
Kehrlingnek
as eredeti tervek szerint ma kelleti 
volna hazaérkeznie a RiviéráróL 
Kehrling egy hetet idehaza töltött 
volna s azután újra leutazott volna 
néhány francia versenyre. Ez a terv 
most megváltozott. ..Kehrling még 
egy hétig lent marad az olasz Ri
viérán, aztán be is fejezi ottani ver
senyzését s rövid pihenő után ide
haza kezd játékba.
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Tegnap délután 6 órakor 
megérkezett már Debrecenbe 
a Ferencváros csapata,

mely a tervezett li-et áll ki, 
tehát Turay, Lázár és Sár ősi x&él* 
kül — A Bocskai a mai mér
kőzésen kényszerűségből talán 
már szerepelteti a felépült 
Palotást

— Telefonj‘derítésünk —

Debrecen, március 14.
Debrecenben mindig a legnagyobb 

futballcsemege a Ferencváros ven
dégszereplése volt. S most ismét a 
város falai között van a zöld-fehér 
gárda, hogy kedden délután a 
Magyar Kupa elődöntőjében a Bocs
kai csapatával mérje össze erejét.

A  ferencvárosi fiúk, számszerinti 
tizenketten, Blum Zoltán edző kísére
tében már hat órakor befutottak. 
A  seregszemle eredménye: megjött 
Hóda, Takács Papp, Fuhrmann, 
Laky, Berkcssy, Táncos, Takács II., 
Sscdlacsik, Toldi, Kokat és Korányi.

A Bocskai nevében Küldi Zsig- 
mond, Mittclmann Miksa és Ormos 
Zoltán fogadta a vendégeket s kí
sérte el őket szállásukra. Az útat 
gyalogosan tétté meg a népes társa
ság az állomástól a szállodáig.

A szobák szétosztása s az út porá
nak leverésé után rögtön az ét
terembe vonult a gárda s vacsorához 
ült. ;

Vacsora után beszélgettünk Blum 
Zolival: ' , , , ,

—  Aszal a tizeneggyel állunk fel 
— mondotta —, amelyet a, Nemzeti 
Sport, már hétfői számában jelzett. 
Ezek a fiúk mind egészségesek, a be
tegekét otthon hagytuk.

— Hogy mit várok a mérkőzéstől? 
Számszerű eredményt sohasem szok
tam mondani, sőt még általánosság
ban sem, szeretek tipelni s nem tipe- 
lek most Sem. Csapatomban bízom s

Bátran/ sőt merészen 
válogatott ezúttal 
a szövetségi 

aki okosan a 
fordult
Csütörtökön próbajáték lesi, azon 
el, hogy játszhat-e Avar és Sárosi 
Valószínűleg Kalmár és Cseh játékára 
kerül a sor

Zavaczky jobbszélső/ 
Szabó a kapus

hiszem, hogy ebben az összeállítás
ban is a zöld-fehér színekhez méltóan 
fog szerepelni. .

— Holnap délelőtt megjön Mailin
ger elnök úr is, akit talán még né
hány vezetőségi tag is elkísér.

A ferencvárosi fiúk vacsora után 
színházba mentek, a nagy futball
barát Kardos igazgató hívta meg az 
egész, társaságot.

A Bocskainál nem sok az újság. 
Vince állapota változatlanul súlyos, 
naponta többször is van orvos nála. 
Láza még mindig állandóan 40 fok 
körül jár. Kedden tehát semmi eset
re sem játszik.

Ma este még úgy áll a helyzet, 
hogy a zöld-fehérek ellen ugyanaz a 
tizenegy veszi fel a küzdelmet, mely 
a Nemzeti ellen játszott. Legfeljebb 
arról lehet szó, hogy ha Marosi 
fáradtsága miatt nem vállalná a já
tékot, akkor Palotás száll be, de csak 
kényszerűségből, mert még mindig 
nincs egészen rendben. A vezetőség 
sem akarja a játékos egészségét koc
káztatni s ezért csak a legvégső^ eset
ben kerül sor Palotás szereplésére.^

A bíró személyét illetőleg itt még 
teljes a bizonytalanság. (A pesti BT 
már időközben közölte: Klein T. ve
zeti a mérkőzést. Szerk.) A határ- 
bírákat Sas Béla (Debrecen) és 
Schick Jenő (Nyíregyháza) személyé
ben már kijelölte a keleti BT.

H. L.

Nem vesznek részt a magyar 
ökölvívók a német birodalmi 

bajnokságokon
—  Saját tudósítónktól «—

A magyar ökölvívók olimpiai 
előkészületének műsorán szerepelt 
már tavaly óta a német birodalmi 
ökölvívó bajnokságokon való részt- 
vétel. Akkor iktatták ezt a mérkő
zések sorozatába, amikor a bajor 
szövetség vezetőségével^ München
ben, az olasz—-bajor mérkőzésen a 
M öSz egyik elnökségi tagja szóbe
lileg megállapodott, hogy négy ma
gyar és négy olasz ökölvívó, vala
mint ■ egy-egy kísérő részére teljes 
ellátást biztosítanak a vendég
látók.

mondotta le többek között a múlt 
héten kapott bukaresti meghívást 
is, miután úgy érezte, hogy a tett 
Ígéretét még akkor is meg kell tar
tani, ha az egy éves és nem írásban, 
hanem cs<ak szóbelileg történt.

Éppen ezért igen kellemetlen be
nyomást keltett a szövetség elnök
ségében a bajoroknak, tegnap érke
zett távirata, amelyben bejelentik, 
hogy semilyen kedvezményt nem 
tudnak nyújtani a versenyen részt
venni óhajtó magyar versenyzők
nek.

Á szövetség ennek folytán 
úgy határozott, hogy a német 
birodalmi bajnokságbkon nem 

vesz részt.
A rendelkezésre álló pénz ugyanis 
csak abban az esetben lett volna 
elég, ha a bajorok a tavalyi szóbeli 
megállapodást meg is tartják.

A bajoroknak ez a magatartása 
annál kellemetlenebb helyzetbe 
hozta a szövetséget, mert éppen 
ennek a  versenynek a kedvéért

A szövetségi kapitány ugyan
csak megtréfálta ezúttal a jóso
kat!

Bátrán, teljesen eredeti elgon
dolással állította össze csapatát, 
amely szombaton Prágába utazik, 
hogy ott Magyarország színeit 
képviselje a csehszlovák tizen
egy ellen. Mariássy dr. ugyanis a 
legegyszerűbb módszert válasz
totta válogatásánál.

K ijelölte a pillanatnyilag leg
jobbnak tartható csapatot

s nem tekintett arra, hogy ez a ki
jelölt csapat esetleg egy vagy két 
pontján megváltozik, amíg a mér
kőzés időpontja elérkezik.

Erre pedig azok, akik nagy ér
deklődéssel lesték a válogatás 
eredményét, akik nincsenek hozzá
szokva még ehhez az egyszerű, de 
természetes válogatási módhoz, 
nem számítottak. Egész délután s 
kora este különböző csapatok név
sora, összeállítása keringett akibi 
cek kezén s nagyban folyt a vita 
az egyes posztok betöltéséről.

—  Ujváry lesz a kapus —  han
goskodott az egyik. —  Azért, mert 
az a Szabó gyerek jó, még nem 
jelenti azt, hogy a kapitány Prá
gába viszi! K :

Május 1-én Parisban  
lesz az olaszok  

8 0 0  dollárja
— Saját tudósítónktól —

Az olasz úszószövetség közölte, 
hogy az olimipai kiutazás céljaira 
a MUsz rendelkezésére bocsátott 
800 dolláros előleg május elsejétől 
kezdve Párisban felvehető. Az 
összeg a magyar csapat jövőévi 
olasz szereplésének költségeire 
e l ő l e g ü l  szolgál. Ha a 18 fő
nyi magyar csapat költségei keve
sebbet tennének ki, akkor a több
letet a MUSz visszafizeti, ha pe
dig az adott előleg kevésnek bizo
nyulna —  ez a valószínű eset —- 
akkor az olasz szövetség megfizeti, 
a különbözeted

Sziics I., a . BSE válogatott 
bekkje még mindig az ágyban 
várja az influenzából való fel
épülését.

is lehet—  Balszélső ? Nem 
más, mint Híres!

—  Vájjon ki lesz a jobbszélső?
—  H át ki lenne? Táncos, ez 

nem Európa Kupamérkőzés 
magyarázott más.

Máriássy dr. csak ennél a meg
jegyzésnél szólt bele a vitába s 
kifejtette, hogy

a FIFA -tól akkor is ötven 
dollár bírságot kapunk, ha 
az idegen állampolgár Tán
cost barátságos mérkőzésen 

szerepeltetjük.
—  Márpedig Táncos mostani 

form ája nem- ér meg öt dollárt 
sem  —  vágta rá valami rosszmájú

Hét óra előtt a szövetségi kapi 
tány magára hagyta az előszoba 
vitázóit s az irodába ment. Ki
hallatszott, amint a gépíró kopo 
gott a, gépén s nemsokára meg
jelent Máriássy dr. a gépírt papír
lappal az újságírók között. Átádta 
az ívet s pillanatok alatt a követ
kezőket olvasták le arról:

— Saját tudósítónktól —

A Csehszlovákia e llen i 
válogatott csapat

Szabó, Ujváry, Dudás, Kocsis, 
Borsányi, Kalmár, Lázár, Sárosi, 
Zavaczky, Avar, Turay, Toldi, 
Titkos, Cseh II., Sáros.

Ebből persze senki sem tudta 
meg a csapatot. Az ív azonban 
mást is elárult, mert így  szólt 
tovább az írás:

Csapatfelállítás az esetre, ha 
Sárosi és Avar játékképes, a kö
vetkező Szabó —  Dudás, Kocsis —  
Borsányi, Sárosi, Lázár —  Za
vaczky, Avar, Turay, Toldi Titkos. 

Tartalék: Ujváry, Kalmár.
Az esetben, ha Sárosi nem já

tékképes, helyette Kalmár játszik 
s a tartalék Cseh II.

Ha pedig sem Sárosi, sem Avar 
nem játékképes, akkor a csapat a 
következő lesz:.

Szabó —  Dudás, Kocsis —  Bor- 
sányi, Kalmár, Lázár —  Za 
vaczky, Cseh II., Turay, Toldi, 
Titkos.

Tartalék: Ujváry, Sáros.
A szövetségi kapitány a követ

kező utasításokat adta: .
A  kijelölt játékosok kötelesek

csütörtökön délután
fél négy órakor a Hungária-úti 
pályán a szövetségi kapitánynál 
jelentkezni. Ekkor ugyanis négy
órás kezdettel

kétszer 25 perces játékot ját
szik a csapat,

melyben a BEAC csapata lesz at
ellenfele:- A  játék után megbeszél 
lést tárt a kapitány a játékosokkal. 

Közli még a szövetségi kapi
tány, hogy a válogatott játékosok 
egyesületei legkésőbb holnap, 
szerda reggelig kötelesek a játé
kosok útlevelét a szövetség irodá
jába eljuttatni.

A szövetség viszont köteles 
gondoskodni csütörtökre orvosról 
s a BT útján játékvezetőről.

A másik ívről a szövetségi kapi
tány a következőket közli a meg
jelentekkel.

Budapest profjválo
gatott csapatössze

á llítá sa :
Aknai —  Mándi, Birő —  Laky, 

Lutz, Szalay —  Táncos, Takács
II., Gergely, Szedlacsik, Híres.

Tartalék: Hóda, Kővágó, Kor
mos.
\ Az itt, a gráci körmérkőzésre 
jelölt játékosok, kötelesek csütör
tökön délután negyed 3 órakor 
megjelenni a Hungária-úton, ahol 
háromnegyed 3 órakor az MTK 
csapata ellan kétezer 30 perces 
játékban vesznek részt. A  játék 
után szintén megbeszélés lesz s az 
útlevelekét szintén szerdán reg
gelig kell beszolgáltatni a szövet
ség irodájába.

A szövetségi kapitány, a meg
adott információk után, nem sokat

a rég i felülmúlhatatlan minőségben:

1 könyvecske szivarkapapir, .  10 l é r  
I doboz szivarkahiívely. . . .  .  36 ffllér
a kincstári részesedésemelés betudásával
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mondott a csapatról. Röviden így 
fejtegette elgondolását:

m

n . m m Kedd, 1932 március 15.

A védelemben nem sok meg 
oldást. lehetőség kínálkozott. 
Szabó nagyon jó formában levő 
kaPus, akire nyugodtan bízom ezt 
a nagy feladatot is. Előtte ugyan
az a hátvédpár játszik majd, 
amely Torinóban is pályára ment 
az olaszok elleni mérkőzésen.

—  -4 fedezetsor kialakítása Sá
rosin fordul meg. Sajnos, nem 
megy el Debrecenbe, ahová ma
gam is elmentem volna, ha játsz
hatna a BocsJco,i ellen. Ebből az 
látszik, hogy aligha jön rend.be a 
hét folyamán, bár még mindig 
bízom henne. Ez a kérdés is, 
Avar játéka is csak csütörtökön 
dőlhet el, amikor az orvosi vizs- 
gá,lat határoz majd a továbbiak
ról. A két játékos esetleges 
hiány a után más megoldás nem 
mutatkozik. Kalmár nagyon jó 
formában van, úgyszintén Cseh 
II. is. Híres viszont visszaesett, 
ezért csak Grácba küldhetem. Tit
kos újpesten is beigazolta egyet
len̂  lefutásával, hogy vérbeli bal
szélső. Jobbszélre meg akarom 
már végre találni azt az embert, 
aki minden mérkőzésén játszhat. 
A _ MÁVAG fiatal, tehetséges 
szélsőjében bízom s talán nem 
csal ' meg a bizalmam. Turay és 
1 oldi olyan két harcos, akit nem 
nélkülözhet a csapat.

Ilyenformán

Isiik. (»
I \

Ballada a 120 centim éterről,

a csapat véglegesen csak 
csütörtökön alakul ki.

Sárosiról az a hír, hogy már 
vasai nap óta iáztalaii. Természe
tesen elgyengítette a betegség, 
kondíciója nem kielégítő. Avarrá1 
azt a hírt hozták az újpestiek, 
hogy semmi esetre sem játszhat 
vasárnap Prágában. A kapitány 
azonban ragaszkodik a csütörtöki 
próbához s csak azután dönt vég
legesen.

t A vágtató idd nyoszolólányai
már készítik a f  iatal tavasz kontó
ét.

Hiába berzenkedik a tél, ez a 
halálraítélt vén pesszimista-, az 
örök törvény szolgái: a fecskék, 
meg az ibolyák sírbakérgetik öt is, 
mint sokmillióéves őseit.

Vasárnap.
A fiatal tavasz ott állott a roska

tag tél betegágyánál. És mondta 
neki:

—  Na öreg, most már készülj fel 
a hosszú útra, m ert most az én 
időm következik!. . .

Az öreg köhögött, fútta magából a 
szelet, a zúzmarát, meg az influén- 
zát, de ebben a köhögésében már a 
halál kutyái ugattak . . .

. . .  És a nap ragyogott a tavaszt- 
ígérö kékségben . . . /

az Ingyen gyerekderblről Újpesten

Alig lesz változás tavasszal a
Diósgyőri AC csapatában A vár
ható összeállítás: Petrovics
Bárány, Klemenik I. _  Ligeti,
Klemenik II., Schwarczbacher __
Dulovics, Krajnyák II , Sztollár, 
Béres, Kuris. Kívülük Mikulyák 
és Demok jöhet még számításba.
, riogatott Comóban Lu
kats Gidanak, a MAFC egykori vá
logatott játékosának csapatával tar
totta tréningjeit az elmúlt hét folya
mán. Pozzo ezeken a próbákon kí
sérletezett, hogy a legmegfelelőbb 
együttessel utazhasson Bécs.be.

Bende nélkül játszik ma a 
Kecskeméti TE a HM TE ellen, 
mert Rendét a ív A C— Jv T E mér
kőzésből kifolyólag négy hétre 
eltiltotta a déli fegyelmi bizott
ság.

Előjáték

A Nagykállói SE kálváriája. Kelet-
magyarország futfcailsportjának hosz- 
szu eveken keresztül egyik igen érté
kes tényezője volt a Nagykállói SE. 
Az NSE virágzó sportéletet terem
tett Is agykállóban s futballcsapata a 
lesjobbakkal szemben is mindig' meg
állotta a helyét. S most a Kelet
magyarországi LASz-nak sikerült el
érnie azt, hogy ez az értékes egyesü
let a szétbomlás útjára került. Az 
NSE kálváriája _ ott kezdődött, ami
kor a szabolcsi es a debreceni egye
sületek között egyéves harc után 
helyreállt a béke s kiírták a szabolcsi 
alosztály bajnokságát. Az NSE ekkor 
három .nappal elkésett a nevezéssel s 
emiatt a sorsolásnál nem vették 
figyelembe. Már ekkor nagy felhábo
rodást váltott ki az eset, hiszen ne
vezéseknél mindig fordulnak elő ké
sések, de seholsem veszik ezeket szi
gorúan. Az NSE természetesen fel
lebbezett, de fellebbezését a KLASz 
fcllebbviteli bizottsága is elutasította. 
E páratlan eljárás titkos magyará
zata az, hogy az NSE nevezésének el
fogadása esetében a szabolcsi alosz
tályból eggyel több, a debreceniből 
pedig eggyel kevesebb csapat kerülne 
az egységes első osztályba. Az NSE 
érdekében a szabolcsi egyesületek most 
memorandumot szerkesztenek s el
juttatják azt az MLSz elnökségéhez 
s bíznak abban, hogy az MLSz el
nöksége igazságot szolgáltat majd.

Nagy örömet keltett Diósgyő
rött a DVTK berkeiben, hogy új 
elnökük, Vélsz gyárigazgató a 
pálya talaját javíttatja. „Tavasz
ra már eshet az eső”  —  mondta 
boldogan Koős bácsi, az öreg 
szertáros. —  Nem kell örökké a 
sarat tisztítani a cipőkről, . .

Vasárnap. Zsúfolt 49-es villamos. 
A Horthy Míklós-út végéről döcö
günk a város felé. Délután egy óra. 
Két ember beszélget. A Thomka- 
emlékversenyről. Szilágyiról. A 
győztesről. Az M T K -ról. . .  Aztán: 

—  Lassanként itt- sem lehet már 
mezeiversenyt fu tn i . . .  A mezőket 
benövik a házak . . .  Nincs hely . . .  
A régi gárda is visszavonult. . .  A  
legendás Kultsár—-Király csa
t á k . . . :  hova tűntek? Emlékszel
azokra a fe j-fe j  melletti harcok
ra .

