  két 
nagy belgrádi egyletnek. Most tár- 

| gyal velük és most már biztosra ve
hető, hogy Pünfcsöd ünnepén vendé-

Felien—ZAC, Budafoki-út, fél 5. gül látja vagy a Beogradskit, vagy
II. fél 3 .__Ifj. fél 1. a Jngoslaviát. A  második ünnep-

KAOE—MAFC, Soroksári-út, fél 5. napon Pécsett játszanak a jugoszlá- 
KSSE—NJTC, Ujhegyi-út, fél 5. vök.

n .  féi 3. — ifj. féi i.
Második csoport

P. Törekvés—Compactor, URAK- 
pálya, AQ,

Uj mérkőzési napok. A Bocskai— 
I Sabaria-mérkőzést május 1-ről előre 
| hozták hétköznapra, április 28-ra, 
Az elmaradt Magyar—Terézváros- 

1 meccset április 24-re iahuttették ha.

Rendet a bírók között. Olyea bíró, 
aki ugyanabban az osztályban más 
egyesületeknek a tagja, ne vezethes
sen abban az osztályban mérkőzést, 
ez-t javasolja a Nyugati LASz. Ezt 
a kérdést, valamint az ifjúsági baj
nokság és a KISOK-keretbe való tar
tozás ügyét, úgyszintén a külföldre 
való távozást és vissza jövetelt az 
MLSz tanácsa legközelebbi ülésén 
tárgyalja. Az ülést egyébként április 
9-ről 16-ra halasztották.

Nyolc napon belül zárt ajtók 
mellett kell folytatni a félbesza
kított B. Vasutas— HAC (2 :0) 
mérkőzést. Ezzel kapcsolatban Vö
rös István intézőt egy évre eltiltot
ták a pályák látogatásától.

A Bak tegnap az intézőbizottság 
előtt le akarta mondani az Etc FC 
ellen vasárnap játszandó mérkőző 
sét, de a bizottság a lemondást nem 
vette tudomásul.

Jd m k m
cUásscu*,
ím m uH am !

— Tyűh, de előírá
sos ma, Tcrefere úr!

— Vasárnap az 
Üllői-úton voltam és 
ott okultam a követ
kező esetből. A Han
gára kapuja mögött 
kisebb csoport állt, 
aminek a távozását

követelte az állóhelynek a látóvonal
ban levő része. Néhányon el is vo 
nultak, közben az állóhelyről éles 
kiáltás hangzott el: „A kapitány is 
leülhetne!” A szolgálatban levő rend
őrkapitány igazoltatta a beldáltót, 
holott az illető Mariássy dr.-ra ér- 
tete felszólalását. Azóta nagyon vi
gyázok a katonás magatartásra.

— Jobb volna, ha információira is 
jobban vigyázna.

— Ezen a téren nem érhet gáncs. 
Kiváncsi Szerkesztő úr Újpest össze
állítására?

Tényleg, hogyan állnak ki a 
lila-fehérek a Fradi ellen?

— Azt már csak a rendes tudósítói
tól kérdezze meg, Szerkesztő úr, én 
csak azt súghatom meg, hogy a derbi 
után legközelebb új centere lesz Új
pestnek. Ha olyan jó center lesz, mint 
amilyen nagyszerű jobbhalf volt. . ,

— Csak nem a Borsányi?
— Nagyon szeretné egyszer meg

próbálni és addig kérlelte a vezető
séget, míg végre megengedték neki a 
próbatételt, de csak a — derbi után. 
De mit szól Szerkesztő úr a bíró
küldőhöz, aki az általános szabály el
lenére az elnökség kivételes engedélye 
alapján mégis bíráskodik.

— Ha jól tudjuk, 13 perccel a be
fejezés előtt félbeszakadt a meccs.

Hát Istenem, ez megtörténik a 
legjobb családokban is. Arra azonban 
még nem volt példa, hogy akkora 
nyereséget jegyeztek volna fel a fut
ball II. számú törzskávéházában, 
mint a hét elején. Az újpesti alelnök 
közel száz pengőt nyert a gömbölyű

vígjátékírótól és a nagy kapitány
tól.

—• Anyagi vonatkozású ügyek nem 
érdekelnek.

— Ha sportvonatkozást tetszik ke
resni, akkor közölhetem, hogy súlyos 
veszélyben forog a hungáriaúti pálya 
tulajdonosa és a fekete-fehér vendég
egylet közötti hagyományos jóviszony. 
Apróbb nézeteltérés miatt úgy döntött 
az utóbbi időben rengeteget túrázó 
fekete-fehér csapat vezetősége, hogy 
április 17-én a BEAC-pályára viszi ki 
a Hungáriát. Ha ez bekövetkezik, 
akkor ki fog törni a gyalázat.

— Addig még háromszor is kibékül
nek.

— Tetszik tudni, mit mondott 
Vörös-Spitz, amikor Aknai kivédte az 
Ember 11-esét?

—  ?

— Könnyű védeni így, amikor két- 
ten állnak a kapuban! Aknai & Glück.

— Futballból elég.
— Mióta a ping-pong túrafönök 

Frankfurtban állást kapott, befagy
tak a túrák. Sokkal érdekesebb azon
ban, hogy miért nem jelent meg a 
bajnokság rajtjánál a két kiváló ver
senyző, akiket azután töröltek is 
küzdelemből. A két fiatalember érett
ségije ellenére sem tud állásba jutni. 
Erre átvettek ketten egy angyalföldi 
söntést és ott bizony este nyolc előtt 
nem tudtak „fájramtot” csinálni. El 
is késték a mérkőzésük idejét.

— Itt a tavasz, mi van az idény- 
sportokkal?

— A női gyephokki frontján csak 
az az újság, hogy a szép centerhalf- 
nönek mindig kisebb lesz a szemöldö
ke. Rossz nyelvek szerint ott űzi az 
érdekes találós játékot: szeret? nem 
szeret?

— A lovagiasság nem tartozik 
erényei közé, Terefere úr!

— Ilyen gyanúsítás után csak tá
vozhatom. Ajánlom magamat.

Munkában
a Davis Cup-keret 
játékosai

Jovo heten kezdődik a válo
gatás —  Bánó Lehel nem ját
szik —  A Davis Cup-pár ösz- 
szeállítása az április 19., 20. 
21-én tartandó 
zések után dől el

—  Saját tudósítónktól —-

Az idei Davis Oup sorsolás 
Magyarországra nézve kedvezően 
ütött ki. Finnország ellen május 
elején, hazai pályán a győzelem 
jogos reményével vesszük fel a 
harcot, de nem kilátástalan az 
Írek ellen Dublinben sorrakerülő 
második forduló sem. Ha pedig 
az íreket is sikerülne legyőzni, 
akkor a csehszlovákok ellen ke
rülünk s ez a mérkőzés bizonyára

-  teniszütő-húrozás, 
, felszerelés legjobb,
v b k  legtartósabb = =

Bálvány-uica Telefon: 202-25

rekord-közönséget fog vonzani a 
tribünökre.