. . .  Mellettem két ember a der
biről beszél. . .  Az Újpest— Hun
gária mérkőzésről. Latolgatnak, 
bírálják a csapatokat. A  Ferencvá
ros bajnokságának lehetőségét.. .  
Szurkolók. . .
Két paddal odébb: egy úr Nem
zeti Sportot olvas. Három turista 
igyekszik villamoson hazafelé. . .  A 
pótkocsi perronján sílécek ágas
kodnak . . .  Kitekintek az ablakon: 
kerékpáros-boly gurul a Gellért 
hegyről a városba . . .  Edzésen vol 
tak. N ini: a pótkocsin teljes fut
ballcsapat utazik Pestre, dolga vé 
geztével. . .

Hát egy civil sincs a villamo
son ? ! . . .

De igen . . .  o t t . , .  egy öreg 
anyóka . . .  meg egy  nagybajuszé 
svábember, amilyeneket Glatz Ősz 
kár vet a vásznára . . .

Valami különös érzés hajt, hogy 
kiiessem a beszélgetésüket. Eléjük 
állok. Észrevétlenül.

Az anyóka:
—  Hát a Pista gyerek mégis ki

ment. Azt mondta, ingyenbe 
megy . . .  Nem- jár fizetség érte 
Hát eleresztettem. A  Wagnerék 
Józsija is vele m en t . . .

Az öreg:
—  A meccsre? Ingyen? Leg

alább nem bitangolják el a dél 
utánt. . .  Ingyen-e? . .  ! Kseft 
van abba, én mondom neked, 
annyuk. K s e f t . . .  Hogy ingyen?!

A z anyóka:
—  Már hogy k seft?  Hogy in

gyen? Ne veszekedj már!

sportot jelent. Villamosok, autók, 
autóbuszok rohannak végig a Váci- 
úton. Derbi. És gyerekek: mennyi, 
mennyi gyerek! Ezt látni kellene 
azoknak, akik nem hisznek a fut
ball népszerűsítő erejében. Gyere
kek, kis nyolcéves lurkók, szurto- 
sak, jókabátosak, diáksapkások, 
kisinasok, grundok hősei, elemis
ták, középiskolások: mind, mind,
ez a sugaras jövő itt: Újpestre
ta rt. . .

. . .  egy kis mankós gyereket is 
láttunk a villamosra tülekedni..

duskintorna: Ott fogsz majd sírni, 
szél, napsütés, izgalom).

És egy csomó gyerek . . .  Gyere 
kék . . .

Megállók az állóhey bejáratánál

Nem is olyan veszélyes 
az 1 m éter 20

Intermezzó

R a jt!
Berlini-tér. Banánsziget. A vá

ros öt tájából ömlik ide az ember
áraidat, A vasárnap a  sporté. Ma
radéktalanul, Ezt itt ezen a helyen 
plasztikusan érezzük. E zt az egye
temes nyüzsgést, ezt a felfokozott 
várakozást, ezt a lázas sietséget: 
ami a derbinek szól ma és holnap 
és holnapután valami másnak, ami

Mi is történt?
Az Újpest két héttel ezelőtt 

érvek jóindulatú gépfegyverezése 
előtt kapitulálva kiadta a paran
csot:

—  Ezentúl, pedig a, gyerekek in
gyen látogathatják az újpesti pálya 
m érkőzéseit. . .

Tíz iskolai szünnap nem kelt
hetett volna nagyobb ribilliót a 
diákok körében, mint ez a „tavaszt”  
hozó rendelkezés, melynek hatása, 
mint a példa mutatta: elmarad
hatatlan volt.

Mi volt ennek a rendelkezésnek 
a célja?

Uj vérkeringést vinni a legnép
szerűbb sportágba. A fiatalság lel
kes  ̂erejét és hitét. Megalapozni a 
jövő meccslátogatóinak törzsét. Fel
kelteni a futball szeretetét, mely 
Orthokat és Schlossereket te
remt . . .  Minden ilyen kis ingyen- 
meccslátogató apróka prófétája 
lesz a futballnak. Mindenütt hir
deti e játék dícséretét. Közönyö
seket és ellenségeiket hívőkké tobo
roz . . .  ó , itt nincs bővebb magya
rázatra szükség. . .

Ausztriában a futballsport a 
diákságra alapozza jövőjét. Egye
temes program segíti elő az ifjú 
ságnak az ingyen meccslátogatást. 
És Ausztria bölcsen cselekszik . . .

Magyarországon sem új ez az 
intézmény, bár eddig csak szór
ványosan éreztette hatását. Régen 
Pesterzsébeten afféle klakk-kórus- 
ként működött a potyán beeresz
tett gyerekhad a helyi csapat ka
puja mögött. A hungáriaúti pályán 
egy fiúárvaház növendékei voltak 
állandó ingyenes vendégek. A Fér. 
Vasutas _ pár hete életbeléptetetí 
hasonló intézkedést. De ezek és a 
többi is : csak szórványos nagy
lelkűségnek bizonyult.

Az új irány: most bontja szár
nyait.

Hír szerint az FTC- és az MTK- 
pálya igazgatósága is azzal a kér
déssel foglalkozik mostanában, 
hogy beeressze a futball apró né
pét kapuin . . .

A termékeny lavina útnak indult, 
örülünk, hogy ebben az útnak 

indulásban mi is kivettük részün
ket . . .

Özönlik az emberkaraván.
Kis diáksapkások jönnek. Kandi 

szorongással. Odalopakodnak félén
ken, szemérmetesen a bejáróhoz.

—  Nekem lehet bemenni!?
—  B újj be! —  nevet rá a jegy

ellenőr . . . s e  barátságos biztatás-

Tarka kép a pálya körül
Egy hosszú villamos a Váci-út: 

végesteien végig. Zsúfolt villamos. 
Az embernek örül a szíve: hát 
mégis visszajönnek a régi szép na
pok . . .

A  pálya előtt a régi, szokott, 
pozsgó, lármás refrén:

•— Kasszaárba,n állóhely!
— Kettőt harmincért a mézpiros 

narancsból!
—  Itt a friss Lindbergh-perec!
—  Óriási a mákos, uráli! 
(Autótülök, peckes lovasrendör,

kopottszínű zászlók, nyekergő kol-

ra vagy tíz kölyök búvik át a tur- 
nikék alatt. . .  őket nem számlál
ják . . .  És nem is mérik nagyon 
őket. Az egy méter 20 centis ha
tárt. Az ellenőrök inkább a gyere
ket nézik, a ruháját, az arcát s 
abból ítélnek . . .  Jóságosán . . .  
Emberségesen.

Hátam mögött két srác beszél
get :

—  Hej, elmúlták a régi jó idők, 
amikor még belógni lehetett!.. .

(Két másik gyerek: félénk jés 
zavart:)

—  Ha leveszem a cipőmet és 
nincs rajtam a sarok, pont 120 
centi vagyok! Levegyem !?

Komolyképü tanár úr jön, kato
nás sorban vagy 20 diák vonul fel 
mögötte. Sugárzik az arcuk, diadal
masak, büszkék, amint a turniikék 
alatt átguggolnak. . .

. . .A u t ó  érk ezik ... Egy kis 
szúrtos odaugrik az ajtóhoz, ki 
nyitja, kisegíti a dámákat, nyújtja 
a kezét, húsz fillért kap.

A zt mondja:
—  Most már bemehetek az in

gyen-meccsre, Megkerestem c 
hazafelé szükséges villamospénzt!

Hórihorgas suhanc megy a tur- 
niké felé. Térdét behajtja, rogya
dozva, hogy kisebbnek lássék. 
Testvérek között 150 cm. Pokoli 
kacagás fogadja. Még a rendőr 
száján is megmozdul a vasvilla- 
bajusz.

— Mars vissza, te csirkés!
(A  suhanc elhordja maigát

Utánalopódzunk. Társaihoz bal
lag. Aztán mondja:)

- Gyerekek, megpróbáltam be
csületes lenni. Nem ment. Kirúg
tak. Most már nincs más hátra, 
mint a belógás!

És máris megbeszélik a csata
tervet. Ez a csataterv a japáni 
önfeláldozást is árnyékba állítja. 

«A kivitel döntő sikert hozott, 
íg y  történt: #
A z egyik srác nagy feltűnéssel 

és lármával átvetette magát a me
gyeriúti kerítésen. Mülapulással, 
indiánkúszással fel is jutott az 
állóhelyre. Az ellenőrök éberségé

nek falát azonban nem tudta át
törni. Az ellenőrök nagy huj, huj, 
hajrával rohantak a pályára törő 
vakmerő felé és együttesen vonták 
felelősségre.

És ekkor:
A  többi kintrekedt srác e „nagy 

alkalom”  kihasználásával átvetette 
magát a kerítésen és a leg-

& ' ZZm* u  í i ü u i

nagyobb kényelemmel besétált az 
állóhelyre. Senki nem figyelte 
meg ezt a tervet. Csak én. Ezt a 
brilliáns manővert.

Közben az „áldozat" kapott két 
pofont. Az áldozat sírt, könyör- 
gött s az ellenőröknek végre meg
esett a szívük és „elfordultak” . . .

Szimultán meccs
A gyerekek elvesztek a közön

ségben. Csak akkor lehetett őket 
észrevenni, mikor hajrát vezé
nyelt a tribün. A  mély orgona
sípok mellett az élessípú kis. tü
dők. Uj hang a roppant orkesz- 
terben.

Aztán láttunk még valami ér
dekeset :

Folyt a nagy meccs, a derbi, az 
Újpest— Hungária . . .  Kis diákok 
lapulva álltak a kapunál és néz
ték a tornát. S egyszerre csak, 
már nem tudom, hogy történt 
(közben ugyanis a meccset is 
nézni kellett), valamelyik srác 
zsebéből kikerült egy rongylabda, 
kabátokból kapufák nőttek a föld
ből . . .  és :

futballoztak a gyerekek!
A sugallat olyan erős volt, hogy 

nem bírták a csak nézést! Nekik 
játszaniok kellett! A  kapu mögött. 
De egy-egy jelentősebb derbi- 
akcióra azért megakadt ez a já
ték. Kis szünetek voltak ezek. De 
a második félidő bizony szimultán 
pergett az újpesti pályán . . .

Mint a cápák a hajó körül...
Hazafelé. Zsúfolt villamos. Dö

cögve, lépésben szuszog előre a 
kocsi. A lábdeszkákon fürtökben 
lógnak a gyerekek. Az ütközők is 
kifürtösödnek. Gyerekek . . .  Mint 
cápák a hajó körül. Rossz nézni 
ezt a kapaszkodást. Autók süvíte
nek, villanyoszlopok merednek, az 
ember borzong.

Gyerekek lógnak a villamoson. 
Nincs pénzük . , .

Ekkor gondoltuk, mint szerény 
tervet, mint utópisztikus óhajt, 
hogy:

Nem lehetne a BSzKRT-nak az 
Újpest nobilis ajándékozó kedvét 
kiegészíteni azzal, hogy a meccs 
után a villamostársaság 4—-5
gyerekkocsi-járatot is elindítson 
— és mondjuk koponyánként hat 
fillért szedne viteldíjként?!

g-moll.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A Balatonfüredi SC a napokban 
tartotta közgyűlését. Az egyesület új 
vezetősége: Elnök: Brinzey Aurél, 
alelnök: Anty Illés dr., titkár: Si
mon Gyula, futballintéző: Szabó Já
nos. A közgyűlésen elhatározták, 
hogy őszre benevezik a csapatot a 
bajnokságra s a kellő felkészülés ér- 
dekében a nyár folyamán több fő
városi csapatot fognak vendégül 
látni.

Kádár,  ̂ & DVTK válogatott 
csatára sérülése miatt nem játsz
hatott vasárnap a M ÁK  ellen, 
míg Kardost magántermészetű, 
ügyek tartották távol a mérkőzés
től. Az Attila elleni mai mérkőzé
sen azonban mindketten játsza
nak es velük a következő öaszeál- 
ítasban veszik fel a vasgyáriak 

a küzdelmet: Tóth —  Szabó, Po- 
steiner —  Chvojka, Baroch, Mol- 
csany —  Padányi, Koisch, Kar
dos, Kádár, Polényi.
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A jövő hét valam ely ik  hét
köznapján kerül lejátszásra  
a  III. kér. FC—V asas bajnoki 
m érkőzés, am ely a pálya  
használhatatlansága miatt 

m eredt el vasárnap
A pálya használhatatlan volta 

miatt vasárnap elmaradt III. kér. 
PC— Vasas ligamérkőzés hétfőn 
tovább izgatta az érdekeltek kedé
lyét. Egész nap folytak a tárgya
lások a két klub vezetői között, de 
Megegyezést nem sikerült létre
hozni. A  szembenálló felek állás
pontját az alábbi nyilatkozatok vi
lágítják meg:

Komor Ödön, a III. kér. FC 
igazgatója: Nagyon bántott ben
nünket, -hogy a Vasas nem volt 
hajlandó barátságos mérkőzésre ki
állni vasárnap. Ez az a nagy kö- 
fcépblokk-összetartás?! Mindeneset
be meg fogjuk gondolni, hogy 
van-e értelme annak, hogy benn
maradjunk a Középblokkban, ha az 
egymás támogatását így értelme
zik a tagok. Természetesen minden 
jegyet vissza kellett váltani. Sőt 
Miután az állóhelyre átmenők je 
gyét elvették, ezt többen kihasz
nálták >és a kiadott 35 jeggyel 
szemben 63 jelentkezőnek kellett 
Visszafizetnünk a jegy árát, hogy 
senkise panaszkodhassak. Most tes
sék fenntartani csapatot! De a 
'Vasas arra sem hajlandó, hogy leg-

Saját tudósítónktól —
alább most kedden, március 15-én 
lejátszuk az elmaradt mérkőzést. 
'Pedig erre soha sem lesz jobb al
kalom. Vasárnapra komoly tárgya
lásban vagyunk egy környező or
szágbeli mérkőzésre vonatkozólag, 
vasárnap tehát nem játszhatunk. 
Kénytelenek vagyunk az intéző- 
bizottság elé vinni az ügyet.

Schreiber Mátyás, a Vasas 
igazgatója: Nem lett volna hu
mánus dolog arra a pályára lekül- 
deni a játékosokat. Mi arról nem 
tehetünk, hogy a III. kér. FC nem 
hozta rendbe a pályát. Most ked
den semmiképpen sem állhatunk 
ki, mert a játékosaink nagy része 
munkás, aki nem tud elszabadulni 
a munkahelyéről.

Ezek szerint a helyzet az, hogy 
az intézőbizottság fogja  kimon
dani a döntő szót ebben az ügyben. 
Minthogy pedig a szabályok vilá
gosan előírják, hogy az ilyen mér
kőzést nyolc napon belül le kell 
játszani, az intézőbizottság határo
zata sem tehet más. Ebben aẑ  eset
ben a jövő hét valamelyik hétköz
napjára —  előreláthatólag szer
dára —  kerül a mérkőzés.

Jellemző a pályázók nagy nem
zetközi jártasságára, hogy a leg
több telitalálatot a két Angol 
Kupa-mérkőzés eredménye mu
tatja fel. 21-en találták el a New- 
castle United— Chelsea 2 :l-es  
eredményt és 19-en az Arsenal 
l:0-ás győzelmét. A derbi l : l -e s  
eredményét Kovács Ferencen kí
vül még négyen találták telibe: 
Gál György, Klotz Károly, Tarnay 
István és Varga Gyula.

Tipversenyünk eredménye tehát 
a következő:

I. díj (20 pengős sportutal
vány) nyertese: Lukács . János
Budapest, VII., Elemér-u. 5. III. 
32.

II. díj (egy darab töltőtoll)
nyertese: Miselbach László Ceg
léd.

III. díj (a Nemzeti Sport egy
havi előfizetése) nyertese: Szűcs 
Ferenc Budapest, VIII., Lósy 
Imre-u. 3. I.

Uj tipversenyünk kiírása a hol
napi, szerdai számban jelenik 
meg.

Ma Debrecenben: 
Bocskai—Fe rencvá ros

Magyar Kupa elődöntő 
Március 15. labdarúgó eseményei

Tényleg
a „budapesti" csatár
sorral állnak ki 
az osztrákok 
az olaszok ellen

A fedezetsort azonban teljesen
kicserélték
Aranyóra a legjobb osztrák 
játékosnak

<— Telefonjelentésünk —•

• ~ Bécs, március 14.
Az olaszok ellen a vasárnapi 

lurópa Kupa mérkőzésre az itteni 
ij stadionban kiálló osztrák csapatot 
le isi Hugó a következőképpen állí- 
otta össze:
Hiden WAC — Schramseis Rapid, 

Uum Vienna — Braun WAC, Hof- 
lann Vienna, Nausch Austria — 
’ischek Wacker, Gschweidl Vienna, 
hndelar Austria, Schall Admira, 
7ogl Admira.

Tartalék: Franzl WSC.
Rómába a következő B) csapat 

itazik a Kadettok ellen:
Platzer FAC — Becher WAC, 

lesta WAC — Kubesch WAC, Moch 
tustria, Gall Austria — Zisar WAC, 
■lüller WAC, Weilinger BAL,

Spechtl Austria, Viertl Austria.
Tartalékok: Adamek BAC, Gott- 

wald BAC.
A nagy válogatott összeállítása ál

talában helyesléssel találkozott  ̂a 
sportvezérkar berkeiben. A  csatár
sor ugyanaz, mint amelyik október 
4-én Budapesten játszott. A Moch— 
Smistik—Gall halfsort azonban tel
jesen felcserélte Meisl.

Egy svájci cég aranyórát ajánlott 
fel annak osztrák játékosnak, aki 
Ausztria három legutóbbi válogatott 
mérkőzésén a legjobbnak bizonyult, 
illetve bizonyul. E három mérkőzés 
a Németország és Magyarország el
leni őszi találkozás és a vasárnapi 
olasz meccs.

Howorka Ottó.

A belgrádi „Vreme" már csak 
a Mm nagy magyar csapat 
M ayát ismeri el a jugoszláv 

K a i !  fölött
Hatszáz utasa lesz 

a húsvéti különvonatnak
.— Saját tudósítónktól —

Belgrád, március 13.
A belgrádi „Vrem e”  című újság 

nagy elégtétellel közli a Jugosla- 
vija húsvétra szóló budapesti meg
hívását. A  lap többek közt így ír :

—  Ez a meghívás azt jelenti, 
hogy futballunk márka lett a ma
gyarok számára, de jelenti azt is, 
hogy mégiscsak bejutottunk a „fu t
ballisták középeurópai istenei 
közé” . De vájjon jelenti-e azt is, 
hogy egyúttal egyenlők lettünk 
magyarokkal és a többi középeuró
pai futballnagysággal? Olyan kér 
dés ez, amin sokat lehet gondol 
kozni.

Majd így folytatja a lap:
—  Elismerjük, hogy még nem 

jutottunk el oda, hogy nyugtala
nítani tudjunk egy Hungáriát, F e
rencvárost vagy Újpestet. Különö
sen akkor nem, ha vendégségbe me
gyünk. M egtörténhet ugyan, hogy 
„pirosaink" kissé „elintézik”  őket, 
de mégis az marad az igazság, 
hogy ők még nagyon előttünk van
nak. Viszont meg kell állapítanunk, 
hogy a -különféle Somogyok, III. 
kerületek, Vasasok és Kispestek és 
a többiek a mi kékjeink és piro
saink alatt vannak. Reméljük, hogy 
a mieinknek alkalmuk lesz arra, 
hogy ezt Budapesten is bebizonyít
hassák.

Egyébként a Budapestre menő 
különvonat szervezés alatt áll. 
Sportkörökben úgy vélik, hogy 
különvonatnak 600 utasa lesz.

Nyolc találattal lett első 
tipversenyünk győztese

Saját tudósítónktól —

'ipversenyunk fennállása  ̂ óta 
zör történt meg ezen a héten, 
y nem játszották le a csapatok 
id a tíz kijelölt mérkőzést. A  
fa használhatatlansága miatt 
aradt a III. kér. FC— Vasas I. 
mérkőzés és így ezt a meccset 
jlnünk kellett a pályázati szel- 
yből. A  megmaradó kilenc 
■kőzés is elég gondot okozott a 
3enyzoknek. Rengetegen vérez- 
el a Törekvés— BSE döntetlen 

1 ményen, de feltűnő sokan hi- 
tak a derbin és a Sabaria ve- 
égénél is. így azután nyolc ta
ttal már győzni lehetett, m íg 
násodik és harmadik helyre a 

találatosok nagy tömegéből 
lett kiválogatni az érdemes pá- 
zókat. Két telitalálat emelte ki

a győzteseket, akik között viszont 
az állapította meg a rangsort, 
hogy a második helyezett két fél 
pontos hibájával szemben a har
madik helyezettnek másfél pont
nyi hibája volt, mert a TÜSC 
győzelmét tipelte.

Telitalálatok terén ezen a héten 
Kovács Ferenc vitte el a pálmát. 
Négy eredményt talált telibe: az 
Újpest— Hungária l :l-e t , a Nem
zeti— Bocskai 2:3-at, a Budai 
()1 1 " — Somogy l:0 -á t és az Arse
nal— Manchester City l:0-át. Két 
két telitalálattal dicsekedhetnek a 
következő pályázók: Bachur Jó
zsef, Blechner László, C sémán 
István, Kratofil Lajos, Nasser 
Károly, Pallághy Mihály, Szigethy 
Gyula, Tarnay István.

— Saját

A mai nemzeti ünnep labdarúgó 
eseményeinek élén a Magyar Kupa 
egyik elődöntőmérkőzése áll. Ezen
kívül több kisebb jelentőségű, főleg 
vidéki mérkőzés kerül sorra:

Az Maiira egy pattal elmarad 
a Viennáfól —  ez volt a becs 
forduló legfontosabb eseménye 

vasárnap
— Saját tudósítónktól —

Az Admira pontvesztése volt a 
vasárnapi bécsi forduló eseménye. 
A gyenge helyezésű Slovan volt a 
bajnokságra törő csapat ellenfele és 
a játék kritikája lesújtó, mert a 
Slovan jobb volt. Az l:l-es  ered
mény visszavetette az Admirát és 
csak jobb gólarányával tartja a má
sodik helyet a Rapid előtt.

A Vienna megőrizte vezető helyét, 
mert szép játékkal győzött 5:2-re a 
Nicholson ellen. A Rapid könnyű 
győzelmet aratott a BAC fölött, az 
Austria elbizakodott csapata azonban 
már nehezebben végzett 3:2-re a 
Hakoah ellen.

A vasárnapi forduló után a baj-
noki tabella 
Vienna

így fest: 
15 10 4 1 39:16 24

Admira 16 10 3 3 40:17 23
Rapid 16 11 1 4 51:27 23
WAC 16 8 4 4 35:27 20
Austria 15 8 2 5 42:33 18
Wacker 15 5 6 4 23:24 16
BAC 16 6 4 6 20:27 16
Nicholson 16 4 3 9 27:37 11
Sportklub 15 3 4 8 31:41 10
Slovan 16 3 4 9 15:32 10
FAC 16 4 1 11 33:41 9
Hakoah 16 2 4 10 15:48 8

A Ferencváros a tavaly i 
és azt megelőző  

M agyar Kupa 
védő között

A  profizmus öt esztendejében 
négyszer került kiírásra a Magyar 
Kupa. Első két ízben a bajnokság 
gal együtt a Ferencváros nyerte, a 
harmadik évben szüneteltek a 
kupameccsek, a negyedik évben a 
Bocskai, az ötödik évben a III 
kér. FC lett a védő, míg most a 
hatodik évben

még öt csapat viaskodik i 
védési jogért.

Elődöntő már csak egy van hátra: 
a ma sorra kerülő Bocskai— Fe
rencváros mérkőzés. A  Bocskai két 
évvel ezelőtt védte a Magyar Ku
pát. Akkor a középdöntőiben vias
kodott a Ferencvárossal,

szintén Debrecenben és sike
rült is győznie a zöld-fehé

rek ellen 2:0 arányban.
Ma tehát a Ferencváros a két év 
előtti vereségért akar revánsot 
venni. Ha ez sikerül a zöld-fehé 
reknek, akkor a középdöntőben a 
már ott várakozó III. kér. FC-vel 
kerülnek szembe, míg ugyanakkor 
a másik oldalon a Hungária és a 
Tatabányai SC viaskodik (április 
<24.) a döntőbe jutásért. A  kerüle
tiekkel is lenne egy kis elszámolni 
valójuk a zöld-fehéreknek, hiszen 
tavaly meg a döntőben a III. kerü
lettől kapott ki a Ferencváros. A  
■zöld-fehérek számára tehát ez a 
kétszeres revánsvágy teszi különö 
sebbé a Magyar Kupa idei küzdel
meit.

Ma Debreceniben tartalékosán 
■állnak ki, azonban így is ■ erős 
együttessel. A  Bocskai igazi for
májától még kissé messze jár, míg 
a Ferencváros már tavasszal is 
■adott ízelítőt a tudásából. A z a 
■tény azonban, hagy

a debreceniek most játszanak 
a tavaszi idényben először 

otthon
■I. ligabeli csapat ellen, bizonyára 
■nagy játékra tüzeli a Bocskai csa
patát.

A  papírforma 1— 2 gólos Ferenc- 
város-győzelemre mutat s a mi 
■jóslatunk is az, hogy nehéz küzde
lem után nyernek a zöld-fehérek 
2:1 arányban.

Vidéken más díjm érkő- 
zésekef is játszanak, 
sőt a déli kerületben  
3 I. osztályú bajnoki 

küzdelem  is sorra kerü l
Ez idén meglehetősen elmarad

tak a Corinthián-díj mérkőzések. 
Ma ezek közül érdekes találkozó 
kerül sorra Cínkotán. Az amatőr 
zöld-fehérek állnak ki a CTK ellen. 
Nem vitás az FTC győzelme, azon
ban a szokatlan cinkotai pályán 
nehezebben szerzik majd meg az 
előbbrejutás jogát.

A  mérkőző? 3 órakor kezdődik s 
bírója Fuchs. (Az FTC játékosai 
egyébként délután 2 órakor talál
koznak a Keleti pályaudvar mel
letti HÉV-állomáson.)

Szolnokon a Balássy-serlegért 
küzd ma a Szolnoki AK  és Kecs
keméti AC. A  mérkőzést Bálint 
vezeti, de lesz előmérkőzés is, m ég 
pedig a Szolnoki Munkás TE és a 
Szolnoki Cukorgyár között

Leggazdagabb azonban a műsor 
a déli kerületben. Itt három I. osz
tályú bajnoki meccset vívnak. A  
szegedi első osztályban kettő, m íg 
a csabaiban egy meccs kerül sorra 
Kecskeméten a KTE és a H ód
mezővásárhelyi MTE viaskodik 
(bíró: Engel). Szentesen Kovács
J. az SzTE— MÁK meccset ve-

tudósítónktól

zeti le. A  csabai I. osztály mérkő
zését az Orosházán sorra kerülő 
OMTK— Tótkomlósi TC bajnoki 
meccs jelenti. Bírája: Vezér II.
Műsorra volt még véve az MTK—• 
KEAC és az UTC— KTK mérkő
zés is, de a makói és az újszegedi 
pálya állapota miatt a meccset el 
kellett halasztani.

Részletes isiser
Magyar Kupa elődöntő

Bocskai—Ferencváros
Debrecen, fél 4. Bíró: Klein Ti

Bocskai: Fehér — Kuti, Reviczky
— Remmer, Moóré, Marosi (Palo
tás?) — Markos, Ormos, Teleki, Má- 
téffy, Hevesi.

Ferencváros: Háda — Takács I., 
Papp — Fuhrmann, Laky, Berkessy
— Táncos, Takács II., Szedi acsik, 
Toldi, Kohut. ’

Corinthián-díj
CTK—FTC, Cinkota, 3. Bíró: 

Fuchs.
Barátságos mérkőzések

DVTK—Attila, Diósgyőr, 3. Bírói 
Ksrokss

URAK—Vízmüvek, URAK-pálya, 
fél 4.

URAK ifj.—Pestújhelyi fk., 
URAK-pálya, fél 2.

Hungária MILL—KAOE vegyes, 
S o r o k s á r i - ú t ,  f é l  4 .

MVSC—MAK, Miskolc, Népkerti 
pálya, 3.

Pozsonyból különvonat 
indul a  prágai váloga*  

főtt m érkőzésre
«— Saját tudósítónktól —

Pozsony, márc. 14.
A  pozsonyi és po

zsonyi kerületi fut
ball élete nagy len
dülettel indult meg.

Pozsony már túl 
van a tavasz első 
próbálkozásain. Sőt 
elérkezett az első 
nemzetközi esemény
hez is, mert mint 

tudvalevő, a Bratislava vasárnapi 
ellenfele a Krakovia volt, amely 
viszont húsvétkor fogadja a po
zsonyi csapatot. A  most következő 
vasárnap az amatörbajnok DFC  
lesz a Bratislava vendége.

Érdekes tervvel foglalkozik a 
vasútigazgatóság. Látva azt á 
nagy érdeklődést, amely Pozsony
ban a prágai csehszlovák— magyar 
mérkőzés iránt nyilvánul, maga az 
államvasút szervez és indít külön- 
vonatot Pozsonyból a mérkőzésre. 
Ez az első eset, hogy a vasút maga 
foglalkozik ezzel a gondolattal 
sportesemény alkalmával. Nem két
séges, hogy sikere tesz a vonatnak!

Nagy az öröm különben a po
zsonyi ifjúsági játékosok körében. 
Vasárnap Bécsben szerepel a po
zsonyi ificsapat, ahol Becs tizen
egyével az olasz— osztrák előtt mér
kőzik. A  csapat —  sajnos —  nem 
indul valami jó  kilátásokkal a 
Hohe Wartera, mert több, számba 
jöhető ifjúsági játékosnak a baj
noki küzdelmek során a nagy csa
patban kell majd azon a napon ját
szania. A  meghívás azonban öröm 
a fiataloknak s kitüntetése a po
zsonyi futballnak!

N . K .
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52 iótékosunk
eddig még minden I. ligabeli mér
kőzésen  ̂ szerepelt, A mindig ját
szók száma azonban hétről hétre 
fogy. Az őszi idény végén még öt 
olyan kapust találtunk, aki csapa
tának minden mérkőzésén részt- 
vett S az öt közül most tavasszal 
U jv á ry , B u d ai, E r d ő s , L a n to s  egy
szerre kiesett a csapatból. Most 
már egyedül Dénes maradt meg a 
kapusok közül állandónak. A  többi 
helyeken még meglehetősen sok 
játékost találunk. A jobbhátvédek 
és_ a jobbszélsők tartják legjobban 
a helyeiket. 8— 8 közülük végigküz- 
dötte még klubja minden meccsét, 

íme a minden mérkőzésen szere
pelt 52 játékos névsora:

K a p u s : Dénes Kispest (1 ). 
J o b b h á tv é d : Takács I. Ferencv., 

Kővágó Újpest, Vadász Attila, 
Miklósi Somogy, Rozgonyi Kispest, 
Kovács I. Sabaria, Flóra Nemzeti, 
Szemere Vas as ( 8 ).

B a lh á tv éd : Remmer Bocskai, Bí
ró  III. kér., Dankó Attila, Joós 
Somogy, Janzsó Sabaria (5).

J o b b fe d e z e t : Laky Ferencváros, 
Kárpáti II. Budai „11”  (2 ).

K ö z é p fe d e z e t : Moóré Bocskai,
Luíz II. III. kér., Kárpáti I. Bu
dai „11’, Péter Somogy, Purczeld 
Kispest, Burger Vasas (6).

B a lfe d e z e t : Lázár Ferencváros, 
Magyar III. kér., Keresztes Kis
pest, Belesik Nemzeti (4).

J o b b sz é lsö : Táncos Ferencv.,
Markos Bocskai, Fenyvesi III., Mé
száros Somogy, Paczolay Kispest, 
Iglódy Sabaria, Kovács Nemzeti, 
Koszta Vasas (8).

J o b b ö s sz e k ö tő : Takács II. Fe
rencv., Avar Újpest, Nemes Attila 
(3 ).

C sa tá r so r ir á n yító : Teleki Bocs
kai, Polgár Budai „11" (2 ).

B a lö s sz e k ö tő : Vörös Újpest, Má- 
téffy  Bocskai, Lyka Budai „11’, 
Bihámy Nemzeti, Brunecker Vasas 
(5).

B a lszé lső : Kohut Ferencv., P.
Szabó Újpest, Hires Hungária, Dö
mötör III. kér., Serényi Kispest, 
Belkó Sabaria (6).

T öb b  h elyen  s z e r e p e l t : Cseh II. 
Hungária (1).

ő s s z e l  a S o m o g y , ta va ssza l az Ú j
p e s t  m in d en  m érk ő zésén  já t s z o t t :  
Jakube (1 ).

A  nap szépen sütött a derbi 
napján, felolvasztotta a jeges 
kérget és megindította a fűrész- 
por-szezónt.

Az újpesti stadion mezőgazda- 
sági jelenetektől tarkállott. Ge
reblyéztek s úgy szórták a fűrész- 
port, mintha vetőmag lett volna.

—  Mi fog  itt kikelni! —  sóhaj
toztak a szurkolók mindkét rész
ről.

Újpesti öngúny
Szalay rúgta a Hungária első 

gólját s szegény Szalayt aligha 
tudta kárpótolni a szemrehányó 
újpesti tekintetekért a Hungária- 
szurkolók lelkes tapsa. Egy ké- 
sőnjött újpesti kérdezte az ered
ményt:

—  Hogy á ll?
—  Egy null a Hungária ja 

vára !
—- Ki lőtte a gólt?
—  Szalay!
-— Kicsoda? Szalay?
—  És hozzá még milyen nehéz 

helyzetben! A  Hungária-csatárok 
erősen szorongatták!

—  Majd egy félidő 
mondta Hunyadi.

múlva!

Az újpesti csatárok 
presztízskérdése

A  Hungária első gólja után az 
újpesti csatárok hatalmas erővel 
rohamoztak. Egy újpesti elisme
rően m ondja:

—  Nézze csak, hogy strapálják 
magukat a csatáraink!

—  Nem akarják, hogy rajtuk 
száradjon az a szégyen!

—  Melyik szégyen?
—  Hogy csak a halfok tudnak 

gólt rúgni! . . .

Következtetni lehet a bíróról

Klubház épül a BTK pozsonyi 
úti pályáján. A nagymultú an 
gyalföldi pálya rövidesen pom
pás hajlékhoz jut. A klubház épí
tési munkálatai már a végefelé 
tartanak. A  házat rövidesen át
adják rendeltetésének. A  BTK 
egyébként a pályán még egyéb 
nagyarányú átalakításokat is fog  
végezni a tavasz folyamán. A  fa 
kerítés helyett betonnal veszik 
majd körül a pályát, ezenkívü'

. négyszázméteres futópálya létesí
tésén is fáradozik a vezetőség.

A Kárpátaljai kerületben egyelőre 
tovább tart a válság. Az öttagú di
rektórium egyik tagja, Mandel Jenő, 
lemondott, helyére a direktorim 
beregszászi Szabó Károly kinevezését 
kérte. Az egyesületek közötti tárgya
lások különben még nem vezettek 
eredményre. Az ungváriak annyi si
kert értek el, hogy a vidéki blokk
ból kiugratták a Beregszászi MSE-t 
s így remélik, hogy az újabb csoport 
megszerzi a többséget a közgyűlésre. 
Az elnökjelölt — egyhangúan 
Szabó Károly.

Szabó János, a HAC egykori 
balszélsője influenzában elhunyt.

Jószívű a keleti fegyelmibizottság. 
A  múlt vasárnap kiállított Bállá 
MTSE és Kiss DEAC büntetését a 
kiállítással kitöltöttnek vette.

Fényképkirakatunkba (Teréz-körűt 
és Podmaniczky-utca sarok, posta
épület) a tegnapi napon 4 darab új 
felvételt állítottunk ki. 1. A Hungá
ria—-Újpest bajnoki mérkőzésről. 
Szögletrúgás a Hungária ellen. 2. 
U. o. Barátky és Huba egyszerre ro
han a labdára. 3. U. o. Barátky kapu 
fölé fejel. 4, Thomka Áron emlék- 
versenyről. Szilágyi MTK, a győztes, 
befut a célba. — Képeink egy részét 
elhelyeztük még a László és Kohut 
cég József-körút 42. szám alatti ki
rakatában is.

A  BTK futballszakosztálya 
erre az évre a következő tiszti, 
kart választotta m eg: elnök:
Sehechter Mihály, szakosztályve
zető : Kanyár István, intéző: 
Marton József, helyettese: Tuba 
János, edző: Possák Vilmos.

Viczenik, a Nemzeti— Bocskai 
meccs bírája meccs előtt aggodal
mas léptekkel sétált végig a pá
lyán. Vizsgálta a sarat, vájjon 
alkalmas-e a meccs lejátszására. 
Az ilyen jelenetek mindig idege
sítik a közönséget, mely fél, hogy 
elmarad a meccs. Az egyik szur
koló meglátván Viczenik tekinté
lyes arányait, így kiabált be 
neki:

—  Nyugodjon meg bíró úr! Ha 
maga nem süllyed el, akkor ki 
bírja a pálya a két csapatot!