A  Davis Cupre folyó előkészü
letek megindultak s

a válogatott keret

tagjai tegnap már második együt
tes tréningjüket tartották a Mar
gitszigeten.

Mindenekelőtt arról kell beszá
molnunk, hogy a keret egy tag
gal megfogyatkozott. Bánó Lehel 
most készíti szigorlati tervét s 
játékbaállására egyelőre nem le
het számítani. Maradt tehát 
Kehrling, aki jelenleg Capriban, 
m ajd Nápolyban játszik s április

18-án jön haza, Gabrovitz Emil, 
Straub Elek, Drjetomszky György, 
Aschner Pál, Zichy Imre gróf és 
Ferenczy Emil, akik aztán annál 
szorgalmasabban láttak neki a 
munkának.

Tegnap

a Gabrovitz— Zichy pár előbb a 
Ferenczy— Drjetomszky kettős el
len játszott s ezalatt Aschner Pál 
Sehmidt Ferenccel, a kitűnő mes
terrel gyakorolt. Majd a csikó
pár (Gabrovitz— Zichy) az Asch
ner— Sehmidt kettős ellen ját • 
szott igen biztató formában. 
(Mind a két szelet a csikók nyer
ték.)'

A  játékosok legnagyobb része 
még meglehetősen bizonytalan, ez 
azonban az idénykezdetre való te
kintettel teljesen érthető. Gabro
vitz és Zichy, a két „Riviérás”  mel
lett azonban Aschner is mutatott 
helyenkint néhány nagyon szép 
ütést. Ferenczyt lábsérülése kissé 
visszavetette, de rövidesen teljesen 
fit  lesz.

vonatkozóan kér-

kapi-

A válogatásra 
dést intéztünk

Pétery dr, szövetségi 
tányhoz,

aki a következőket mondotta:
—  Egyelőre nem avatkozom bele 

a játékosok munkájába. Pénteken 
még itt a szigeten, a hét többi nap
ján kiki saját egyesületében Vé
gezheti szezóneleji megszokott
munkáját. A következő héten, tehát 
azon, amelyik 11-ével kezdődik, 
már sor kerül a Davis Cup csapat 
második egyes-játékosának kiválo
gatására, ami néhány válogatómér
kőzés eredményének útmutatása
mellett történik majd meg. 19-én 
és a következő két-három napon pe
dig a Davis Cup párosát fogják ki
alakítani az elrendelt páros mérkő
zések nyomán adódó tapasztalatok.

•— Ma még korai volna szemé
lyekről beszélni s csak az úgyneve
zett közhangulatnak adok kifeje. 
zést akkor, amikor a finnek ellen a 
Gabrovitz— Zichy gr. párt „tippe
lem” , Ez természetesen még nem 
jelenti azt, hogy tényleg ez a pár 
játszik is majd, mert —  ismétlem 
—  ma még konkrét válogatásról be
szélni korai volna. A z egyes játékos 
személyét illetően a kép mégke- 
vésbé kialakult, itt csak a jövő hét 
végén láthatunk majd tisztán.

Kehrling vasárnap este elutazott 
Capriha.

Révay József gr. a BLTC-ből a 
BBTE-he lép.

ATLÉTIKA
Fodor veresége a vasutas mezei 

bajnokságon meglehetős meglepetést 
jelent. A  kiváló miskolci futó úgy 
látszik megérzi a sok mezei verseny, 
meg a bajnokság harmadik helyének 
fárasztó következményeit. Hermáim 
azonnal élre került és Fodor fokoza
tosan maradt le tőle. A vártnál jó
val gyengébben futott a debreceni 
Voli, aki a kerületi bajnokságban kö
zel 200 méterrel verte a most öt hely- 
lyel előtte végzett Mónát. Az ifjúsági 
bajnokság favoritja a kerületi baj
nokságban Aradyt verő nyíregyházi 
Bartha volt. ő  vezetett is a táv felé
nél vagy harminc-negyven méterrel, 
de ez lett a veszte. Egy fordulónál 
rossz irányba tévedt s mire helyre
kiabálták, vesztet vagy 80 métert. 
Ettől eltekintve az ifjúsági verseny
ben győztes Domis igen szépen fu
tott és határozott tehetségnek lát
szik.

Paul de Brnyn Amerikában tartóz
kodó német maratonin tó vasárnap 
egy 18 mérföldé® versenyt nyert 
meg 1 óra 51 perc 54 mp-es idővel. 
A versenyt a Metropolitaine Ameri
can Athletie Union rendezte.

Országos 10 km-es versenyt ren
dez április 17-én a Kaposvári Turul 
SE, hogy a délnyugati kerület gyen
ge lábon álló hosszútávfutását fel
lendítse. Néhány évvel ezelőtt soroza
tosan rendezte meg a KTSE ennek 
az országúti versenynek az őseit, 
amelyeken mindig az akkori idők leg- 
; obbjai vettek részt. A  rendező egye
sület most is az első öt helyezettet 
díjazza plakettel és reméli, hogy a 
fővárosi elitgárdából is többen le
mennek. A munkastatisztika III. fo
kozatán belül futók mind időérmet 
kapnak.

18.05 m-re javította Sexton a 12 
fontos (5.44 kg) súlydobás fedett- 
pályarekordját. A szabadban 18.38-cal 
Brixé a rekord.

ALNACH-féie S P O R T C I P Ő I
készítője BRAYER LAJOS, ül., Zsigmón. 
n. 3. -  Speciális futó—, birkózó-, boxoló. 
v iv V I p ó k .  — (Telefonhívó: 51—S—71
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m RÁDIÓ
Mai jelentősei 
Ild i niisnrrészeli

Hangverseny:
11,30 ő.: Becs: T. Sbemer énekel

"),S.3Ö 6.: Róma: Senzi (bariton) és 
Casalbore ( inr-zzo-szoprán) énekel-.

6.30 ó.: Beromünster: Cartot-hang- 
verseny (gr).

■ ■e r:7.30 ó.: Mühlacker: Haydn—Mflr
?art-bain:g verseny.
á:8.30 ó.: Daventry: Berlioz: Faust
elkárhozása.
.9.15 ő.: Beromünster: Mozart-
hángverseny.
? 9.15 ó.; Daventry: Bach: B-moll
mise.

9.15 ő.: Varsó: Hangverseny. 
s Dalmű:

1.10 ó.: Bocs: Operarészletek (gr).
4.10 ó.: Lemberg: Operaáriák.
8 «.: München: J. Strauss: „A

királynő csipkekendője” c. operettje.
8 ó.: Hamburg: Ibiiig—Hansen:

1$ lipcsei pacsirta” c. dalműve.
- 8.25 ó.: Sottens: Ginek: „Orpheus” 
őjtoperája.