Ugyanez a szurkoló később Vi 
czenik egyik helytelennek vélt 
ítéleténél már így kiabált:

—  Hogy most nem süllyed el 
azt már csodálom!

„ Bemondás"
Az egyik csatár faultol. Utána 

még protestál is. Egy dühös 
hang:

-  Inkább vigye vissza Lind- 
bergh gyerekét!

Török pechje
A  derbi félidejében zene szóra 

koztatta a nagyérdemű publiku
mot. Valaki m egjegyzi:

-  Pelije van Török Albinak. 
Nem játszik, mikor ilyen finom  
hangulat van!

Vigasz
Újpestiek beszélgetnek a meccs 

után:
-  Hiába, minden derbi döntet

len szokott len n i! Úgy is illik!
-  Nem is az a baj, hogy magá

nak is ez a vélem énye!
—  H á t ? . . .
—  Hogy Szalaynak is . . .

Micsoda pesszimizmus!
Ezt is a derbi után mondták:
—-  Én tudom, m iért volt az új

pestieknek annyi fűrészporuk!
-  ? ? ?  ■ \ • '■
-  Az Ú jpest bajnokságát fű 

részelték e l . . .

Talajmizériák
Hunyadi, a K ispest jeles bekkje 

belátogatott a Ferencvároshoz 
meccs előtt. O tt éppen a nehéz ta- 
’ajról volt szó. M ajd  megkérdezték 
Hunyadit: .

—  N a kész vagytok már ?

A korai hajrá
Mikor felálltak a csapatok, a B) 

Közép eldörrentette a szokásos há 
romszoros éljent, majd pedig rá
kezdett :

—  Hajrá Fradi! Hajrá Fradi! 
Viszont a hajrá kissé korai volt,

mert még nem kezdték el a mécs
esét, vonalat meszeltek. A hajrá 
persze abbamaradt. Egy „közepes’ 
bosszúsan jegyezte meg:

—  Most itt állunk hajrázva!

Jaj, jaj!
Sárosi bizony mindenkinek hiány

zott.
—  Ki pótolja Sárosit?
Neuwelt Emil ezt mondta rá:
—  A  talaj!
__ ???
—  Sáros i t t . . .
A vicc különben minden borzai 

mássága mellett nem is volt olyan 
nagyon vicc. A  sár tényleg lég 
alább annyira elakasztotta a kis
pesti támadásokat, mint egy jó  
centerhalf. . .

Mit int Takács?
A kispestiek dühösek voltak a 

bíróra. Lázár egyszer hendszet vé
tett, legalább is a kispestiek úgy 
látták és a bíró pem fújt. Megin
dult a hangorkán:

—  Bíró, mért nem fú jt! Nem 
intett a Takács ?!

Riadalom Óbudán
Elmaradván a meccs, a közönség 

Óbudán megrohanta a pénztárakat. 
Mármint azért, hogy visszakérje a 
pénzt. Ez a közönség általában két 
részre oszlott. Az egyik rész, mely 
tényleg fizetett és vissza akarta 
kapni a pénzt, a másik rész pedig, 
mely nem fizetett és hasonlóképpen 
„.vissza" akarta kapni a pénzt. Ez 
az utóbbi csoport erősen fiatal
korú és erősen gyanús elem volt. 
Például ilyen jelenetek, tegyük 
hozzá épületes jelenetek játszód 
tak le: ,

Egy fiatalember nézegeti a visz- 
ezakapott pénzt, mire odaszól neki 
egy ismerőse:

—  Mi az, te visszakértél pénzt 
Hiszen te a kerítésen másztál be

A  fiatalember nem jött zavarba
—  Na de kiszakadt a nadrágom!

(A  lemez: „Maga rég nem lesz a 
világon!” . . . )

A Hungária pehje
Kocsis panaszkodott a Hungária 

öltözőjében:
—  Milyen pehünk van! Barát- 

kynak az a szép fejese nem 
ment be!

Valaki megcsóválja a fejét:
—  Nem lehet minden akció olyan 

szerencsés, mint a Szalayé!

Kikötés
aligJakube egyik szép lövése 

kapu fölött suhant el.
—  Ha ez a hálóban köt k i ! — 

hangzik a drukkersóhaj.
A  válasz egy bosszús dörmögés
—  Majd horgonyt kötünk 

Jaksi lövéseire ezentúl!

Szurkolók keserve
Panaszkodnak az újpestiek meccs 

után. **
—  Ha ez a meccs pontozásra 

ment volna! . . .
—  És gondolja, hogy akkor pont 

mi győztünk volna?

Az ismerős talaj
A Fér. Vasutas— UTE meccsen 

sikerrel játszott Velicskó, aki már 
régen nem szerepelt csapatában 
Nádas főmérnök, a Fér. Vasutas 
elnöke külön gratulált neki:

—  Nagyon jól mozogtál ezen 
nehéz talajon!

Velicskó csodálkozik:
—- Ez nehéz talaj? Egész télen 

ilyen fűrészporban tornásztam 
tornateremben!

Hihetetlen !
Egy Hungária-szurkoló este be

rohant a klubhelyiségbe és lelken
dezve mesélte:

—-N em  mertem kimenni Ú j
pestre. Inkább a Ferencvárosba 
mentem -meccset nézni és nem bán
tam meg. Példátlan élményben 
volt részem.

__ ???
— Mikor szócsövön kihirdették, 

hogy Újpesten a Hungária vezet, a 
B-közép megéljenezte a Hungáriát. 
Ezt még nem hallottam!

Az örökké érvényes jegy
Általában az óbudai vezetőség 

igyekezett rávenni a szurkolókat: 
hogy tartsák meg jegyüket a leg
közelebbi meccsre, arra majd érvé
nyes lesz. Popper Béla elnök töltő
tollának minden tintáját elírta 
jegyek hátára. Persze azok, akik 
fent említett második részhez tar
toztak, azok nem egyeztek bele 
ebbe a megoldásba. A  pénztárnál 
éppen egy ilyen ifjút próbáltak rá
venni, aki erősködött, hogy ő igen 
is jegyet váltott, de hát, mint a 
többiét, az övét is elvették.

—  Tessék beleegyezni abba, 
hogy adunk egy írást s ön megnéz
heti a legközelebbi meccsünket! A 
ma váltott je g y  érvényes lesz 
akkorra!

—  Nekem a pénz kell.
Majd később még megjegyezte
—  Az én jegyem érvényes 

ú gy is . . .

Sikerült vasárnap délután
Ilyen körülmények között aztán 

nem volt csodálatos az a meghívás, 
melyet egy gyanús külsejű óbudai 
szurkoló intézett a barátjához:

—  Gyere moziba! Befizetlek té
ged is, mert elmaradt a meccs!

Szalay nótája
Szalay öngólja a derbin sok új

pesti szívbe szúrt fájó tövist. A  
szomorú hangulatot nem tudta 
enyhíteni a félideji gramofon
ig, n gver seny sem. Az egyik lemez
nél egy újpesti így szólt:

— Most húzzák Szalay nótáját!

Az Ungvári AC juMiáris köz
gyűlése

—  S a já t tu d ó sítón k tó l —

A legrégibb kár
pátaljai egyesület, 
az UAC vasárnap 
tartotta meg 25-ik, 
jubiláns közgyűlését 
Czibur Sándor elnök

letével. Nagy tetszéssel fogadta a 
közgyűlés Lefkovits István főtitkár és 
Molctt. Károly jegyző jelentését, 
amely nemcsak a huszonöt év törté
netét vázolta, de a jubiláris év 
eseményeiről is tájékoztatott.

A tisztségek egy részére történt 
csak választás, mivel a többség man
dátuma még nem járt le. Az UAC 
tisztikara így a következő: díszelnök 
(örökös): Novák Endre d Rohn Se- 
verin, Tahy Endre, Gulovics Tivadar, 
díszelnök: Antal Miklós és Fülöp 
Árpád, elnök: Czibur Sándor, al-
elnök: Koz&r Lajos, Markovszky
Sándor,, Székely Gy. Levente, Tóm 
csányi Béla, főtitkár: ifj. Lefkovits 
István, főpénztáros: Veress Andor.

A közgyűlés természetesen számos 
más tisztséget is betöltött, meg
választotta a 14 szakosztály vezetőit 
és iá választmányt is. A hatalmas 
tisztikar mutatja azt a nagy erőt és 
társadalmi egységet, amit az UAC 
magába foglal.

Baja húsvéti vendége a Pécsi EAC 
csapata lesz. Vasárnap a BTSE, 
hétfőn a Bácska méri össze erejét az 
egyetemisták gárdájával.

Megerősödik a Kecskeméti AC. 
A  K A C  a tavasz folyamán jelen
tékenyen megerősödik, mert attól 
eltekintve, hogy a KSC futball
szakosztálya beleolvadt a K AC- 
ba, Korányi III. UTC, Szüle II. 
C. M OVE, Scháffler (volt A t
tila)', Bánffy K T E  és Csele 
K IS O K  is rövidesen az egyesület 
színeiben fog játszani. Velük ki
egészítve a KAC-nak két közel 
egyenlő csapata lesz s ezért a ve
zetőség elhatározta, hogy ősszel 
benevezik a második csapatot a 
szövetségi dijra.

A Siklósi SE fiatal csapata Jugo
szláviában tölti a húsvéti ünnepeket. 

Első napon Beli Mcmastirban, máso
dik napon Nasicon játszik.

AI. Előre dőeielieniil mérkő
zött az BSzSE-fd a MOVE-

kajM
— Saját tudósítónktól —•

I. osztály
T. E lőre— U S zSE  3:3  (3 :1 ) .  Béke;

utca. B író : W ein inger. Erősiram ú 
m érkőzés, váltakozó tám adások. A
T. E lőre Dedik, W esztner és Vanyo 
gó ljáva l m ár 3 :0 -ra  vezetett. A z új
pesti csapat nem  adta fe l a harcot, 
Balcsik, P ósza  és Szabó révén sike
rült. is egyen lítenie. Jól játszott Ló- 
rincz, P fenning és E lekes, illetve 
Gárvány, W esztner és Dedik.

V III. kér. SE — F K S C  3:1 (1 :1  Y- 
Béke-utca. B író : B orsos. A  technikái* 
sabb kerületi csapat m egérdem elten 
győzött. G óllövő: N ovotn y  II., Schár- 
sch-miedt és K eram üller, illetve 
Kálin.

Rem etei SC— P T B S C  4:2  (2 :2 ).
Rem ete. B író : Fabók. A  sáros mélj) 
ta la jon  irreális já ték  után alakult ki 
az eredm ény. A  P T B S C  g ó lja it Cetz 
és Ondrus érte el. A  pénzügyi csapat 
eg y  11-est nem  tudott kihasználni. .

A L E — O T E  1:0  (0 :0 ) .  A lbertfa l
va. B író : N a gy  D. N a g y  küzdelem 
után a szerencsésebb csapat győzött. 
A  já ték  egyetlen  g ó ljá t Nében II- 
értő ©1.

V . kér. F C — Szent László F C  4 :t 
(1 :0 ) .  G yáli-út. B író : Schárie. A  
sáros m ély  ta la jon  kom oly  játékról 
nem  lehetett szó.

A  C sK A C — K P S E  m érkőzésre
(C sillaghegy, b író : M ohácsy) a  k is 
pesti csapat nem  je len t m eg.

II. osztály
BAC—Fér. Törekvés 1:0 (1:0)-

Gyáli-út. B író : Sándor I. O berm ayeí 
góljáva l a szerencsésebb budai c s a 
pat győzött.

P F K — B E A C  5:3  (3 :1 ) .  L ágym á
nyos. B író : D ebreceni. Egyenrangú
ellenfelek változatos küzdelm e. A  lel
kesebben já tszó  P F K  győzött. Góllö
v ő : E rditzky, P ásztor , Dócskái, 
kete és F egyvern eky  II., illetve Dem* 
kó, Kiss és Jagica . Szigeti B E A G 
indiszponáltan védett.

III. kér. SC— V asakarat 4 :0  (2:0)< 
V aléria-telep. B író : Schárie. G óllövő: 
P oupa (2) és M üller (2). Biztos győ
zelem.

III. osztály
Sashegyi FC— Budai FC  5:0 (4:0)<

Bodor-u. B író : Bállá. G óllövő: Jan- 
kovich, D óm ján, H on igsch lőg l éfl 
B agits (2 ) .  F ölén yes győzelem .

Sz. Törekvés— P . Iparos 7:0 (3 :0 )- 
Rendessy-telep. B író : K m etty. Gól- 
löv ő : Riesz (2, 11 -esből), Fülöp (2 )i 
Tollm ár, Bánói és A lbert. Fölényes 
győzelem .

P. Ju tagyár— T u ru l T E  4:2 (2 :1)*
G yöngyösi-út. B író : H orváth  János. 
A  Jutagyári csap at szép küzdelem 
után gyűrte le ellen felét.

M A F C — V . kér. S z A K  2:0  (0 :0 ) .  
(F élbeszakadt.) Bertalan-u. B író: 
Barabás. A  kerületi csapat a befe je 
zés előtt 6 perccel levonult.

C inkcta— VI. kér. Törekvés 3:0 
(0 :0 ) .  Cinkota. B író : H im m ler. A * 
utolsó tíz percben dőlt el a m érkőzés 

hazai csapat javá ra .

Liga-díjmérkó’zések
V III. kér. SE— F K S C  6:2 (1 :2 ) .  
F ilatórigát— V . kér. S zA K  4:2 

(1:0).
Ifjú sá g i díj

RSC— PTB SC  3 :2  (3 :0 ) .
CsKA C— ZR SC  11:1 (4 :0 ) .

Kedd, 1932 március lő .

Grünwald Manó, a Húsos intézője
meghalt.

Az eperjesi Törekvés MSE a na
pokban tartotta meg évi közgyűlését-
A közgyűlés nagy örömmel állapí
totta  ̂meg az egyesület értékes mun
kásságát s a múlt évben elért sike
reit. Különösen a futball terén ért el 
az egyesület szép sikereket, hiszen 
43 mérkőzésből 28 győzelem, 7 dön
tetlen és csak 8 vereség áll a statisz
tikában. 118 gólt rúgtak az egyesü
let csapatai az év folyamán s csak 
49-et, kaptak. A választások során a 
következő elnökség került az egyesü
let élére: díszelnök: dr. Elszász Sán
dor, Tomasek Lajos, elnök: dr. WeisZ- 
lovits Aladár, elnökhelyettes: Lőwy 
Jenő, titkár: Kandráes József, fő
pénztáros: Rubin Jenő, ügyész: dr. 
Maibaum Artúr. Az intézőbizottság 
elnöke Tar István, helyetese Ster- 
binszky András. A futballszakosztályt 
Szvaton István vezeti,

A PVSK Laibachban. A PVSK, a
délnyugati alszövetség bajnokcsapata 
március 27. és 28-án, húsvét ünnepén 
Laibachban játszik, első nap az Illí
ria, míg a második napon a Primőrje 
ellen. A PVSK komolyan készül a ki
rándulásra, mert ígéretet kapott, 
hogy szép szereplés esetén nyárra 
nagyobb túrát kötnek le részére. A 
csapatot Halász Ernő dr. ügyvezető 
igazgató kíséri el, ki ügyvezető társ
elnöke a DnyLASz-nak is s ebben a 
minőségben tárgyalásokat fog foly
tatni a délnyugati válogatott csapat 
szereplése érdekében is.
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Kedd, 1932 március 15. % » s m

H a v a s - f a i  egy évig eem 
szerepelhet Franciaországban, 

é  a Ferencvárosban sem
*— S a já t tu d ósítón k tól —

Érdekes és tanulságos ügyet tár
gyalt tegnap az országos intézőbizott
ság. Havas-Havlik Bélának, az FTC 
engedély nélkül Franciaországba tá
vozott válogatott fedezetjátkosának a 
kiadatási ügyét. A  francia szövetség 
kiadatási kérelmét az IB metgagad- 
ta, miután az FTC nem járult hozzá 
s a FIFA-szabályok 42. paragrafusa 
szerint ez a határozat azt jelenti, 
hogy Havas-Havlik egy évig, 1933 
március 7-ig nem szerepelhet Fran
ciaországban, viszont nem játszhat 
itthon az FTC-ben sem, ha netán 
meggondolná magát és visszatérne.

Az FTC aligha gondolt arra, hogy 
az eldobott kő ilyen messze száll. 
Mert azt talán el fogja érni, hogy a 
megtévedt játékos Franciaországban 
is lehetetlenné válik, de viszont 
hiába térne vissza., az FTC-nek nem 
lenne belőle baszna. Egy évig a ki 
nem adott játékosnak pihenni kell, 
akkor viszont — szabaddá válik. A 
FIFA-szabályoknak ilyetén intézke
désével a mi egyesületeink eddig nem 
voltak tisztában. Úgy látszik, azt 
akarta a FIFA ezzel elérni, hogy a 
kiadás megtagadásával ne éljenek az 
egyesületek, csak súlyos, komoly 
esetekben.

Kaviáros előétel után
nem illik főzelék feltétet 
felszolgálni!

P. Szabó vitatkozik, Senkey m agyaróz a pá
lyán , Huba citromra ékes, Sza lay sír, 
Cseh 13. összeesik, Hires a felét fogja, 
N agy bikavsadaif játszik  P. Szabóval, 
a vezetők bíróvért isznak

Minden volt a derbin, csak a sport és a játék  
veszett ki egy félidő alatt

— Saját tudósítónktól —

A mérkőzést vezető birők 
ezt nem tu d já k ...

—  Saját tudósítónktól —*
A  Spárta FC jó erőkből állő 

együttes. Tréningjeit a Klauzál- 
téren tartja, mégpedig minden este 
7 órakor. Ilyenkor aztán futástól 
kétkapus játékig minden szerepel a 
műsoron.

.— Eleinte nagyon sok bajjal járt 
ez —  mondotta az egyik vezető — , 
a rendőrök sorra felírták a gyere• 
keket. Később már annyira ismer
tek lettek, hogy az igazoltatást is 
mellőzték, enélkül tettek feljelen
tést. A rendőrségen szerencsénkre 
megértéssel kezeltek bennünket, 
rendszerint megúsztak egy kis dor
gálással. Már változott a helyzet, 
nem törődnek velünk, sőt a legtöbb 
őrszem szívesen szurkolja végig 
esti meccseinket.