8.45 ó.: Róma; Operaközvetítés. 
llO.ÍO ó.: Brüsszel: Adana: Ha én 

király volnék c. operájának II. és 
III. felvonása.
"í Könnyű zene, vidámság:

5.55 ó.: Hamburg: Kabaré.
8 ó.: Beromünster: Népszerű da

lok.
9 ő.: London R.: Kabaré.
10.15 ó.* Heilsberg: Szórakoztató

zene.
: 10.15 ó.: Lipcse: Noiret Irén éne

kéi.
11.05 ó.: Daventry: J. Harrys-jazz. 

_' 11.30 ó.: München: * Jack Hylton- 
jazz (gr).

MŰSOR.
Szerda, április 6.

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15
ó.j A m. kir. Mária Terézia 1. hon- 
védgyalogezred zenekarának -hainig- 
yersemye. Karnagy Fricsáy Riohárd. 
L  Barna Izsó: Gól, sportinduló. 2. 
Straiuss János: Kerti lombok, kerin
gő. 3. Lincke: Grigri, opereittnyitány; 
4;-, Gounod: Faust, ábránd. 5. Popp: 
Magyar rapszódiá (fuvolaszóló, elő
adja Eitler István). 6. Veitdéghegyi 
Ne Géza: Karaván, keleti jellemkép. 
7«í: Komzák Károly: Bécsi séták* egy
veleg. 8. Friosay Ricliárd: Cinka 
Patrma. — Közben: Hírek. — ILLŐ 
®«J: Nemzetközi vízszoiligálat. — 12 
ó.; Déli harangszó. — 12.05 ó.:
Samimoff Szergej „Volga”  orosz 
balalajkazenekarának hangversenye, 
y - Közben: Hírek. — 1 ó.: Pontos 
időjelzés, időjárás- és vízállásjelen
tés. — 2.45 ó-: Hírek. — 3.30 ó.:
Mórse-tamfolyáim. — 4 ó.: Stumpf
Kárólyné „Rádió feleletek háztartási 
kérdésekre” . — 4.45 ó.: Pontos idő
jelzés, időjárás- és vízáilásjéléntés, 
hírek. — 5 ó.: „Mikor a nő szerel- 
rates”. Irta: Somiay Károly. Felol
vassd. özv. Somiay Károiyné. — 5.15 
ó.: Gramo-fónharagverseny. 1. Lajtai 
-^Békeffy: Ne hullassoh könnyet,
keringő. (Ambrózy Ferenc.) 2. Sey- 
tttour—-Wayne: Arabella, rumba.
(Georg Mettelmann.) 3. Dostal: Stó- 
^éfcegyveleg. (Kiirt Miillhardt.) 4. 
Lajtai—Békeffy: Mit tudóm én, tan
gó, (Ambrózy Ferenc.) S. F,vams: 
Paso-doble. (Bernhardt Fitté.) 6. 
Zérkovitz Béla: Hát érdemes volt,
foxtrott induló. (Ambrózy Ferenc.) 
7. Weill—Brecht: Alabana-Song a
iijiiahagöny” c. operából. 8. Heymann 
—Gilbert: Egyveleg a „Monté Carlo 
bombázása” c. filmből. (Kiirt Múhl- 
nardt.) 9. Nagybál— Kuliiijd: Kis
uny, hallod a muzsikát. (Ambrózy 
Ferenc.) 10. Benatzky—Rotai-son: 
fhduió. (Kort Mühlhardt.) 11. Ab- 
r'&ám: Részletek a „Hawaá rózsája 
<’• operettből. (Kurt Mühlhardt.) 12. 
Mpble—Campbell—Conellly: Schlax
táfin Liebling. (Abel-kvártett.) 13. 
M îckebén—Kolpe: Rumba (Komm, 
láss uns cinen kleinen Rumira, tan- 
zöi.) (Kiirt Mühlhardt.) — 6 ő. 
4  veszprémi Árpádházi Boldog Mar
sit énekkar hangversenyé a veszpré
mi püspöki székesegyházból. 1. Bach: 
•hacludium és Fuga G-dur. Orgo
nán előadja Wehner Géza. 2. Á) 
Kyrie a IX. korális miséből; b) Gló
ria és Benedictús a Deák—Bárdós

a hazáért; b) Szabados: Fohász. 
Énekli Laurisin Lajos. 6. a) Deák- 
Bárdos: Consumatum est; b) Bár
dos L.: Örvendetes napunk támad. 
Előadja a vegyeskar. 7. a) Saint- 
Saens: Elevation on communion; b) 

•Lemens: San Fahre. Orgonán _ elő
adja Wehner Géza. 8. a) Verdi: la- 
gemisco a. „Requiem”-ből; b) Gou
nod: Ave Maria. Énekli Laurisin La
jos. 9. a) Deák—Bárdos: Boidogsá- 
gos Szűz Mária; b) Harmath A.: 
150 zsoltár. Előadja a vegyeskar. 10. 
Liszt: Szent Ferenc legendája. Or
gonán előadja Wehner  ̂ Géza. Az 
énekkart vezényli Kecskés Lajos, a 
budai Szent Imre Collegium prefek
tusa. Az énekkari számokat orgonán 
kiséri Ritter Lőrinc székesegyházi 
karnagy és Kocsuba Elemér.— 7 ó.- 
A Mándits szalonzenekar hangverse 
nye. 1. Lehár Ferenc: Friderika, egy
veleg. 2. Grieg: Szeretlek. 3. C. de 
Micheli: Baba tánc. 4. Godard:^Ber- 
ceuse. 5. Szabó Guy László: Imádom 
most is... keringő. 6. Eisemann Mi
hály: Miért kegyetlen, tangó. 7. Da- 
mith Endre: Song of jazz. 8. Szű
csiek Károly: Magyar szerenád. 9; 
Coste: Falusi tánc. — 8 ,ó.: Az Uj 
Magyar Zeneegyesület hangversenye. 
Bevezetőt mond Balabán Imre. 1. 
Bartók Béla: Duók. (Erdélyi tánc 
Mese. Burleszk. Bánkódás. Pizzicato. 
Szól a duda. Újévi köszöntő. Arab 
dal.) Előadja Waldbauer Imre és 
Hannover György. 2. Szabó Endre: 
Szvit fúvósötösre és zongorára: 
Tranquillo, Allegro, Andante, Viva- 
ce. Előadja Kosa György, Drex-ler 
Béla, Eördögh János, Gruser József, 
Paul Tibor, Rossá Frigyes. — 9 ó.: 
Pohtos időjelzés, hírek. — 9.15 ó.: 
A Turáni Társaság művészestje. 1. 
vitéz József Ferenc dr. kir. herceg 
megnyitó beszéde. 2. Pékár Gyula 
dr. elnöki beszéde: „A művészet je
lentőségéről” . 3. Mártonífy Emil 
„Túrán” c. költeményét szavalja. 4. 
Bán Aladár dr. üdvözli a finn és az 
észt nemzetet nyelvükön. 5. Finn
észt himnusz. Előadják a Budapesti 
Egyetemi Énekkarok Vaszy Viktor 
Vezényletével. 6. Finn dalok. Hege
dűn előadja Felvinei Takács Aliz, 
zongorán kísér Polgár Tibor. 7. Finn 
és észt költemények. Szavalja ifj. 
Szász Károly dr. 8. Észt dalok. Elő
adja Juurup Ada. 9. Észt dalok. He
gedűn előadja Suítsun Ina, zongorán 
kísér Polgár Tibor. 10. vitéz Galán- 
thai-Glock Tivadar ny. tábornok bol
gár nyelven üdvözli a bolgár nemze
tet. 11. Bolgár himnusz. Előadják a 
Budapesti Egyetemi Énekkarok 
Vaszy Viktor vezényletével. 12. Mó
ricz Péter elnökhelyettes török nyel
ven üdvözli a török nemzetet. 14. 
Tötök költemények. Szavalja Bókay 
Ferenc. 1*5. Mezey István dr. japáná 
nyelvem üdvözli a japán nemzetet. 16. 
Japáiii költemények. Előadja Bajor 
Gizi. 17. Szózat. Előadják a Buda-1 
pesti Egyetemi Énekkarok Vaszy 
Viktor vezényletével. .— Szünetben: 
Időjárásjelentés. — Utána: Toll
Árpád és Toll Jancsi cigányzenekaré
nak muzsikája.