Közben éppen vége lett az ed
zésnek. A  vasárnapi csaipat össze
állítását készítik, amikor megérke
zik az intéző, Azonnal megrohan
ják.

—  Lesz meccs vasárnap? — 
ostromolják minden oldalról.'

—  Mérkőzés lesz, mert a pálya- 
kérdést elintéztem, vagyis a pálya
bért kifizettem saját zsebemből. 
A zt azonban, hogy bajnoki vagy 
barátságos alapon játszunk-e, még 
nem tudom. A bíródíj még nincs 
befizetve, sőt ha ezt estig nem ren
dezzük —  nem kapunk bírót.

A  pénztároshoz fordul:
—  Nem tudtatok valami pénzt 

szerezni?
—  Honnan, hiszen már minden 

forrást kimerítettünk.
Már-már reménytelen a helyzet, 

de kis tanakodás után két szurkoló 
kijelenti:

—  Csak készüljetek nyugodtan a 
meccsre, a pénzt a bíródíjra mi elő
teremtjük.

Előteremtették. Mint később ki 
derült —  elmentek havat lapá-

toW "  <K. t .)

ludas ma már ismét játszik
Attila csapatában, m ert kitil- 
9. lejárt. Vele, de a m egsérült 
rány, valamint a Pesten lakó 
ikosok nélkül így áll fe l a mis
ei gárda Diósgyőrött: Szemző 
Vadász, Dankó —  Gombos, 
bó, Bán —  Csere, Verm es, Ru 
, Magyar, Sziklai. 
l gyulaiak örülnek annak, hogy

* kénytelenek a meccsre kiállni, 
álya eddig ugyanis olyan álla- 
an volt, hogy azon futballozna
tehetett.

dzőmérkőzést játszott vasár
Diósgyőrött a DAC a Pere 
TK-val. Győzött a D A C '5:1. 

I) arányban. Góllövő volt: 
illár (3 ), Kuris, Prokop, illet- 
Presovszky.
ájerország csapatát, mely Gráe 

szombaton és vasárnap a ma- 
r profik második csapata ellen 
ki, ma, kedden állítják össze.

A  második félidőben mondotta 
valaki, amikor már nagy ásítások 
közben unt bele abba, hogy Nagy 
és P. Szabó állandóan egymást 
lesi, rúgja, kaszálja:

- Kaviár után nem illik főze
lék feltétet az asztalra adni, uram! 
Olyan első félidő után nem sza
bad így mérkőzni!

Általános igazságként fogadta 
el az egész nézősereg ezt a meg
jegyzést. Mert hiszen nem igen 
akadt senki, aki az újpesti néző
teret azzal az érzéssel hagyta el, 
hogy vérbeli, igazi, sportszerű 
sportmérkőzésben, izig-vérig fu t
ballban volt része. Annál többen 
voltak azok, akik elégedetlenül 
távoztak. Nem egy csoportban, 
nem egy szájból lehetett hallani:

-  Mást vártam! Nem ez az 
igazi!

S a vezetők, akik olyan hamar 
kiszámították, hogy a mérkőzés 
nézőközönsége mennyivel csök
kent, a múlt éviekhez képest hány 
percent a bevétel visszaesése, 
aligha hallották meg ezeket a meg
jegyzéseket, aligha gondoltak 
arra, hogy az elmúlt esztendőkkel 
szemben mekkorát zuhant a fut
ball a —  futball terén. Mennyivel 
esett a futball sportszerűsége a pá
lyán!

Pedig a kettő között alighanem 
összefüggés van. Észre kellene 
tehát venni a számla másik olda
lát is. Annál is inkább, mert a 
kettő között valami láthatatlan 
erő tartja az egyensúlyt. Rá
mutatunk ennek a láthatatlan 
erőnek a megrontó jelenségeire. 

Tagadhatatlan, hogy

fényesen indult a játék.
Újpest olyan iramot kezdett, ami 
minden csapatnak dicsőségére 
válna. Lehet, hogy balszerencse 
üldözte ebben a játékszakaszban, 
lehet, hogy valami magára erősza
kolt játékforma bosszulta meg a 
csapat eredménytelenségében ma
gát, de ezen kívül bizonyos az is, 
hogy a Hungária pompás ellen
álló ereje is hozzájárult ehhez a 
sikertelenséghez. így  tehát szíve
sen és örömmel élvezte mindenki 
a játékot, amely játék volt a szó 
igazi és nemes értelmében.

Addig, ameddig Szalay vég. 
zete be nem következett.

Ettől a pillanattól kezdve ugyanis 
a játék elveszett s valami furcsa, 
kellemetlen viaskodás kapott he
lyet a pályán.

Az első jele az volt, hogy P. 
Szabó csúnyán és kíméletlenül 
megrugta a kapust. Nem az  ̂elsőt, 
mióta a magyar pályákon játszik. 
_ csodálatosan még talán egyszer 
sem vette el ezért a tettéért azt a 
büntetést, amit a szabályok elő
írnak.

Nos és ezzel a tettel megkezdő
dött a sportszerűtlenségek soro
zata. Mert igaz, hogy az is ször
nyen sportszerűtlen, hogy a játé
kos —  ez is P. Szabó volt —  min
den elrontott labda, minden rosz- 
szul sikerült lövés után vagy a 
társaival vagy a kapu mögött so
rakozó kibicekkel vitatkozik, de 
sokkal visszatetszőbb volt, amikor 
Senkey befutott s kézlegyintések
kel igyekezett ország-világ előtt 
kifej ezést adni érzelmeinek.

összefutnak, vitatkoznak a 
játékosok és a befutott civi

lek s a játékvezető eltűri.
Pedig ez Szabálytalan s a néző
sereg nem szívesen látja az ilyen 
eseteket.

De előfordult az is, hogy játék 
közben —  még az első félidőben 
történt —  valami gyerek futott 
be oldalról a pályára Hubához. A 
játék a másik térfélen folyt s a 
gyerek hosszú ideig ott csúszkált 
a pályán, míg odaért a kapushoz,

akinek citromot vitt. De az is 
megtörtént, hogy a játék vígan 
folyt, amikor két ember is befu
tott a pályára, hogy A v a rn a k  se
gítsen. A  szabályokban pedig szi
gorúan meg van írva, hogy

a pályára senkinek sem sza
bad bemenni játék közben,

csak ha már a bíró füttye meg
állította a mérkőzést s a sérült 
játékosnak segélyre van szüksége.

De ez volt a kisebb hiba! Hi
szen lassan-Iassan B o ro n k a y  is

Szurkolók egymás közt

H u n g á ria -szu rk o ló :  E z t  a
m e c c s e t  m e g  is  n yerh ettü k  
v o ln a !

Ú jp e s t i  szu rk o ló : M ik o r ?  H a  
S za la y n e m  e g y , h a n em  k ét gólt  
l ő ? . . .

lehet élvezetes sportvetélkedés. 
Abban nincs gyönyörűség, nincs 
öröm és nincs hatóerő.

Ezért halványodott el a néző
tér színes zajongása, élénk 

öröme, buzdító igyekezete,

ezért hallgatott el szava s vált unt 
hangulattalansággá az egész új
pesti pálya. Ezért nem volt megelé
gedett a közönség a játék végén.

S minden gazdasági válságok 
ellenére is ezért fogy olyan ijesz
tően a nézők száma a futballmérkő
zéseken. O lya n  a rá n yb a n , am ilyen  
a rá n yb a n  f o g y  a sp o r tsz e rű ség  a 
vá lyá n , amilyen tempóban szapo
rodnak a műesések, elharapóznak 
a hisztériás rángatózások, válnak 
síró bábokká a kemény, edzett, 
harcra termett futballisták.

Jó lenne mindezt megszívlelni. 
M e r t  ha a  m é r k ő zé se k et  ism ét  
sp ortk ü zd elm ek k é  tu d ju k  ten ni 
m in d en  te k in te tb e n  a vá sá ri trü k 
k ök  m u tog a tá sa  h e ly e tt , a k k or  szá 
m íth a tu n k  a fu tb a ll ren eszá n szá ra . 
A játékosnak tudnia kell, hogy a 
mérkőzés kétszer negyvenöt per
cig tart, melynek minden másod
percében mérkőzni kell. A  veze
tőiknek tudniok kell, hogy tisztes
séges, sportszerű viaskodásban ve
reséget szenvedni éppen olyan 
sportdicsőség lehet, mint győzni.

A  kaviár után pecsenyéket sza 
bad csak felszolgálni, nem pedig 
hamisan habart főzelékeket!

megfordult, észrevette a dolgot s 
megállt a játék.

Jött azonban a második félidő. 
S ebben az volt hosszú időn át min
den esemény, hogy N a g y  P . S za b ó 
ra  vadászott. A két játékosról 
messze látszott, hogy

egym ást lesi, várja lábvégre, 
hogy ártson a másiknak.

Az egész nézőtér látta, a bírónak 
azonban ehhez sem volt szava, 
erre sem talált a szabályban 
semmit. P . S za bó  erre ki akarta 
erőszakolni a bíró figyelmét. V i
tába szállt vele. Aztán nagyokat 
esett ok nélkül és gurult, fetren 
gett a fürészporban. Példáját má
sok is követték. Vita, rugdosás, cél
talan jelenetek sora rabolta az 
időt s a közönség hiába várta a já
tékot, amiből pedig komoly kós 
tolót kapott az első félidőben.

Sőt C s e h  I I .  hanyattdőlt, mikor 
kapu mellé repült a labdája, H ír e s  
is a fejéhez kapkodott, mikor a 
kapufa tövét találta el. Arról már 
nem is beszélünk, hogy S za la y  sírt 
félidőben az öngól m iatt. . .

D e azt a nagy vitát, heves 
szóharcot, ami a játék után  
az öltöző folyosóján kitört, 
nem lehet szó nélkül hagyni.

Igazgatók, klubvezérek harsogtak 
a bíróra s másra, aki éppen oda
vetődött. Ezekben a dühös percek
ben tobzódott a mai futball ver
gődő lelke, sportszerűtlensége.

Mert n em  sp o r tsz e rű  az, m ik or  
a já té k o s  és a já té k v e z e tő  n e m  a 
sza b á lyo k  sz e n tsé g é t  ta r tja  le g fő b b  
ir á n y ító já n a k , h a n em  te ttév e l, 
ig y e k e z e té v e l  m eg c sú fo lja  azt. N e m  
s p o r ts z e r ű  a z, ha a  v e ze tő k  n em  
tu d já k  élv ezn i a já té k o t , hanem  
csak  a g y ő z e lm e t  s annak elm ara
dá sát a külső k örü lm én yek b en  k e
r es ik . N e m  sp o r te m b e r  a  s író , h isz 
tériá s  já té k o s , aki a  h ibá já n  k ét
s é g b e e s ik , a  v e r e sé g b e  b eleb eteg  
szik . N e m  sp o r t  az, a m ik or  a  já ték  
h e v é n e k  n em  tu d ja  átadni m a gá t  
já té k o s , v e z e tő  és n éző  eg ya rá n t, 
m e r t  e z e r  érd ek  és h átsó  gondolat  
u ra lm a  alatt tob zód ik  a p ályá n  és 
n é z ő té r e n .

Ami pedig ilyen légkörben, Ilyen 
formában a néző elé vetődik, nem

„Szálló már volt Prágában
—  mesélte a vörös Takács, a 
Hungária segédedzője — , ami
kor a válogatottak nélkül ját
szottunk a Sparta ellen. Hetet 
kapott (mi is rúgtunk vagy né
gyet), de a sok gól dacára is 
kitünően védett. Mind közelről 
kapta a gólokat, amelyek közt 
ofszáj dgó! is akadt nem egy. A 
prágai tűzkeresztségen tehát 
már túlesett.”  Szabóról, aki so
roksári fiú  és a Soroksártól ke
rült a Hungáriához, mesélik 
még, hogy a vasárnapi meccs 
után két kérdés izgatta legjob
ban: 1. Mit szólnak otthon ki
tűnő újpesti szerepléséhez? 2. 
Mi volt a Soroksár— Szeged II. 
liga derbi eredménye? Most 
még egy harmadik problémája 
i;s akadt a derék: kapusnak: 3. 
Mit szól Soroksár ahhoz, hogy 
válogatott lett?

A  Sátoraljaújhelyi A C  megy 
husvétkor Beregszászra s nem a 
Sátoraljaújhelyi M ÁV, m int va
sárnapi számunkban tévesen ír
tuk.

A Szolnoki MÁV csapata vasárnap 
könnyen győzött Irsán. Kis szerencsé
vel nagyobb is lehetett volna az ered
mény 4 :0-nál, pedig az irsai gárda 
hatalmas lelkesedéssel harcolt. Á  gó
lok közül kettőt Kollét, egyet-egyet 
pedig Sonkoly és Kelemen lőtt. A 
mezőny kimagaslóan legjobb embere 
Sárkány MÁV volt.

A  III. kér. TV E  szerdán kétka- 
pús edzőmérkőzést játszik a III. 
kér. FC-vel. A z edzést Szaffka  
vezeti. Előzőleg kondiciógyakor- 
latok lesznek.

Czury, az U TE  válogatott h ali
ja  ismét sorompóba áll vasárnap 
csapatában a BSzKRT ellen. Az  
újpestieknél a gyenge szereplés 
nyomán átszervezik a csapatot. 
Különösen a csatársorban akar
nak több változást eszközölni. A  
most visszaamátŐrizált Kohn is 
rövidesen helyet kap a támadó
sorban, de a Vig-fivérek játékára  
is számítanak a lila-fehérek.

A Sabaria legénysége a hosszú 
miskolci út után tegnap reggel fél 
nyolckor már -visszaérkezett Szom
bathelyre. A  játékosok egyöntetűen 
a fárasztó utazással magyarázzák a 
4:0-ás vereséget. A  gárda ma pihen, 
szerdán ellenben már kétkapus edzé
sen vesz részt. A  heti második edzés 
ideje péntek.

A  Fér. Vasutas husvétkor P á
pán játszik a Pápai Kinizsivel két 
mérkőzést. A  vasutasok kombi
nált csapata ugyanekkor Fűzfőn  
és Várpalotán vendégszerepei.

Pécsett vasárnap mérkőzés nem 
volt, mégis két játékos megsérült 
Mindkettő csapata edzésén. Iván PSC 
bokazúzódást szenvedett, Pozsgay 
pedig a jeges pályán megcsúszott s 
rándulást szenvedett. Legalább két- 
két hétig pihenniük kell.

A mára tervezett Pécs-Baranya— 
PVSK mérkőzést Pécsett a nagy hó 
miatt nem tudják megtartani. Általá
ban délnyugaton olyan a helyzet, 
hogy talán még a vasárnapra kitű
zött mérkőzéseket sem tudják meg
rendezni.

Ertinger Győző, a Soproni VSE  
volt amatőr és legutóbb a  Pécs- 
Baranya profijátékosa a télen sú
lyos térdműtéten esett á.t, álla
pota azonban már annyira javult, 
hogy néhány nap m úlva meg
kezdheti az edzést. H ír szerint 
Schöll, volt soproni klubtársa je 
lenlegi egyesületébe, a bécsi Bri 
gittenauba gravitái. Jelenleg a 
Sotex fiatal játékosokból álló csa
patát edzi határozott sikerrel.

Pécsett husvétkor négyes körmér
kőzés lesz a PAG, PSC, DVAC és az 
eszéki Olimpia SK csapatának rész
vételével.

A  BRSC husvét vasárnapján  
játsza le a Ráfeosligeti A C  elleni 
Corinthián-díj mérkőzését. A  
meccs ‘Rákosligeten kerül eldön
tésre.

A  Schmoll megóvja a z  Orv 
Műszerész ellen 2 :1  arányban el
vesztett mérkőzését, m ert sze
rinte Tálos, mint K ISO K -játékos  
jogosulatlanul szerepelt a  győz 
teseknél.

B e g y m fi Kiss Fái lemondott 
a Bocskai elnöki tisztségéről

— S a já t tu d ó sítón k tó l —

Hegymegi Kiss Pál tegnap levél
ben bejelentette a Bocskai vezetősé
gének, hogy nem régóta viselt elnöki 
tisztségéről lémond.

Hegymegi Kiss lemondását azzal 
indokolta, hogy talán, az ő személye 
az akadálya annak, hogy Debrecen 
városa most nem hajlandó a Bocs
kainak segélyt nyújtani. Kifejtette 
levelében, hogy ezért a segélyért ö 
minden erejével harcolni fog s egy
részt azért is mondott le, hogy ak- 
ciószabadsága a városi közgyűlésen e 
kérdés tárgyalásánál teljen legyen. 
A közgyűlés, hol a segélykérelem 
döntés alá kerül, szerdán lesz. A 
Bocskai vezetősége nagy kiváncsiság- 
gal várja a szerdai napot és bízik 
abban, hogy Debrecen városa a múlt
hoz hasonlóan most sem fog elzár
kózni a Bocskai támogatásától.

Az U TSE feljelentette a TSC-t 
a BLASz-nál, mivel a tataiúti pá
lyán a meccs befejezése után in- 
zultálták játékosait.

Brenner II., a PSC fiatal kö
zépcsatára felépült sérüléséből 
és vasárnap Balázs helyett már Ő 
irányítja a pestújhelyi csatár
sort.

Ágendorfer, a Vérhalom hát
védje a III. kér. TVE-hez kérte 
átigazolását. A  játékára már va
sárnap sor is kerülhet.

Három betege van az ÉM OSz- 
nak: Weiszberger, Pyber és Ro
zén thal.

A  P. Törekvés feljelenti Faragó  
bírót, mert szerinte teljesen jog 
talanul ítélt meg ellene egy ti
zenegyest.

El lehet nyerni a Nendtwich Att- 
dor-serleget” . Még 1926-ban alapította 
a Pécsi Sport Club a Nendtwich 
Andor-serleget, mégpedig örökös 
vándordíjnak pécsi csapatok részére. 
Ezért a szép trófeáért nemes és nagy 
versengés folyt éveken keresztül az 
egyesületek között. Az utóbbi években 
azonban elhanyagolták a csapatok a 
díjért való küzdelmet. Az illetékesek 
előtt először érthetetlennek tűnt fel, 
hogy két-háromszori felhívás után ií 
csak egy-két egyesület adta le neve
zését. Az egyesületek megkérdezése 
után azonban megállapították, hogy 
az örökös kiírás vette el a klubok 
kedvét a nevezéstől. Tudomására ju
tott ez az alapító egyesületnek is, 
rtiely most közgyűlésén elhatározta, 
hogy megváltoztatja a díj kiírását 
három egymásutáni, vagy öt sorrend
nélküli győzelemhez kötve a serleg 
végleges elnyerését. Határozatáról az 
alszövetséget is értesítette. Az egye
sületek minden bizonnyal nagy öröm
mel veszik .tudomásul a hírt s bizo
nyos, hogy lesz nevező ezentúl bőven 
az értékes díjra.

A  M Á V A G  nem örül annak, 
hogy Zavaezki válogatott lett, 
mert így. a Törekvés elleni mér- 
kőzést nem játszhatja le. — Most 
a legjobbkor kerültünk volna öaz- 
sze a Törekvéssel —  panaszolja 
a M Á V A G  vezetője —  és teását; 
el kell majd halasztanunk a mécs
eset későbbre, pedig vasárnap el
kaphattuk volna a vasutasokat.

A  X . kér. FC Rimaszombaton 
vendégszerepei husvétkor. A  jó -  
képességű IV. osztályú csapatnák 
az első napon az RME, a máso
dikon az RPOSE lesz az ellen
fele.

Fegyelmez a K SSE. A  KSSE  
vezetősége legutóbbi fegyelmi 
ülésén több elsőcsapatbeli játéko
sát sportszerűtlen viselkedés 
miatt kizárta az egyesület kebe
léből, Helyüket fiatal erőkké! pó
tolja. ______



MELL-bajnokság
I . osztály 

Springer-csoport
FTC—MÁYAG 3:1 (1:1). Üllői-út. 

Bíró: Klug. Góllövő: Ecsedi (2) és 
Rátkai, illetve Beringer. A  gólképs- 
se'bb csapat győzött a sáros, mély 
talajon.

A BEAC—Hungária mérkőzés 
(Lágymányos. Bíró: Deutsch) elma
radt.

CsTK—EMTK 2:1 (1:1). Csepel. 
Bíró:^ Kriss. A hazai csapat lendüle
tes játék után győzött.

MTK—Postás 1:0. Hungária-út. 
Félbeszakadt. Bíró: Safir. Góllövő: 
Semsei. A  Postás a 35. percben le
vonult, mivel a bíró ítéleteivel nem 
volt megelégedve.

WSC—NSC 5:0 (1:0). Wekerle- 
telep. Bíró: Ehrental. Az NSC nem 
volt komoly ellenfele a WSC együt
tesének. Góllövő: Macon (2), Bara
nyai (2) és Dezső.

Oprée-csoport
65 FC—VIII. kér. Akarat 3:1 

(0:1). Fehér-út. Bíró: Vozik. Góllö
vő: Simái 11-esből, Seidler s Fleisch- 
mann, ill. Penziás. Az állóképesebb 
csapat megérdemelten győzött. Jól 
játszott Varga és Hekseh, illetve 
Penziás.

Törekvés—BSzKRT 3:3 (1:1). Bi- 
hari-út. Bíró: Bakonyi. Góllövő: Ta-

liga-válogatott—HUF mér
kőzés terve merült fel 

vasárnapra
M g vagy  boSnap végleges döntés!

Jelenei a százhúsz 
centi körül

Kritika
Sokan voltak, akiket nem elégí

tett ki a mutatott játék. Ezek kö
zül az egyik így méltatlankodott:

— Ez derbimeccs?.. .  Ez zsákba
macska . . .

__  7 7 7
— Csupa f  űrészpor. . ,

— Saját tudósítónktól —
_A II. liga már régen keresi az ér

vényesülés útját s most, hogy vasár
nap alig van valami esemény Buda
pesten, szóhoz akarják juttatni válo
gatott csapatukat, legalább is a. fő
városi egyesületek válogatott csapa
tát. Először az itthonmaradt Csikókra 
gondoltak, akikből tekintélyes játék
erőt képviselő csapatot lehetett vol
na összehozni, de később a három 
nagyegyesület vezetőinek is megtet- 
zett a gondolat s tegnap este már 

komoly formában beszéltek arról, 
hogy vasárnap szembeállítják a II. 
liga válogatottjával a három nagy
egylet rendelkezésre álló tagjaiból 

lakúit kombináltat. A Soroksár nem 
tudott még végleges nyilatkozatot 
tenni, de ha ez megtörténne, akkor a 
II. liga is kivághatja egyszer a re
zet.

A II. liga válogatott csapata így

festhetne:
Lederer Vác — Schweier Sorok-1 

sár, Fűrész Etc — Elblinger Sorok- | 
sár, Simon Etc, Tury Soroksár 
Izsépy Etc, Blaskó Bak, Schmidt I 
Soroksár, Küzdényi Soroksár, 
Schwarz Vác. Tartalék: Bácsay [
Soroksár, Gombkötő Bak, Sipöcz \ 
Turul.

A nagyegyleti csapatban a követ- ] 
kező játékosok kerülhetnek szóba: 
Angyal kapus, Takács I., Fogoly, 
Nagy, Korányi hátvédek, Rebró, | 
Köves, Kompóti, Víg, Sebes fedeze
tek, Sas, Barátky, Jakube, Vörös, ] 
Kofáit, P. Szabó csatárok.

A II. liga mindenesetre komoly el
lenfelet kapna, amellyel szemben | 
megmutathatná, hogy játékosanyagá
ra komolyabb küzdelemben (például I 
bulgár—török túra áprilisban) is | 
számítani lehet.

' K Ű O L F Ö M S Í  
E S IU B M É N T ©

bács, Miskovits és Szialler BSzKRT. 
A nehéz talaj ellenére szép küzdelem 
volt.

Az UTE—BSE mérkőzés (Millená
ris, bíró: Safir) elmaradt, mert a 
pálya talaja alkalmatlan volt játékra.

PSC—P. Remény 4:0 (1:0). Pest
újhely. Bíró: Sessler. Góllövő: In-
stitórisz (3) és E3ska. A gólképesebb 
csapat megérdemelten győzött.

II. osztály
A P. Rákóczi—SASC mérkőzésre 

(Gubacsi-út. Bíró: Kelemen E.) 
SASC nem állt ki.

Drasche—Kéve SE 5:0 (0:0). Tár 
na-u. Bíró: Vass. Góllövő: Taraszár 
(3), Gyömbér és Baj-kai. A Kéve az 
első félidőben szívósan védekezett 
Szünet után összeroppant.

P. Attila—P. Hunyadi 1:0 (1:0) 
Vatória-telep. Bíró: Bihámi. Góllövő 
Fazekas. Erősiramú mérkőzés. A  Hu
nyadi nehezen adta meg magát.
P. Attila II.—Főv. 11 FC 4:2 (0:2) 
Kiemelkedett Kukta P. Attila játéka,

P. 11 FC—NJTC 2:1 (1:1). Gu 
baosi-út. Bíró: Mandl. Góllövő: Siller 
és -Horváth illetve Fendler. A leke- 
sebben játszó csapat megérdemelten 
győzött.

Rp. Egyetértés—Ganz TE 4:0 
(3:0). Amerikad-út. Bíró: Bóna P 
Góllövő: Gulyás (3) és Varga. A 
palotai csapat fölényes játék után 
érte el az eredményt Egy-egy játé
kost mindkét csapatból kizárt a bíró.

A  Magyar Futballtrénerek 
Testületé tegnap este tartotta 
meg . közgyűlését a Szövetségi 
házban levő helyiségében. A  köz
gyűlésen Rosenfoerg Emil dr. el
nökölt és az MLSz képviseletében 
Fodor Henrik dr. jelent meg. A 
közgyűlés a testület élére a kő 
vetkező tisztikart választotta: 
Elnök: Rosenberg Emil dr., alel- 
nök: Bródy Sándor, Holits Ödön, 
Bányai Lajos, főtitkár: Faragó 
Béla, titkár: Senkey Imre, pénz
táros: Stampfer Sándor, jegyző 
Cserny Ferenc, ellenőr: Szedla-
csik Ferenc, Molnár György, 
ügyész: Mariássy Lajős dr., Fa 
zekas Dezső dr., orvos: Bodánszky 
Pál dr., Sándor István dr., vá
lasztmányi tagok: Béky János,
Bíró Gyula, Chrappán Ottó, Do- 
bóczky Miklós, Feldmann Gyula, 
Hertzka Lipót, Kertész Gyula, 
Kovács Lajos dr., Kürschner 
Dóri, Müller Elemér, Nagy Fe
renc, Nagy József, Rauchmaul 
Emil, Révész Béla, Tóth Béla, 
Tóth látván, Vágó Zoltán, Czeis- 
ler Lajos, póttagok: Künstler Jó
zsef, Jenny Rudolf, Sínger Mik
lós. Választott ezenkívül a köz
gyűlés tiszteletbeli tagokat is és 
pedig Fodor Henrik dr.-t, Kenye
res Árpádot, Meisl Hugót és Za- 
netti Giuseppét. A  testületnek 
eddigi tiszteletbeli tagja Fischer 
Mór és Mamusich Mihály dr. 
volt, úgyhogy az újonnan válasz
tott tagokkal együtt most már 6 
tiszteletbeli tagja van a testület
nek.

Franciaország
Páris: Club Francais— CA Pa

ris 6:3. Red Star Olympique- 
CASG 2:2. Kupa: Racing Club
Paris— Le Havre 4:2.

Belgium
Az Antwerp FC újabb veresége 

a csapat vezető helyébe került. 
Helyette a Liersche SK vezet 
most. Az eredmények:

Liersche SK— Daring Brüsszel 
7 :2. Beerschot AC— Standard 
Liége 3:2. FC Malines— FC Turn- 
hout 7:0. Tubantia— Racing Mali
nes 2:0. Union St. Gilloise— FC 
Antwerp 2:1. FC Brügge— Ber- 
chem Sport 1:1. Racing Gent- 
CS Brügge 2:0.

Svájc
A kupaelődöntők: Grasshoppers 

— Basel 8:1. Urania— Lausanne 
2:1. Bajnokság: Young Fellows- 
Zürich 0 :2. Servette— Carouge 
3:1. Biel— Old Boys 5:2. Három 
mérkőzés a nemzeti ligában a 
rossz idő miatt elmaradt.

Németország
A németbirodalmi elnökválasz

tás nagy eseménye nem zavarta a 
németországi sportesemények le
bonyolítását. A  mai labdarugó
mérkőzéseket programszerűen le
játszották. Fontosabb eredmé
nyek:

Bajnoki mérkőzések: Minerva
Berlin— Stettiner SC 5:2 (2 :1 ).
Eintracht Frankfurt— SV Wald- 
hof Mannheim 3:2 (2 :2 ) . Worma- 
tia Worms— VIL Neckarau 1:0. 
FV Saarbrücken— FSV  Frankfurt 
2:1 (1 :0 ). SK Pirmasens—- FSV 
05 Mainz 5 :0 (2 :0 ) .  IFC Niirn- 
berg— FC Pforzheim 5:1 (3 :0 ). 
Karlsruher FV— Spielver. Fürth 
3 :0 (1 :0 ). Bayern München— FV 
Rastatt 7 :0 (5 :0 ) . SfB Stuttgart 

1860 München 4 :3  (3 :1 ) . Vik
tória Stolp— VfB  Königsberg 4:2 
(2 :1 ). Danziger SC— Hindenburg 
Allenstein 1:1 (0 :1 ) . Meidericher 
SV— F V  08 Duisburg 4:0. Ger- 
mania Bochum— Schalke 04 0:7. 
Wacker Leipzig— Guts Muts Dres 
den 6:1. Polizei Chemnitz— Bu
dissá Bautzen 7:1. Dresdner SC 

Saxonia Bernsbach 6:1 (1 :0 ). 
TuB Leipzig— V fB  Leipzig 2:1. 
Preussen Chemnitz— Chemnitzer 
BC 4:4. V fL  Mersenburg— SV 
Halle 98 4:1. V fB  Erfurt—
Wacker Gera 1:1. Hamburger SV 

Elmsbüttel 7:1 (1 :1 ) . Union
Altona— Phönix L ü b eck 4 :l (2 :0 ). 
Eintracht Braunsehweig— Altona 
93 5 :3 (2 :2 ). Arm inia Hannover 

-Borussia Kiél 5 :1 (3 :1 ) . FV 06 
Breslau— SC 08 Breslau 2:5 
(1 :3 ). SV Beuthen 09— Cottbuser 
FV 5:2 (2 :0 ).

Serlegmérkőzések:- V fR  Mann
heim— Amitita Viem heim  6 :0. 
Rotweiss Frankfurt— FC Hanau

1. SSV Ulm— W acker München 
1:1. Jahn Regensburg— Schwaben 
Augsburg 4:3. Germania Brötzin- 
gen— FC Birkenfeld 6 :4. Kickers 
Stuttgart—  Spvg Schramberg 6 :3. 
Gladbach-Rheydt— Hertha BSC
4:4. Spvg Sülz— Rotweiss Frank
furt 6:3.

Kisebb vidéki mérkőzések j
Gyöngyös: GyAK— Hatvani AC 

3:1 (0 :1 ). Barátságos. E író:
Bakó. Első félidőben némi HAC- 
fölény volt érezhető, de szünet 
után már a GyAK irányította a 
játékot, ami gólokban is k ifeje
zésre jutott. Góllövő: Kaucsek, 
Mák (2 ), illetve Fabriczi. —  
GyAK II.— HAC II. 2:1 (1 :1 ).

Sátoraljaújhely: SAC komb.
S. MÁV komb. 4:2 (1:0>. Barát
ságos. B író: Gegyu. Mindkét csa
pat jó  formában várja a bajnoki 
nyitányt. Góllövő: Brezovszky,
Kálmán, Nagy, Malomhegyi, il
letve Dutkevics és Motka.

Miskolc: DVTK— MÁK 5:1
(5 :0 ). Barátságos. B író: Neppel. 
A DVTK fölénye nagy volt s en
nek megfelelően biztosan nyerte 
a meccset. Góllövő: Fölkér (3 ), 
Rácz (2 ), illetve Novák (11-es
ből). —  MMTE ifj.— MÁK ifj. 
5:1 (2 :1 ).

Salgótarján: SSE— SBTC 3:0
(3 :0 ). Edző mérkőzés. B író: Ta
kács. A jobb SSE győzelmét lel 
kés játékával sem tudta megaka
dályozni az SBTC. —  SSE II.—  
SBTC II. 3:2 (2 :1 ).

Dunakeszi: Magyarság II.— Pa
lotai Remény komb. 5:1 (3 :0 ). 
Barátságos. B író: Horeczky. Kuz- 
mann I. (2), Fái I. (2> és Var- 
gatyi góljaival győzött a Magyar
ság.

Komárom: KFC— Cseh Komá
romi FC 7:0 (5 :0 ). B író: Szula- 
csik. Góllövő: Mandel (3 ), Ko 
vács (2 ), Lengyel és Kühnel.

Székesfehérvár: Sóstó— Maros 
hegyi SE 6:0 (3 :0 )., MILL-baj- 
nokság. B író: Bors.

Békéscsaba: Bohn SC— CsAK
9:3 (2 :1 ). Barátságos. B író: Bo
ros. Az első félidőben a CsAK 
komoly ellenfél. Szünet után a 
bíró Majorost kiállítja, majd 
Balogh önként hagyja el a pá
lyát. A  csonka csapat már nem 
tud veszélyes lenni és a BSC 
könnyen éri el góljait. A  15. perc
ben Bogdán II. góljával a CsAK 
vezet, de két perc múlva Kertész 
erős lövése Frőhner lábáról a 
hálóba jut (öngól). A  42. perc
ben Szigeti a BSC-nek szerzi meg 
a vezetést. A  második félidő első 
percében Engelhart a kifutó Za- 
horán mellett 15 gólt. A  15. perc
ben Nagy beadásából Balogh 
4:2-re javít, majd Gottre öngólt 
vét. Ezután történik Majoros ki
állítása s a 30. és 35. percben 
Engelhart, a 40. percben Kertész, 
a 42. percben Szaniszló, a 43. 
percben pedig Szigeti eredmé
nyes. Jó: Engelhart, Kertész,
Szigeti és a halfsor BSC, Porf- 
ner, Bohus, Bogdán II. és Ba
logh CsAK.

'K I

*̂**̂ —>̂

—  Menj, gyerek, te magasabb 
vagy százhúsz centinél!

—  Bácsi kérem, tessék utána
mérni acélszalaggal!.. .

ifjúsági bajnokság
I .  o s z t á ly

FTC—ZSE 5:0 (2:0).
BSzKRT—III. kér. TVE 0:0. E g y  

fé lid ő .
BRSC—BVSC 6:2 (3:1). B arát

ságos.
MTK— I. kér. SC 2:1 (1:0).
A Törekvés—BSE m érkőzés el

m aradt.
Postás—BTC 2:0 (1:0).

II. osztály
Kárpáti-csoport

WSE—Ganz 5:0 (3:0). 
FVSK—KTC 3:2 (1:0). 
KAOE—MAVAG 2:1 (0:0).
33FC—FSE 7:0 (3:0).
EMTK—Féltén 4 :4 (2:2). 
SzAC—HAC 4:0 (2 :0).
BMTE—Kőbányai AC 2:0

Stobbe-csoport.
PSC—TTE 9:2 (3:0).
BTK—OTE 3:0 (1:0).
CsTK—Kelenföld 1:1 (1:0).
VI. kér. FC— TLK 2:0 (1:0). 
Vasas—RTK 2:2 (1:0).
URAK— UTSE 3:1 (1:0).

III. osztály
Első csoport

NJTC—KTK 5:0 (1:0).
KSSE—SzNSE 4:1 (2:1).
BIK—Kelénvölgy 4:2 (2:2).
SzFC—SzRTC 8:0 (1:0).
Cs. MOVE—Hungária 4:4 (í

Második csoport
Főv. TKör— TSC 3:2 (1:2).
UMTE— VI. kér. SC 5:0 (2:0). 
Compactor—MFTR 2:2 (2:0) 
MSC—MTC 1:1 (1:0).

IV. osztály.
ETC— K. Törekvés 3:2 (2:0),
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Barátságos mérkőzések
Soroksár B )—Soroksárpéteri TK 

! 4:1 (0:1).
Schmoll kombinált— Főv. TKof 

kombinált 3:3 (3:1).
KAC—K. Előre 4:2 (2:2).
X. kér. FC II.—X. kér. ISE 2:1

(1 A ).
X. kér. ISE II.—X. kér. FC kom

binált 2:1 (2:1)
BSC II.—RAFC II. 4:1 (1:1).
ETSC II.—MFOE II. 5:0 (3:0).
Szondi MI LE—ETSC MILL 3:2

(2:1).
Bőrösök II.—PA TE II. 2:0 (1:0).
FSC II.—Siketnémák II. 6:2

(4:0).
KAOE II.—SzRTC II. 5:2 (0:1)*
VII. kér. Amatőr II.— Orv. Műsz,

II. 2:2 (1:1).
KFC II.—MPSE II. 4:0 (1:0).
Sashegy II.—BFC II. 2:0 (2:0).
MOVE RFC—VFC 3:0 (2:0). Él

vezetes küzdelem után a szentmihályi 
csapat került ki győztesen. Góllövő: 
Seffer III. (2) és Menich.