Szorgalmasan gyűjtik a pontokat 
mozlpalyázatünk résztvevői:

az éllovas már a 
félúton jár

Mind népszerűbb lesz mozipá
lyázatunk, ami nemcsak a bekül
dött pályázatokból, hanem á mel
lékelt levelekből is kitűnik. Min
denkinek tetszik az, hogy a pá
lyázaton kivétel nélkül mindenki 
nyer, ha eléri a 100-ik pontot.

Az V. sorozat helyes válaszai 
Melyik Iván Mosjoukine-film 

ben játszott Dita Parlo és Bri- 
gitte Helm is? : A végzetes asz- 
szony, avagy: Manolescu, avagy: 
Egy szélhámos története 

Mi volt Charlotte Ander ke
resztneve (nagyon kiabálták) a 
„Miénk az éjszakádban?: Bet
tina.

Ki volt a rendezője a „Fehér 
apácádnak?: Henry King.

Milyen foglalkozású szereplőt 
alakított Gárdonyi Lajos a „Csak 
egy kislány”  című magyar han
gosfilmben? Utazó. (Elfogadtuk 
még: „ügynök” , „vigéc”  és égy 
kis jóakarattal „nyakkendőkeres
kedő” . —  Pusítán: „kereskedő”  
megnevezést elvetettük.)

Melyik filmben ugrik rudat 
Buster Keaton ? : Nem ütik a
jogászt agyon.

A pontot szeriettek listája
48 pontos: Bárány Andor.
45 pontos: Haáz . Margit.
43 pontos: Szigethy Gyula.
42 pontos: Nyáry László..— 39 pontos: 

Dr. Baronyi Anörásne. — 38 pontos:
Weisz László. — 34 pontos: Wekerla
László, Zwiokl Károly, . Zwlckl Antal -  
33 pontos: Briill Miklós. -  32 pontos: 
Pécsy P. József. — 31 pontos: Gowbár 
Ádám, Wilíielmüs Valériái PánOzél 
György. — 29 pontos: Kovádé István. — 
28 poíítös: Pfeiíer Gyula, Paypfef . Jenő, 
Szarnmor Kálmán. — 27 pontos: Másszi 
Laios, Kurtz Frigyes. -  26 pontos: Szűcs 
Ferenc. — 25 pöntoS: Freud József. — 
24 pontos: Barcs Sándof, Walent Gusz

táv dr., Molnár István. — 22 pontosa 
Horváth Kálmán, Beck András. — 21
pontos: Benedict Kálmán és Tibor. — 
20 pontos: Hajdú István. — 18 pontos: 
Csuhrán József, Lukács Anna. - -  17 pon
tos: Fárkas Gáspár. — 16 pontos: Hona 
István, Léderer István. — 15 pontos: Bí
ró László. — 14 pontos: Totola Frigyes, 
Váczi Dániel, Ketterer Rudolf, Wisko- 
cill Istvánná. 13 pontos: Jpnyer a.
Miklós. — 12 pontos; Erlich Iván, Rosi- 
nelli Antal, H&uer Mária. — 11 póhtos: 
Zieginüller László. — 10 pontos: Fcnrrai 
László, Föcze Tibor. — 9 pontos: Hor
váth Erwih, Csermiczky László, Gyenes 
Ferenc, Pollner István, Schneider Dezső.
-  8 pontos: Elek Tibor, Breuer Béla,
Székely János, Steiner Pál. - -  7 pontos: 
Pázsitka József, Némethy Bélái Kardos 
Győző, Forgács György; . —- 6 ^pontos: 
Brakenstein Leó, ifj. Rado István, En- 
gel Győző, Heisz Magda, Laií-icska Emi- 
fia. — 5 pontos: Lédig László. — 4 pon
tos: Ofenbeck Károly* Marbaeh Laázlo, 
Brachfeld Pál, Pölöskei József né. — 3 
pontos: Lord Imre, Modrovite Imre,,
Csikász Erzsébet, Daukner Ma.tyas, bér
ezi Pál, Messinger Gyula, Nagy István.
— 2 pontos: Vincze Mariska dr., Rapol- 
thy Ferenc, Hegedűs László, Farkas 
Károly.

Ezenkívül van négy olyan 9 
pontos, hét 8 pontos, kilenc 6 pon
tos, huszonkét 5 pontos, huszon
egy 4 pontos, harmincnégy 3 pon
tos- és tizenhét .2 pontos, aki a 
III., IV. és V. sorozatban pontot 
nem szerzett s éppen ezért név
sorukat ezúttal helyszűke miatt 
nem ismételjük. A fentieken kívül 
17 pályázó egyik sorozatban sem 
Szerzett még pontot.

Járosné Szabó Herma, a többszörös 
műkorcsolyázó világbajuokuő, leg
újabban a sí sportban arat babóro- 
kát. így az elmúlt vasárnap a 
Schneebergen megtartott női slalom- 
veísenyben 2.38.9 mp-es idővel győ
zött.

A Magyar Hófutőlc Egyesületének 
első nemzetközi győzelme. Most tar
tották Söldenben a rotvogeljochi nőj 
lesikló versenyt, melyet 29 induló 
közt a magyar Zwack Bélámé, a 
MHE tagja, nyert meg. Ez a nem
rég alakult Magyar Hofúiók Egye
sületének első nemzetközi diadala.

a w im

Flókadminlsztráció Caehazlováklábam
L i p a Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 15. '

Á Vándorok Túrista Egyesülete
helyiségében (Drechsler-palota, VI., 
Ándrassy-út 25 sz.) szerdán, f. hó 
6-án, este 9 órakor dr. Kellnér Dá
niel tart előadás* „A nagyvárosi em
ber idegei” címmel.

Előadás. A Magyar Túrista Egye
sület előadássorozatában Zsembay 
Ferenc „Vác és környéke'* címmel 
tart vetítéttképe-s előadást a Peda
gógiai Szeminárium nagytermében, 
április 7-én este fél 7 órakor (VIII., 
Mária Terézia-tér 8., III. em.). Be
lépődíj nincsen. Ruhatár 20 fillér. 
Vendégeket szívesen lát a rendező 
Egyesület.

Közgyűlés és vacsora. A Magyar 
Turista Egyesület a Központi Kath. 
Kör dísztermében (IV., Molnár utca 
11) 1932 április 12-én este 6 órakor 
tartja XLIV. rendes évi közgyűlését. 
Közgyűlés utón „Téry Ödön émlok- 
styrleg vacsora” az Országos Tiszti 
Kaszinó földszinti éttermében (IV., 
Váci-utca 28). A vacsorára szóló elő
jegyzések bejelentését április 19-éig 
kpri az MTE központi titkársága.

Felelős szerkesztő és kiadő: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztős 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat Bi 
körforgógépein. — Felelős flzemvezetóí 

Győry Aladár24 pontos: Barcs Sándor, Walent Gusz- A' aoar

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV.. Irftayi-n. 21. T. 63-3 

-29.): Előadás: ,5. fél 8, 8, _háromn._ 10.
Vas., ünnep: fél 4* 5, 6, fel 8, fél 9, 
hárómn. 10. Csókoll meg, édeS! (Ró
zsahegyi, Rftdal, . Bökk Marika, Stb.)
— Tábornok úr Inspiciál. (Boda-Koda, 
Vlasta Bnrian.)

BODOGRáF (V ili., József-körűt, 60. X.: 
384—76.) Előadás: fél 5: negyed 8, 10. 
Csókolj meg, édes1 (Rózsahegyi, Sala
mon, ftökk Marika, stb.) -  Negerek 
és héberek. (Eohn és Kelly.)

| BUDAI OPöLLÖ (IL, Széna-tér. T.: 51 
- 5 —00.): Előadás: fél 9, ti fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Ronny. (Kálmán Imre film- 
operettje: Nagy Kató, W illy Fritsch.)
— Az ezred büszkeségé. (Hámz Ruh-
mann.) ‘ b

I tíAPITOL (Baross-tír 82 Tel.: J. 3 4 -3 -
37.): Előadás: S, negyed 8, fél. 10. Vas.: 
fél 4, fél 6. fél 8, fél 10. Tévés kap
csolás. (Magda Schneider. Jolianhes 
Riemann.) — A kutyafeju légió. — 
Híradó.

CHICAGO (VII., István-át 39. T.: 32 -
1—75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Vas.: 
3-tól. Paris fantomja. (John Gilbert, 
Lewis Stone.) — Hajnali mérkőzés. 
(Iíamor Novarro filmje.) — Magyar 
híradó.

CORSO (Váoi-ptea 9, T j  Aut. 87—4—02.): 
Előadás: 4, 6, 8, ltj. Hangos híradó. — 
Magda Schneider, Johánnes Riemann 
és Trude Berliner főszereplésevei: 
Téves kapcsolás. (Vígjáték.) — A 
kutyafejű légió. (Bnrleszk;)

DfiCSI (V Í„ TeréZ-kHrát 28. Tóid 859- 
52, 213—48, 148—05.): Előadás * " °

LUDOV1KA (IX,. Üllői át . 101.) i Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10. Vas., un-

Mai műsor
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) ViJágre- i 

kord (D).
KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)

English Players.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) A  méltóságos asz- 

szony trafikja.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Aranyfüst.
MUVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem 

a gazember.
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) A fégl

orfeum.
KIHÁLVSZÍNHÁZ: (8) Miss Ismeretlen.
ANDRÁSSYUfl SZÍNPAD: (9) Rózsa

domb.
TERÉZKÜRUtI SZÍNPAD: (9) Sala

mon.
BETHI.ENTÉRI SZÍNPAD: (G, 9) Uj 

műsor.
BÖYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Tröpi- 

kns évpress.
KOMÉDIA ORFEUM: (féí 9) Kálábriász- 

pórit . Á
STÉtNHARDT SÉÍNPAD: (Hárömn. 9)

Steinhardt.

- «i Regbr.. ,---- -------- — — ----
Geye Lola. 4. a) Bach: Adagio; b) 
Golmnark; Air. Hegedűn előadja Or- 
Szágh Tivadar. 5. a), Buchner: Ima

sor.
NÉP (V., Václ-út 76. Tel.: 92—6—80.):

Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas.: fél 
3-tól. Karainasoff-tcstvérek. (Fritz 
Kortner és Anna Sten hangos drá
mája.) — A császár riválisa. (John 
Barrymoore regényes történethén-.)Dali  ̂ -------

0 fo-i-25T:n iEiőadá?:ey4,at a l ' í f t ó  I Atnsterdámban vasáriia.p a hol- 
• land-belga válogatott gyephokimer-

kőzés az olimpiai stadionban a hol
land együttes 2:0 (1:0) aritnyú győ
zelmével végződött.

Az MlIC és á BÖTe  II. nyert ér- 
meket. A kettős ünnepen gyephokki 
értiílniérkőzéöék voltak az MÖC-pá- 
lyán. Az első céápatok közül az 
jáHÓ győzött, Í  BBTE, 3. BHC, 4. 

tHC. Vasárnap.: MI1C-AHC 3:0
2:0) és BÖTE—BHC 6:0 (2:0). Hét

főn: MHó-BBTÉ  4:2 (3:1) és BHC— 
AHC 1:0 (0:0). — A második csapa- 
tdknáí: 1: BBTE ÍI, 2. MHC II, 3. 
AHC II, 4. BHC t í .  Vasárnap: MHO 
—AHC 2:0 (0:0) és BBTE-BHC 5:0 
(2:0)., Hétfőn: BBTE—MHC 2:1 (0:0), 
a BHC pedig visszalépett az AHC-al 
szemben.

:ger
52, 213—4Si 148—05.): Előadás: t i ,
10. Vas., ünnep: 2-kor .is, Egg 
Márta. Félix Bressárt. Georg Alexán-

játékok nagyágyúja.) -  Magyar vi- 
lághíradó.