MÖSzTK II.—Viktória II. 6:2
(2:0).

Bö. MTE—PATE 2:0 (1:0). Gól
lövő: Seffcsik és Csák.

(0:0)

Kalapos—RÁC 1:0 (0:0).

Szövetségi díj
I. osztály

Postás—33FC 5:0 (2:0).
BSzKRT—III, kér. TVE 3:3 

(1 :0 ).
A Törekvés—BSE meccse el

maradt.
FTC—Eletkromos 0:0.

II. osztály 
Kárpáti-csoport

SzFC—EMTK 2:2 (2:0).
BMTE—Kőbányai AC 6:5 (3:4). 
FSE—MKE 6:1 (4:0). Barátságos.

Stobbe-csoport
Vasas—RTK 2:0 (2:0). 
RUAC—ZSE 3:2 (1:1).
TLK—VI. kér. FC 2:1 (1:0).

III. osztály 
Első csoport

KTK—NJTC 2:1 (1:1).
CsTK—ÉMOSz 5:2 (3:1). 
WSC—ZAC 5:3 (2:3).
WSE—SzAG 2:2 (2:0).

Második csoport 
MSC—NyTE 3:0 (1:0).

IV. osztály
Cukrász—Kelenvölgy 3:0 (0:0). 
Pamut—MÁV Előre 4:2 (3:1). 
Lapterjesztők—VÁC 1:1 (1:0),

V . osztály.

SzTE—Szeiffert 4:2 (2:0).

A  BMTE-ben két sérült van: 
Bereczky a bokáján, míg Ober-

A Kőbányai AC husvét ^  mayer a térdén sérült meg.
napján Zselizén, másodnapon pe
dig minden valószínűség szerinti 
Léván vendégszerepei.

Kocsis mellfájdalmakra pa-| 
naszkodott tegnap Senkey edző
nek, s ma valószínűleg röntgen- 
vizsgálatnak veti alá magát.

Androvits, az NMSE volt nagy
szerű játékosa súlyos operáción 
esett keresztül. Most már a javu
lás útján van.

U j csatár a KTK-ban. Weisz 
György, a Droguisták volt játé
kosa a KTK-ba lépett.

A z  FTC teljes csapattal veszi 
fel a küzdelmet ma á Cinkotai TK 
ellen. Egyedül Lendvai játéka 
kétes, aki a térdét fájlalja . Ha 
nem szerepelhet, akkor Gervai 
lesz a centerhalf. Ebben az eset
ben így alakul a csapat: Szirbán 

Sternberg, Deák —  Hoffmann, 
Gervai, Schubert —  Kátra, Bo
dor, Dómján, Bihámy, Kemény. 
Lendvain kívül még Bencze és 
K ovács is a csapattal tart, amely 
ma délután 2 órakor indul a Ke
leti pályaudvarról.

Kovács, a KTK nagytehetségíí 
fiatal játékosa a nehéz megélhe
tési viszonyok miatt Spanyolor
szágba távozott. Egyesülete me
leg szeretettel búcsúzott tőle.

Füstös, a BSE jeles játékosa 
felépült betegségéből. Vasárnap 
már magára ölti a fővárosi mezt.

Husvét vasárnap a Hasenörl- 
serlegért játszik Sopronban az 
SVSE és az SFC. Az értékes 
díjért a két helyi rivális évente 
kétszer mérkőzik és pedig ősszel 
és tavasszal. A  két mérkőzésen 
jobb összeredményt elért csapat 
védi a serleget. A  serleg első vé
dője az SFC jogelődje, a SAK 
volt, jelenlegi védője pedig az 
SFC. Az elmúlt őszi mérkőzést az 
SVSE gigászi küzdelemben 0:3-as 
állás után nagyszerű hajrával 
5:4 arányban megnyerte, így ha 
husvétvasárnap győz, vagy csak 
döntetlent is ér el, a harmadik 
kiírásban hozzá kerül egy évre a 
serleg. Az SVSE husvét hétfőn 
Wienerneustadtba rándul át s ott 
a Wienerneustadti SC-vel mérkő
zik.

* A Norddeutscher Lloyd, Bré
mán tengerhajózási társaság ma
gyarországi vezérképviselete köz
li, hogy eddigi irodahelyiségeiből 
(VIII. Kerepesi-út 1.) a társaság 
világhíréhez és nagyságához mél
tóan berendezett új helyiségeibe: 
Budapest, VIII. kér. Baross-tér 
9. költözött át.

Dudás majdnem leszerződött 
szombaton este —  újságolta Ta
kács, a BMTE kitűnő intézője. 
Hosszú ideig tárgyaltak szomba
ton este a kitűnő játékosunkkal 
a fekete-fehérek vezetői és már 
majdnem megegyeztek. Az utolsó 
pillanatban azonban a lelépési 
összegen meghiúsultak a tárgya
lások.

Holczer II., a Váci TE fiatal 
játékosa a Bak TK-hoz szerző
dött.

Kizárt dolog, hogy kiessünk az 
első osztályból —  mondta Nedea 
István, a Perecesi TK h. intézője. 
—  Eddig a csatársorunk volt a 
csapat Achilles-sarka, de most 
kitűnő erősítést kaptunk Pre- 
sovszky személyében, aki edzője 
is lesz az egyesületnek. Tavaszra 
a meglepetések csapata lesz a 
PTK.

Sendula, a Szürketaxi jeles fe 
dezete bordatörést szenvedett a 
Hungária B) elleni meccsen. Ál
lapota örvendetesen javul, úgy
hogy rövidesen már játszhat.

Uj center mutatkozik be vasár
nap az MTK-ban, Szabó, a MOVE 
Szt. László FC jeles csatára sze
mélyében. A  fiatal játékos szerep
lése elé nagy várakozással tekin
tenek a kék-fehérek. A  III. kér. 
TVE ellen vasárnap már valószí
nűleg Iványi is sorompóba áll, 
akinek az orrcsonttörése szépen 
javul. Az együttesben most Rácz 
III. került beteglistára.

A Postás azzal a gondolattal 
foglalkozik, hogy visszalépteti 
MILL-csapatát a bajnokság küz
delmeitől. Erre a vasárnapi mécs
esén történtek adtak okot a zöld
fehéreknek. Ma dönt a szakosztály 
ebben a kérdésben.

Ihász és Hüttler, a BTK  két je 
lessége sérült.

Pechszériában vagyunk —  pa
naszkodik Fuchs, a 33FC intéző
je  ŝ  hiába, nem tudunk kikerülni 
ebből. . .  Pedig vasárnap jól ját
szott a csapat.
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Ő K  H Á R M A N
időre befutottak teg
nap este a sarokasz
talhoz, de egyiknek 
sem volt nagy hang

ja. Külön-lcülön 
mindegyik neki esett 
a Nemzeti Sportnak 
és még egyszer „á t

vette" az anyagot. Kiadós csend 
t̂án Kék Hugó sóhajtott fel elő

ször.
Kék H ugó: Ilyen szerencséje

is csak Újpestnek lehet. 2 :1  volt a 
tippem a Hungária javára. Nekem 
is, akárcsak a Mandulának és nem 
keresztül húzza a számításaimat a 
kapufa.

Wla L eó: Arról beszéljen,
W y  a Boronkay barátja miért 
nem adott tizenegyest, mikor Kal
már elgáncsolta.

Kék H ugó; Az magának gáncs 
volt? Látszik, hogy nincs érzéke a 
■futball leggyönyörűbb jelenetei
hez.

Lila L eó: Gyönyörű jelenet
volt, mikor Titkos kicsinálta az 
Avart.

Kék H ugó: Miért nem a P. Sza
bót emlegeti, aki a labdát már 
nem mindig találja el olyan ponto
san, mint régen, de a kapust még 
mindig?

Lila L eó : Arról beszéljen,
hogy annak a Szabó-gyereknek mi
lyen mázlija volt.

Kék H ugó: Az a gyerek a
Hungária szerződtetett játékosa, 
aki azért egy a tizenegy közül, 
hogy védjen, de a maguk tizen
egyétől most 2 :1  volna az ered
mény, ha nincs ott tizenkettedik
nek a kapufa.

Lila L eó : És maguknak ott volt 
tizenkettediknek a Boronkay.

Kék H ugó: Ha még Szalayt
mondta volna . . .

Lila L eó : Szalaytól még meg
nyertük volna, de Boronkay jól .el
vezette maguknak ezt a meccset. 
Na de garantálom, hogy ez volt az 
ő utolsó derbimérkőzése. Beszéltem 
Lamgfelderrel, Boronkay nálunk 
befejezte pályafutását. És miután 
n fa íV*iil. ha nem lat-

Zöld Ferenc (veszi a kalap 
j á t ) : Megyek.

Kék Hugó és Lila L eó: Hová 
menekül ?

Zöld Ferenc: Megyek Ma-
riássy dr.-hoz. Meg akarom mon
dani neki, hogy fel a fejjel, van
nak még jó  csatársorok. A  Lila 
úr, meg a Kék úr csatársora . . . .

Pincér (hozza a h ír t ) : Megvan 
a válogatott. Zavaczky a jobbszél
ső, a csatársorban csak egy új
pesti és egy Hungária-csatar van. 
Viszont két ferencvárosi.

Zöld Ferenc (kidülleszti a mel
lé t ) : N a !?  Hol vannak a jó csatá
rok ?

Pincér (beleszól a v itá b a): F é
lek, hogy Prágábari.

a Ferencváros is övül, ha nem lát
ja, ’ búcsút mondhat a derbiknek. 
Majd vezethet a Hungáriának. Ve
zetheti a Hungária összes mécs
eséit.

Kék H ugó: De kedves Leó,
nem kell olyan idegesnek lenni- 
Azért, mert egyszer kicsúszott az 
az 5 :0 , amit annyiszor volt sze
rencsém hallani, még nem kell elfoi- 
zakodni. Magának is be kell magá
ban vallania, hogy jelenleg a Hun
gária a legjobb magyar csapat.- 

Lila Leó (nem bír szóhoz jutni 
az elképedéstől).

Zöld Ferenc (felkapja fe jét az 
újságból): M .iii???

Kék Hugó (fölényesen): R e
mélem kedves Ferenc, a Kispest 
elleni játék után egy szót sem 
szól. És azt is csak halkan.

Zöld Ferenc: Minden erővel
azon voltunk, hogy leadjunk egy
két pontot, hadd legyen érdeke- 
sebb & bajTioks&g. Direkt nőin jat- 
szattuk Sárosit. De hiába, nem  
megy, akárhogy is akarjuk!

Kék Hugó: Majd két két múlva
menni fog. „ ,

Zöld Ferenc: Hahaha! A ddig
csak rendbe jön Sárosi.

Kék H ugó: Sárosi? Az m ás! 
Akkor talán kihúzzak döntet
lenre.

Lila L eó: Az nem eleg!
Kék H ugó: Miért nem?
Lila L eó: Mert itt a bajnokság  

érdekéről van szó. A  Ferencvá
rosnak ki kell kapni a Hungáriá
tól, meg az újpesttől is, h gy 
tömörüljön a mezőny. És mar 
szinte látom is, ahogy kikap.

Zöld Ferenc: Hugó, az Iste
nért, maga is megkapta a z _ P "  
fluenzát. Magának láza van. Pin
cér! Egy hőmérőt a nagyságos 
úrnak!

Lila L eó: Egyenlő pontszam
esetén pedig máris a jobban h aj
rázó Újpest felé int a baber.^

Zöld Ferenc: Babér? Az jó ízt 
ad a krumplifőzeléknek. De mond
ja, maga lázbeteg, mit szól a gol- 
arányunkhoz, amely egyenlő pont- 
szám esetén is biztosítja nekünk
az elsőséget. ..

Lila Leó: Egy pillantás az onok 
védelmére és rögtön tisztában va
gyok vele, hogy hajdan erős gól- 
arányuk rövidesen romlásnak in
dul. A  mi csatársorunk. . .

Kék H ugó: És a m iénk. - .

Alakul Nyugat 
nemzetközi programja

—  Saját tudósítónktól —*

Németh Kálmán, a nyugati alszö- 
vetség társelnöke hosszas tárgyalá
sok után megállapodásra jutott a 
stájer szövetséggel a _ N yugat- 
Stájer válogatott mérkőzések ügye
ben. Ezek szerint az első mérkőzés 
május 5-én, Áldozócsütörtökön Győr
ben lesz, a revánsmérközés pedig jú
nius 16-án Grácban kerül lejátszásra.

A két alszövetség válogatott csa
patai 1920 óta nem mérkőztek, a jcét 

j utolsó mérkőzést 4:0 és 6:4 arány- 
i bán Nyugat nyerte. Stájer futball- 
nívója azóta nagyot javult, amit az 
a tény is bizonyít, hogy a múlt év
ben a magyar amatörválogatott ellen 
6:2 arányban győztes osztrák 
amatőrválogatottban hét stájer játé
kos szerepelt, továbbá a múlt évben 
Grácban járt HUF kombinált csak 
nehezen tudott 3:2 arányban győzni.

Az agilis társelnök még két válo
gatott mérkőzés létrehozásán fára
dozik, amelyen Nyugatot Béc.s vagy 
Alsóausztria válogatósaival^ állítana 
szembe. A tervezett mérkőzésekhez 
Meisl, az osztrák labdarúgás _ széles
körű intézője elvben már hozzájárult, 
már csak a terminusok véglegesítése 
és néhány apróbb részletkérdés vár 
megoldásra. Németh Kálmán egy 
heti betegsége miatt ezek a tárgya
lások némi halasztást szenvedtek, de 
a teljesen felgyógyult társelnök a 
napokban már Bécsbe utazik, hogy a 
függő kérdéseket véglegesen megold
ja és a megállapodást írásban is 
megerősítse. Nyugat javaslata sze
rint az első mérkőzés április _ 24-én 
Bécsben a nagyválogatott előjátéka 
volna.

„ í  győzelmi szériának is 
van a maga hátránya

— panaszkodik Mari néni
Saját tudósítónktól —

A Ferencvárosnak vasárnap 
nem ment úgy, ahogy szokott. 
Még jó, mondták a szurkolók a 
meccs után, hogy nemcsak a 
szokott öt berugása maradt el, 
hanem a szokott egy bekapása is. 
A talaj volt az oka, ebben meg
egyezett minden ferencvárosi _ és 
készen volt a vigasz. Néhány 
szurkoló ugyan tűnődött, hogy 
miért is kellett a csütörtöki hó
nak a pályán elolvadnia, de a 
kevéske 3500 néző elég magyará
zat ma a takarékoskodásra. Fő, 
hogy a Ferencváros a tizennegye
dik mérkőzése után sem adott le 
pontot, bár ezúttal időnként kel
lett izgulni. Nemcsak a talaj 
miatt. Erről a sajátságos izgu- 
lásról egyébként Takács 1. Géza, 
a kitűnő „Mari néni” a következő 
érdekes kijelentést tette:

—  Ennek a nagy győzelmi szé
riának is megvan a maga hátrá
nya. Ha már egyszer elkezdtük 
ugyanis, akkor illik folytatni is. 
És hozzá nekünk még gólt kapni 
sem illik, meg nem is szabad. Hi
szen a Ferencváros tekintélye és 
népszerűsége most sokkal fonto
sabb nekünk, mint azelőtt volt. 
Most mi magunk vagyunk, meg a 
közönségünk. Nincs mecénás, aki 
leteszi az asztalra a pár tízezrest, 
ami éppen kell. A magunk erejé
ből kell megélni és ez bizony egy 
kicsit idegesít. Pláne, ha ilyen 
rossz a pálya, amikor a labda 
olyan könnyen becsapja az em
bert . . .

Ú S Z Á S
Széchenyi kövei rihHfrc* 

táviratban közölte & kiilugy* 
minisztériummal, hogy 

a magyar úszócsapat költsé
géi fedezve vannak

— Saját tudósítónktól —

Megröntgenezték Barátky sé
rült lábát s megállapították, hogy 
a régi törés helyére kapott rú
gást, ami nagyon fájdalmas 
ugyan, de nem komoly es a kék
fehér center bizonyára már vasár
nap is játszhat, ha lesz rá alkalma.

Avarnak csonthártya alatti 
vérömlenye van vasárnapi sérü
léséből kifolyólag s a dolog any- 
nyira súlyosnak látszik, hogy 
Langfelder véleménye szerint va
sárnapi játékáról nem igen lehet 
szó. Langfelder azonban maga is 
hozzátette a véleményéhez, hogy 
ő —  nem orvos.

A III. kér. Pesterzsébeten 
„vendégszerepel” vasárnap. Az 
Etc FC látja vendégül délután 4 
órakor barátságos mérkőzésre. 
Előzőleg az E M T K — FSE  bajnoki 
mérkőzés van műsoron.

Pomázit megvizsgálták a Szt. 
István-kórházban s porcleválást es 
térdkalácsrepedést állapítottak 
meg nála egyelőre, de a végleges 
diagnózisra csak ma kerül sor a 
röntgenfelvétel alapján.

Vasas— Turul tréningmérkőzés 
lesz szerdán délután 4 orakor a 
Lóversenytéren.

A z országos araatőrbajnoki 
döntők napjául az országos IB a 
február 28-iki határozatával szem
ben július 3— 10— 17-ikét jelölte 
ki. A  módosításra a középmagyar 
kerület miatt volt szükség, niert 
ennek a váci alosztályában annyi 
az egyesület, hogy az alosztály
döntőket egyetlen válogatott mel
lett is csak június 26i-kán lehet 
befejezni.

Corinthián-díjban indulók! F i
gyelem! Az országos IB kötelezte 
az alábbi párokat Corinthián-díj 
mérkőzésüknek március 28-ig való 
lebonyolítására: Postás— Váci SE, 
BEAC— M O V E  Csillaghegyi FC, 
Dorogi A C — Papai Perutz SC, 
Rákosligeti AC— BRSC, FTC—  
Cinkotai TK (utóbbi mérkőzésnél 
sürgetésre már nincs is szükség, 
mert ma lejátszák).

Ma délután nincs hivatal a szö
vetségben a nemzeti ünnepre való 
tekintettel

A  lemondott Barna Sándor he- 
lyére, Mayer Béla mellé ma jelöl 
ki kísérőt a PLASz elnöksége a 
gráci válogatott számára.

A z országos ifjúsági bajnokság 
Kenyeres-féle tervezetével foglal
kozott az M LSz egyesített sza
bályalkotó és ifjúsági bizottsága.