ELIT (V., Lipét-körút 16, Tel.: 101-51.): 
- ...................- 3, 10. Héíttfc (Kálmán

MOZif
A rovatvezető üzenete!
B. Á. Hangsúlyozottan megrlrtnk, 

hogy csak azokat a inagyár rende
zőket fogadjuk el a pályázatunkban, 
akik teljesen önállóan rendeznek 
külföldön filmet. Azokat, akik se
géd- vagy társrendezők voltak, így 
tehát nem vehetjük figyelembe. Ááj 
ön által utólag felsoroltak közül az 
egyik filffitorjesztő és nem rendező, 
á másik nem magyar származású, 
míg kettő esak segédrendező Volt.

Kovács István, Szeged: Hálom
pontot a javára íftűrik. Mintán rejt
vénnyel együtt küldte be a mozi 
pályázatot,' rejfvényrovatvezetőnk 
véletlenül elnézte, hogy a levélben 
mozipályáaat is van.

Előadás: 4, é, . . .  - 
Imre fllmoperettje: Na 
Fritsch.) — Aranyás 
túrfilm ). — Hangúi

FÉSZEK (V ili., József körűt Í0 fe l . :  
46—0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8,
háromn; 10. Vas.: fél 3-tól. Vasárnap 
d. e.: Bűrfeszkmatinl. — Az orvos fe
lesége. (Warner Baxter; Várkonyi Mi
hály.) -  A hollyéroodl nasz. (Harold 
Murrey.)

FOIÍU.M RlLMSÉINn t  Jhsss -6, 8, 10. (Első félhelyár.) Sanghai ex- 
press. (Marlene DietricH es Anna May 
W ong főszercptíen.) “  ““  “ “
adók. ,

4, 7, 10. Vas.: háromö, f«L 5, négyed 
8, 10. Csókolj meg, édM! (Rókk Mari
ka, Rádal:) -  Az ezred büszkesége. 
(Heinz Rühmann.iWJvlL&’MM
ünnep: 2-től. CsókoU 
zsahegyi, Somogyi Er 
ka.) — Kiipenicki _k -,----- . j——
Adalbert.) (El*ö cRad. mérs. holy-
árakkal.)

KAM ARA (V II, DShAHy-öIoá 
44—0—27.): ÍUSádás: 4, 6. 8, lü. (Mindén 
előadás rendes helyárakkaL) _őnágy- 
sága kimenője. (Wilbelni Thiéle ren
dezése, fősz.: Llane Haid, Albert Pre 
jean.) — VUághíradó.

langos hír-

Á sanrémöl lovasmérkőzések első 
napján, a megnyitóversenyben, her
ceg Odescalchi Miklós a negyedik és 

i hatodik helyet szerezte meg. A pá
lya igen mély és nagy feladatot ró 

I a versenyzőkre. A női -versenyek 
|‘csütörtököt és Szombaton kerűlriók 
sorrr,; ezekben Éber Amália és báró 
Bérg Diedi képviseli Magyarorszá
got.

I HOKKI
ÖU—1—40.). LlÜdUUb. - * * tr?*» I
ünnep: 2-kor is. Eggért Márta, Félix 
Bressárt, Georg Alexandér és Verebes 
Ernő: „Feleségem, a hádriágy ür! .
(A zenés katonai Vígjátékok tíagy- 
ágynja.) — Magyar világblrádó. j 

ORION (IV., Eskü-tér 5., T.i .831-02.1: 
Előadás mindennap: fél 6, fé l , 8, fél 19; 
Szombat, v&sárnap: fél 4. Ötékor is; 
Az cmbei születésé. (A  magzat 
fejlődése a gyermek  ̂ megszü
letéséig.) — Utazás a föld korul H 
pere alatt. -

PALACE FILMR351NHAZ (Erzsébet kőr
út 8. Tel.: 365—23): Előadás: 5, fél 8, 
10 “  “ “ “ 
10, 
lic
vei_____
Berlinéi, — .
Beregi Oszkár.)

P 6^73.R ÁőadS? fél*'5;“  hegyd 8, hárómn.

it 8. Tel.: 365—23 ): Előadás: 5, fél 8, 
0. Vas.: ünnep: fél 4, háromn. 6, 8, 
0.10. A  cég szerelmes. (Gustáv Fröh- 
ich: Lien Deyérs; .Verebes.) — Szcn- 

aélyek Szlgété. (Giga Csehdvá;,Trade
ÜrlinSr. H A. Schléttow. Prőlbg:

■útbá 13., féi,-: íi-
____ ______  űéfya. 8, hárómn.
10. Vas., ünnep: fél 8-tól; Az orvos fe
lesége. (Warner 
hály.) — A lioHyw 
Murrey.)

.é8J S ^ n :6!"K
10. Vas. d. e, fél 11: Miki és FUppi- f 
matiné. — Joan Crawford első néme
tül beszélő film je: Tánc az örvény

,ro*r Várkonyi Mi- 
jodi tiász. (Harold | ryiilfclős I., az FTC gyephokkizója a  

. .. I BHC-ba, Mauthner és Braun a VSC-
24 T : 22(L-98. 291 bői az AHC-ba kérte átigazolását.
—50) r í—6-ig folyt, I 
azután 6. 8, 10.

felett. — Flippi mint - tejgyáros. 
(Trükkfilm.) — Világhiradók. 
iXV. (VIL, Rákőezi-út 82.. “
-24.)? 4-tSÍ, tinnépv_ ŐS

RÖ Tél;:. ,,4: 2-tol.
,y i ,  Sala-

Mhokk marisa. — Nekünk bú
ét Afriké. IKohn és Kelly,) -

mon, Riikk Marika, stb.) 
Széniét Afriké. (Kohn .... w 
Hétköznap híradó is. Prolon

Csókolj Ipeg édeS!

SÓVAL APOLLO (VII:, Erzsébet-kdéát 
45. Tel.: 429-̂ 46, , 419-02.):  ̂Előadási: 
i, 8; 8. 10. Szomb.. Pás.,, tinriép: 2. 
4; ,6| 8, 10;, (ElSŐ. félhélyár.), , <á#SÓ|
Irisá.) -Gn|Hrád«.FrűhllChi Cll8ti0tt6 

TATRA (V  
7, negyed 

hata

(II:. üíisí-ót fájt fcléüAt ffl fi?ed 10. Vas és ünnep: 2-tül folyt._kn«no (Unrifl (SttíVfil

CÉLLÖVÉS
A Nemzetközi Torna Egylet eél* 

lövő szakosztálya vasárnap délután 
tartotta égyletközi kigpiiska gyors- 

1 tüzeld fedettpálya vörsonyét, melynek 
e'redtnényei k következők: i. Lippert 
Nándor BuIcbu LE 180 kör. 2. Hajdú 
László Műegyetemi LE 180 kór. 3 
Altorjay Gyula NTE 179 kör. 4. 
Krasziiny András Bnlesn LE 177 kör. 
& Pöppiiü 2öltáá Műegyetemi LE 
173 tör. 6. Márton Sándor NTE Í65

í E G Y É S U L É T I h í r e k

„  fé l. 10.
6, 8, 10. V

■ufflb., vas.i i 
:rzó szenve

dély (Emil Jannings, An 
Híradók,

-  , . * , „ 8 .1 A Nyíregyházi ÖTSE áj tisztikara:
| ^ ) f % t S s : % l T f «  Disaelnök: Szókét Pál városi fő-
8 ......... -1 -' 1 jdgyaő. Elnök: Klár Á i& m  .Rr.

Ügyvezető-alelnök: Stibi József; Fő
titkár: ifj: Hogfán Mihály, fitkár: 
Slmkpvitá Béla. Jegyzői Klein La
jos. Pénztáros: Bocsi Béld é« fim&n 
f á i  M été-  KífáiyfáM Lajos, he
lyettese Bftrtfalvi Gyula. TG*, intéző: 
M á É  János, ISyeíféiá Öúesá M- 
zsef.

• w- - na Stop,) — w . «u«iv. 
coitvíN (Vin., józsúf- kőrút es fitt 

satók. Tél.: 38—9—88, 89-5-84.):BniuAi IDL* öö—Jf—oo* v* v i
adás: fél 6, fél 8, fél 10, Vasárnap 
4-kor is. Az üldöző. (Haris Albérs, 
górt Márta.) — Híradók. .

URANIA (Rákócái-öt í. T .í 460-45 éss a r « t n  i i p m w w u í_  J XI — Tnnniniva A nno dón  1 IOól/UlU • * ao» • Xi v.
vedély. (Epiil Jannings. Anna Sten.) 
— Híradók.
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Szerda, 1932 április 6.

$ J  - BOLONDOS* ÖTLETEK 
KÉPEKKEL

• •

Heti problém a
—  Hány pont után jön 

a vesszői B Ö K
*A*NEMZETI*SPORTíHETI*TRÉI?Ö*ME1LÉKLETE«

Az újpesti talaj
tökéletes lesz vasárnap. Az ú j
pesti pályaigazgatóság közli, 
hogy bármilyen időjárási viszo
nyok között is kezeskednek a jó  
talajról. A Ferencváros meg le
het majd elégedve. Legfeljebb 
egy kicsit forró lesz a talaj, de 
nedves semmiesetre. A talaj eset 
leges egyenetlenségeit azonban 
ezúttal nem fűrészporral fogják 
kisimítani, mert az a múltkori 
derbin nem bizonyult elég csú. 
szósnak. A Hungária legalább is 
nem csúszott el. A  Ferencváros
ra való különös figyelemmel a 
pályaigazgatóság költséget és fá
radságot nem kímélve —  na. 
rancshéjról fog gondoskodni. Ha 
már a többiek sajnálták eddig a 
Fraditól. . .

Baj van! 
Elkezdték

olasz meccsre való 
előkészületeket

Még csak ez hiányzott!
Tippünk: Ajvé!

—  Saját rosszemlékűnktől —

őszinte ijedtséggel 
domásul, hogy

vettük tu-

már megint
elkezdték az olasz meccsre való 
előkészületeket. Mintha nem len
ne nekünk éppen elég más ba
junk! Még ez is!

Az MLSz előkészít, a kapitány

Hogyan lehetne biztosítani 
Klug bírót a közönség 
zavaró hatásaitól?

Néhány tervezet a K lu g  bíró által 
vezetett mérkőzések íélbeszakí- 
tástalanítására

előkészít, az egyesületek élőké 
szítnek, a játékosok is előkészít 
nek. Mint értesülünk: az olaszok 
elleni előkészület a

szokott
alapos le3z. Jaj! Jaj! Segítség 
Nekünk éppen elég volt

egyszer
alapos előkészítéséből

Rajzolónk segítségével megpróbáltuk megoldani azt a felada
tot, hogy a jövőben a Klug bíró és a közönség közti véleményeit#- 
If® n e o l y a n  Kellemetlenségekhez, mint amilyen az 
f  TL— MÁVAG mérkőzés félbeszakítása volt. A befejezés előtt 
13 es fél perccel. Egyelőre három tervezet merült fe l:

I. A  közönség és a játéktér közé kínai fa l emelendő, amelyen 
a nézők számára megfelelő kémlelőnyilások hagyandóík. A  hang. 
szigetelő anyagból épített fal előnyei: 1. Nem látni tőle a mécs
esét, ergo a bírói tévedéseket sem. 2. E lfog ja  a közönség hang
ját, úgy, hogy a hülyézést a hajráfraditól a legélesebb bírói fül 
sem tudja megkülönböztetni. >

A bíró fejére'légmentes búvársisak alkalmazandó. így  a 
bíró, akinél azelőtt csupán látásbeli hiányosságok voltak, most 
már se nem lát, se nem hall. Se hajráfradit, se mást. Viszont 
azért fütyülhet. A közönségre is. Éppen azért. Igaz, hogy rajzolt 
berendezésünknél nem történt gondoskodás a bíró levegővel való 
ellátásáról, de ez a Fradi-közönség kifejezett kívánságára tör

tént így.
III. Felmerült a zavarok elkerülésére még az. a megoldás is, 

hogy Klug bíró jól vezesse a mérkőzést, sajnos, rajzolónk fantá
ziája kevésnek bizonyult ennek az esetnek a megrajzolásához. 
De hátha van még hazánkban valahol fan tá zia . . .

Reméljük, hogy a BT és Klug bíró nem fogja nemes szán
dékú javaslatainkat azzal a bizonyos kézlegyintéssel elintézni.

az 5:0
Mégegyszer nem bírnék ki.

Hiába tiltakozásunk a túlbuz
góság ellen, minden megy a maga 
útján. Eddig a következő előké
születeket sikerült feljegyeznünk:

1. Meghívják az összes előkelő
ségeket. Ezúttal Károlyi Gyula 
gróf fogja mondani, úgyis mint 
népjóléti miniszter: Tempó ma■
yyarok! (A jv é !)

2. Már régen kimondták, hogy 
minden mérkőzés a magyar- 
olasznak az előkészülete.

3. A szót tett követte. A z Új
pest— Hungárián Avart készítet
ték élő.

1. Vasárnap Kocsis kulcscsont
ját készítették elő.

5. Sárosi mandulái sem esnek 
messze a Kocsis kulcscsontjától.

6. Titkos balösszekötőt játszik, 
nehogy meg találja unni addig a 
szélsöjátékót.

7. Nagycsapataink már unják 
a vasárnapi játékot. Most válto
zatosság okából hétköznap is 
játszhatnak.

Egyelőre csak ennyi előkészüle
tet említünk meg. Ha meggondol
juk, hogy a magyar-olasztól 

t meg
több, mint egy hónap választ el, 
ennyi is éppen elég.

Észszerű
—  Ezen a pályán, meccs lesz ?
—- Igen. Két diákcsapat játszik.
—  Mennyi egy állóhely?
—  50 fillér. Százhúszon felüliek 

ingyen mehetnek b e . . .

Sár
Egy hang a meccsen:
—  Félpálya kiadói 
Egy másik hang:
—  Vályogvetö cigányoknak!

Nurmi és az amatőrség
(Osz-posz)

Az amatőrszövetség nem találta 
elég tisztának Nurmi amatörségét 
és ezért. Erről jut eszünkbe egy 
régi anekdota:

A rendőr arra lesz figyelmes, 
hogy egy vad külsejű ember erősen
ütlegel egy jámbor izraelitát. A 
•endör 'odamegy

—  Miért bántja ezt a szegény 
embert?

Dühösen mondja a verekedő:
—  Hogyne bántanám, mikor ke

resztre feszítették a mi urunk, 
Jézus Krisztust1

— Jó ember, hiszen az már majd
nem kétezer éve volt!

— Az lehet, de én csak tegnap 
tudtam meg!

Strófák
a hétről, a z ötről, m ag a 

m ásik ötről
Saját igricünktöl

A Fradinak most a Vasas 
Jött vasárnap épp kapóra: 
Fölhúzták a gépezetet —  
És ötöt ütött az óra . . .

Kispesten nem sok gól esett,
Hiába zúgtak hajrákat.
Kár, hogy Szombathelyre még nem 
Telepítnek franciákat.

Újpesten is inkább örült,
Mint búsult a lila város.
Bár a halfsor nem túl remek! 
„ I ”  nélkül mit ér a Sáros? . . .

Kaposváriak könnyeit 
Taperrel lehet itatni.
Gyenge vigasz, hogy azt a gólt 
Erősen lehet vitatni.

Ötöt lőtt a Hungária Fenntartással közöljük ezt
S hozzá majd hogy hatot nem lőtt: (Bár a lapok sokszor írják ): 
ügy látszik, hogy Kocsis nélkül Hogy Debrecenben találták 
Még jobban fogják a gyeplőt. . .  Volna meg Attila sír já t . . .

Elmarad a losangefesi 
olimpia

(ha csak a tiszta amatőröket 
engedik oda)

Gégénynek komoly esélye 
volna a győzelemre
(ha Nurmin kívül még néhány 
jó futót diszkvalifi kainak)

—  Saját olimpikkelönktől —
Mint a villám, cikázott keresz

tül hazánk borús egén a rémhír:
Nurmit diszkvalifikálták,

ami azt jelenti, hogy néhány 
olimpiai bajnokság gazdátlan ma
radt. Lehet jelentkezni urak! 
Pláne Ladoumegue-et már koráb
ban elnyirták az amatőrség fel
kent apostolai és —  ha hinni le
het a hírnek —  nevezett aposto
lok a megkezdett úton most már 
nem is akarnak megállni. Itt

mindenki diszkvalifikálva 
lesz, aki valaha pénzt kapott

és Los Angelesben csak vegytisz
ta amatőröket engednek odaállni 
a rajtlyukakhoz.

Ez viszont azt jelenti, hogy
két eset

lehetséges:
1. Résztvevők hiányában

elmarad
a losangelesi olimpia.

2. Gégény olimpiai bajnok lesz. 
Ha csak

addig a kedvező hírre Fonyó el 
nem szánja magát a reaktiválás- 
ra. Mert neki is komoly esélye 
volna rá, hogy szénáját az akár
milyen szigorú losangelesi zsűri 
rendben találja. Valamint a Ko- 
neesnyét, Parezerét, Hittigét és 
Ferihegyét is. Ők ugyanis

még senkitől sem kaptak 
pénzt

azért, hogy versenyezzenek. Olyan 
ember még nem akadt, aki nekik 
pénzt adott volna. Ha Nurminak 
otthon kell is maradnia, ők me
hetnek.

Képzeljük, hogy örülnek 
ennek Los-Angelesben!

majd

A  B-közép helyreigazít:

„A bíró ne legyintsen, 
mert hátha mi is kedvet 

kapunk!"
Panaszos levél

Tekintetes BÖK! Tisztelettel 
kiérjük alábbi helyreigazító nyilat
kozatunk közlését. Hogy mit sze. 
retnénk helyreigazítani? Lég fő ■ 
képpen Klug bíró urat, aki lefújta 
a meccsünket, amikor 4 :l-re  vezet
tünk, de, sajnos, erre nem nyújt 
módot a sajtótörvény. Ellenben:

1. Helyreigazítjuk, miszerint of
szájd volt. Mert nem volt ofszájd. 
Ebbéli állításunkat alátámasztjuk 
azzal a ténnyel, hogy a bíró ofszáj- 
dot fújt.

2. Nekünk megvan a vélemé
nyünk Klug bíró úrról is, de mi 
ezúttal nem hülyéztünk. Ofszájdról 
hülyéitek, nem a B-középről. A hű- 
lyézés is ofszájd volt. öntudatos 
ferencvárosi nem hülyézik és nem 
murizik, mikor a csapat jól áll. 
Csak mikor rosszul áll. (Lásd Zub- 
riczki kolléga esetét.) Vélemé
nyünk szerint MÁVAG-beugrató 
bérencek keze van a dologban. így 
akarták megmenteni a meccset. De 
ha Zubriezkinak nem sikerült a 
Bástya-meccsel, nem fog menni ne
kik sem.

3. Nekünk Klug úr ellen semmi 
kifogásunk nem volt, mikor a négy 
gólunkat megadta, de bevalljuk, a 
fejünkbe szállt zöld-fehér vérünk, 
amikor Klug úr legyintett, mert 
■merészeltünk az övétől eltérő véle
ményen lenni. Mit legyint? A bíró 
ne legyintsen, hanem bíráskodjon.

Úgy, ahogy tud. A legyintést jobb 
nem is elkezdeni, mert a példa ra
gadós. És a közönség nagyobbat 
tud legyinteni mint a bíró.

Maradtunk
a BÖK nyájas olvasói: 

a B-közép
ítéletvégrehajtóbizottsága.

P ^ U Z E N E T E i C
Soroksári szurkoló. Bácsai Li 

ciról írott versét saját érdekébe 
nem közöljük. Legfeljebb az eh 
versszakát:

Hej, Bácsai Laci 
De jó  kapus volna,
Ha az átkozott bor 
Világon nem volna.

Nincs jogunk beleavatkozni 
kapusok magánéletébe, különöse 
nem a Bácsaiéba, aki ugya 
(nem tudjuk) a futballon kivi 
mást is szerethet, de tény, hog 
annak dacára is jó  kapus. Az ö 
versénél feltétlenül jobb.

Kezdő atléta. Nyugodtan elí< 
gadhatja. Fiatal korban pénzt e 
fogadni nem bűn. Majd öreg k< 
rában ön is megjárhatja, mir 
Nurmi.

Blőd gyakorlóbíró. Csak fel 
fejjel, fiatalem ber! Futballbírál 
nál a név nem jelent semmit, j 
nevétől ön még lehet jó bíró is.
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