' A  tervezet szerint a nagyok baj
nokságának mintájára rendeznék 
meg a kerületek is bajnokságai
kat a kerületi ifjúsági bajnok 
címéért s a kerületi bajnokok az 
év végén mérkőznének egymással 
az országos ifjúsági bajnoki 
címért, kiesési rendszer szerint, 
úgy, hogy a vidéki kerületek egy- 
egy, a főváros két csapatot indí
tana. A  megbeszélés^ eredménye
képpen a tervezet mar a legköze
lebbi tanácsülés elé kerül.

Nádas Ödön vezeti a prágai 
expedíciót, tegnap ebben az irány
ban végleges döntés történt. Rajta 
kívül csak egy kisérő. lesz, a szö
vetségi kapitány. A z  intézői sze
repkört ők ketten fogják ellátni, 
mert külön utimenedzser a hagyo
mányoktól eltérőleg nem lesz. 
Uj idők!

Essenben a Hertha-BSC, a né
met labdarúgó bajnokcsapat raj
nai túrája során ma 5000 főnyi 
közönség előtt az STV Essen 
W est 81 csapatát 8 :0  (5 :0 )

I arányban verte.
Tam ás, a 33 FC fiatal csatára 

súlyos térdsérülést szenvedett va
sárnap. M ost szanatóriumban fek

szik.
Gergelynek bajnoki mérkőzés*

van vasárnap és így aligha megy 
Grácba. Helyette ez esetben a tar
talék Kormos fogja irányítani a 
B) válogatott csatársorát. Kormos 
nem a Kispesttel együtt indul a 
francia túrára, hanem később uta
zik csapata után s Párisban csat
lakozik a többiekhez, tehát Grac- 
ban biztos résztvevő;

A K SSE  ma klubhelyiségében 
hazafias ünnepélyt rendez, ame
lyen az egyesület dalárdája 16 
közreműködik.

A Péeeli AC  március Mán fenn
állásának 20. évfordulója alkalmá
ból ünnepi díszközgyűlést tart. Az 
Az ünnep műsora: délután 1 óra
kor PÁC ifj.-C T K  ifi- barátságos 
i mérkőzés, 3 órákor PÁC—OTK baj
noki mérkőzés, 6 órakor díszközgyű
lés, utúnna ünnepi vacsora. A  dísz- 
köz-' ü lésen a* ünnepi beszédet Ko
rányi Károly dr. egyetemi magán
tanár tartja.

A  MUSz nemzetközi bizottságá
nak tegnapi ülése szinte az összes 
nemzetközi ügyeket letárgyalta, 
amelyek az év folyamán, a nemzet
közi programban sorra jöhetnek. 
Legelőször az amerikai túra kér
désével végeztek, ahol a kétkedő
ket is megnyugtatta Donáth Leó 
dr. elnöknek az a bejelentése, hogy 
gróf Széchenyi László amerikai 
követünk chiffre-táviratban közölte 
a külügyminisztériummal, hogy a 
magyar úszócsapat költségei Bu
dapesttől— Budapestig fedezve van
nak. ' ’ '<

Közölte Donáth dr. ezután azo
kat az észrevételeket, amelyeket az 
OTT a túraszerződéssel kapcsolat
ban tett,, amelyekre mindre meg
nyugtató válasz készült.  ̂ A  sport
beli program összeállítása a ma- 
gyár uszósxövetség javaslata alap- 
ján a két szövetség közös joga, 
illetőleg feladata és

a má Amerikába visszautazó 
Bonyhárd László magával 
viszi a M USz sportföltételeit,

hogy közölje a versenyrendező vá
rosokkal. A  jövő hó elejére már a 
végleges válasz is várható.

Hogy a magyar csapatnak lesz-e 
állandó vízipólő-partnere a túra 
folyamán —  jelentette ki Donáth 
d r .__, erre ma még nem lehet vá
laszt adni: A  spanyoloktól sürgöny 
választ kért Bonyhárd az ameri
kaiak megbízása folytán, de a spa 
nyolok —  bár ki akarnak menni az 
olimpiára —  a mai napig nem va- 

. laszoltak, Felhívás megy az ir és 
az angol úszószövetségekhez is, 
mint olyanokhoz, amelyek vizipolo- 
csapatot' is akarnák az olimpián 
szerepeltetni, hátha vállalkoznak a 
túrára. Eddig az a legvalószínűbb, 

| hogy

a magyar válogatott minde
nütt helyi csapatok ellen ját

szik.
A  pünkösdi műsor kapcsán tu

domásul vették, hogy avízipóló- 
torna háromnapös lesz és hogy a 
résztvevő nemzetek 8— 8 játékost 
szerepeltethetnek. A  mérkőzések 
bírája Heinrich les®. A  nemet baj
nokok rekordere még arra is haj
landó volt, hogy a szokásos gyors- 
vonali II. o. jegy helyett most csak 
III. o. költségmegtérítést kapjon.

Május végén Budapesten szere
pel a Weissensee, illetőleg Berlin 
válogatott csapata. A  berliniek 8 
Weissensee-beli és két más játé
kossal érkeznek. Ők viszont a vi
szonyokra v a l ó  tekintettel azt aján
lották fel, hogy nem kívánják kül
földi bíró szerepeltetését,  ̂elfogad
ják mindhárom mérkőzésükre ® 
magyar bírók bíráskodását is. 
Ebbe azonban a M USz nem ment 
bele és így Patuzzi lesz a bíró —  
legalább is a Budapest— Berlin 
mérkőzésen.

It Bizonytalan ügyek is
szerepeltek a sorrenden: így ®
hölgvúszók berlini szereplése, a 
Csikó-csapat bécsi szereplésének 
időpontja és a magyar— csehszlo
vák mérkőzés, amely az idén Pr®* 
gában lenne június 28-án. A  höl
g y *  túrájára kedvezően folynak & 
tárgyalások, a Csikó-csapat ügyé
ben mára vagy holnapra várják az 
osztrákoktól a végleges választ e» 
az 500 schillinges költségmegteri* 
tést, a csehszlovákokkal pedig vég 
leges megállapodást csak a jubi
leumi mérkőzések alkalmával akar
nak kötni. Ha úgy látszik műm, 
hogy a mérkőzésnek sportbeu 
előnye van a miagyar csapatra.

Nem lesz bankett!
—  Saját tudósítónktól —

A  M U Sz társadalmi és jubi
leumi bizottságai tegnap este tar
tottak ülést a MUSz-ban, amely
nek tárgya a jubileumi díszköz
gyűlés előkészítése volt. A  bizott
ság összeállította a közgyűlés 
tárgysorozatát, mégállapította, 
hogy az Újvárosház n a gyterm ében  
tartandó ülésén m in teg y  ötszáz  
szem ély veh et r é s z t : ennék m eg
felelően küldik szét a meghívókat. 
A  közgyűlés utáft egyszerű  közös  
ebéd lesz, amelyen nem lesznek 
külön meghívott vendégek, csak 
a külföldi képviselők költségeit 
fedezik az elnökség tagjai. N em  
lesz b an k ett!. . .

Magyar hél a trieszti tótén
— Saját tudósítónktól —

A  „trieszti h etet”  jún iu sban  
ren d ezi, m eg T rieszt városa p ro 
pagandaünnepségek i i k íséretéb en . 
A z  ünnepségre m eghívták a m a
gyar B) válogatott csapatot is . 
E g yelőre  m ég ném  egyeztek  m eg  
az anyagi f e t t é t e l e m  vonatkozó  
lag, de .a  tárgyalások kilátássá  
kecsegtetn ek és akkor o tt lesz  a 
„m agyar h é t  a trieszti h éten "

'■ ’ ."'Vi'' í, "l8 j' u.
Két új svéd rekord, bár nem ép-

I pen közhasználatú • távon született 
Stockholmban vasárnap egy próba- 

; versenyen. Heyner megjavította a 
j saját 400 méteres ötéllúszó rekord

ját 6:12-ről 6:08 miperéré ée Lundahl 
megdöntötte Johaösson rekordját 400 
méteres hátúszáshaá. A  régi rekord 
6:01.8  m .p.. volt,' ab,új pedig 6 :01 .1  
jhd. — Mindekét rekordnak azok a 
hibái, amik a megelőzőknek, kicsi 
volt — a bölcső) ahol születtek, 

j illetőleg ahol beledajkálták őket a 
I rekordlistába.

Április 11-én M rásg át tart 
a MUSz

__ Saját tudósítónktól —

A  MUSz vízipólóbizottsága teg
nap a bíróképzés kérdéseivel fog
lalkozott. S peisegger  Ernő beje
lentette, hogy a Testnevelést Fő
iskolán tartott elméleti előadásait 
befejezte s a III. és IV . évfolyam 
hallgatóival vizsgát tartott, amely 
az elméleti vizsgának felel meg. 
A  hallgatók valamennyien sikerrel 
letették a vizsgát, kivéve a fő
iskola négy bolgár hallgatóját, 
aki nem beszél jól magyarul. Az 
ötödik bolgár, G ütev  Iván —-  
tört magyarsággal bár —  de ki
tűnő eredménnyel megfelelt az 
elméleti vizsgán is. A  gyakorlati 
vizsgára a közel jövőben  kerül sor.

Elhatározták, hogy április fo 
lyamán bíróvizsgát tartanak. Áp
rilis 1-ig lehet azoknak jelentkez
niük, akik vizsgázni akarnak. Ré
szükre április 6-án elméleti elő
adást, szabálymagyarázatot tar
tanak, majd április 11-én sor ke
rül a vizsga első részére, az elmé
leti vizsgára.

Elsimultak a FTE belső zavarai. 
A tél folyamán az a hír járta be 
a sportsajtót, hogy a Pozsonyi TE 
úszói kiválnak az egyesületből, szét
szélednek és a nagyhírű, sok bajnok
ságot szerzett úszószakosztály végleg 
feloszlik. A  dolog tényleg súlyosnak 
látszott, mert az edző személye körül 
kialakult differenciák makacsoknak 
bizonyultak. Közben azonban múlt 
az idő. folytak a tárgyalások és a 
békülékenység szelleme hatotta át *  
régi dicsőség kapcsával összefűzött 
tagokat 8 ma már újra vígan foly
nak az edzések. Az egyesület tavalyi 
gárdájából csak egyetlen embert 
vesztett, Krcot. a vizipoló csapat 
játékosát, aki azonban azért vált ki 
az egyletből, mert Prágába költözkö
dött.



Kedd, 1932 március 15.
Április utolsó vasárnapján a 

BEAC rendez nagy propaganda 
úszóversenyt főiskolások részére,
amelyen a megjelenést a kötelező 
főiskolai testnevelésben résztvevő 
hallgatók részére az egyetemi ta
nács fogja elrendelni. Erre az al
kalomra tehát a fedett uszoda 
zsúfolásig meg fog  telni főiskolai 
hallgatókkal. Az egyetemi klub 
előtt a fővárosi iskolák téli vízi- 
pólókupa döntőjének impozáns 
képe van, amikor ennek a tervnek 
a keresztülvitelére az egyetemi 
hatóságokat az oldala mellé állítja. 

A mai válogatott edzésen ját-

SE322B& HüUSIfctíMs @ste*
nevezési zárlat a MOAISz-bagj

~  Saját tudósítónktól —
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A MOATSz országos versenyére 
ma,' estig lehet nevezni az asztali 
tenisz szövetség hivatalos helyiségé 
ben (Alkotmány-utca 3, földszint). 
Az országos verseny keretében lég

szik eloszor együtt a csikócsapat, inkább a fiatalság jut majd szóhoz. 
Ellenfele egy, a nagyválogatottból A versenyszámok: II. osztályú férfi- 
álló kombinált lesz. A  válogatott I férfiegyes előnyverseny, ifjú-

-----  ”  '  - - • sági egyes, ifjúsági páros, ifjúsági
előny verseny és ifjúsági kezdőver 
seny.

edzesen különben néhány úszó 
már időre is fog úszni. Ezek lesz
nek az év első edzőeredményei!

Gertreuer új 200ras csehszlovák 
rekordot állított fel 2:21.3-al.

Kopenhága—Berlin városközi úszó
mérkőzése Berlin 91.5:77.5 pontará
nyú győzelmével végződött. A  vízi
pólót Berlin 16:0 (10:0)-ra nyerte.

A kormányzó díjat adományoz 
a MUSz nemzetközi jubiláns ver
senyére, A nagyértékű díjat a 
MUSz a nemzetközi vízipóló- 
körmérkőzés győztese számára 
írja ki. Az osztrákok és a cseh
szlovákok még megvádolhatnak 
bennünket, hogy a díjat „haza
írták ki” a magyarok . , .

Lipcsében a Garola Bad úszóme
dencéjében vasárnap hölgyúszóver
senyt tartottak, A  vendégszereplő 
Magdeburger Schwimmerverein
hölgyúszói három stafétában éspedig 
a 10x100 m-es gyorsúszóstafétában 
14:31 mp-cel, a 3x100 m-es mellúszó
stafétában 9:31.9 mp-cel és a 6x200 
m-es mellúszóstafétában 20:21 mp- 
cel új német rekordokat úsztak.

Három alapos rekord egy ame
rikai egyetem úszóversenyén. A 
Stanford-University február 26-i 
mitingjén az egyetem úszói több 
Pacific-partvidéki rekordot megja
vítottak. Ted Wiget 6 mp-el meg
javította a Buster Crabbe rekord
ját, győzvén 5:00 mp alatt. Booth 
és Austin Clapp holtversenyben 
5:01 alatt végzett. —  Booth 200 
yardon vett revánsot magának, 
ahol 2:17.1 mp alatt lett első 
W iget és Clapp előtt, megjavítva 
Clapp 2:17.4 mp-es kerületi re
kordját. —  Nem megvetendő a 
100 yardos eredmény sem, itt Gar- 
diner lett a győztes 53.4 mp alatt.. 
Tudvalevőleg Weissmüller 25 yar
dos pályán elért világrekordja 51 
mp. 50 méteres pályán pedig 52 
mp-es az amerikai rekordja. Gar- 
diner 50 yardra 24.2 mp-es időt 
ért el.

A nevezési zárlat: ma, kedden este 
[ fél 7 óra. A játék 17-én kezdődik. 
A szenior számokat a DSC Lipót- 
körút 4 alatt, az ifjúsági számokat 
az MTK Károly-körút 14 alatt levő 
kávéházi szuterén helyiségében ját
szik le.

K. Mednyánszky Mária három 
féríijáiékost ver! meg

az MTK— BSE csapat
mérkőzésen

Az asztali tenisz csapatbajnok
ság „derbi” -jét tegnap kezdte
meg az MTK és a BSE hatos, -------
csapata. Az MTK együttesében j Donner 
K. Mednyánszky Mária is játszott 
és jeles bajnoknőnk a BSE há
rom férfijátékosa ellen diadal 
maskodott. Készletek:

Barna MTK veszt Dávid ellen 
19:21, 21:15, 16:211 győz Házy 
ellen 22:20, 21:15,. győz Kovács 
ellen 21:10, 11.

Boros MTK győz Dávid ellen 
21:19, 10! győz Kovács ellen 
21:15, 24:22, győz Kapcsos ellen 
21:18, 14.

Mechlovits MTK győz Házy el
len 21:15, 19, győz Lovas ellen 
21:13, 18, győz Bródy ellen 32:21,
21:16.

Kabos MTK győz Kapcsos ellen
21:13, 17, veszt Házy ellen 1 6 :2 1 ,,_____
21: 19, 11:21, veszt Kovács ellen weltersúlyban

TORNA
Tizennégy csapat nevezett

11:21, 22:24.
Klucsik MTK győz Bródy ellen 

21:15, 11, veszt Dávid ellen 11:21, 
13:21, veszt Lovas ellen 18:21, 
16:21.

! K. Mednyánszky Mária győz 
Kapcsos ellen 21:18, 16:21,
21:161, győz Lovas ellen 21:17, 
181, győz Bródy ellen 17:21, 21:8, 
23:21!

A 18 mérkőzés után az MTK 
13:5-re vezet.

A  csapatmérkőzést ma este 
folytatják, illetve befejezik az 
MTK Károly-körút 14. alatti he
lyiségében.

Ki lesz a DTK ellenfele 
Magdebiiroban

Németország a bajnokságok jegyében
•— Saját tudósítónktól —

Magdeburg, márc. 12. 
Az elmúlt napokban úgyszólván 

egész Németországban bajnoksá
gokért küzdöttek az ökölvívók. 
Húsvétkor kerül ugyanis eldön
tésre a német birodalmi bajnok
ság és addigra az összes kerületek 
tisztában akartak lenni azzal, hogy 
számíthatnak-e kiküldötteik ott 
sikerre. A  magyarokat két kerü
letnek az eredménye érdekli külö
nösen, mert sportbelileg is érint
kezést tartunk fenn az odavaló- 
siakkal. Az egyik kerület a bran
denburgi, ahonnan Berlin város 
válogatottjai kerülnek ki, a másik 
pedig a bajor bajnokság.

A brandenburgi kerület bajnok
ságát a következők nyerték: lég
súly: Ball (Maccabbi), bantam- 
súly: Mohi (Heros), pehelysúly: 
Arenz (Neuköln), könnyűsúly: 

(Polizei), weltersúly: 
Campe (Polizei), középsúly: Hor- 
nemann (Polizei), kisnehézsúly: 
Senst (Post Spv.) és nehézsúly: 
Ramek (Westen). 
z A bajor bajnokságokon a mün
cheni ökölvívók voltak nagy fö 
lényben. Itt az eredmény így ala
kult k i: légsúly: Ausböck (Mün
chen), bantamsúly: Ziglarsky
(München), pehelysúly: W eigert
(München), könnyüsúly: Held
(München), weltersúly: Suck
(Fürth), középsúly: Láng (Mün
chen), kisnehézsúly: Brendlein
(Schweinfürt) és nehézsúly: 
Haymann (München).

A bajor bajnokságok nem múl
tak el zavaró incidensek nélkül. A  

ennek eredménye-

Még mindig nem száraz az 
tillőiúti pálya, 
nem lehet megtartani 
a ma délutánra tervezett 
dirt-track gyakorlatokat

N evezési zárlat ma este, utónevezés péntekig 
Pénteken és szombaton délelőtt 
9—11 óra között hivatalos edzés

— Saját tudósítónktól —

Hiába sütött ki végre a várva- 
várt tavaszi napsugár, hiába eny
hült meg a levegő, az üllőiúti pálya 
porondja nem száradt fel annyira, 
hogy a ma délutánra tervezett dirt 

[ track edzést nyélbe lehetett volna 
ütni. A pálya 60 cm mély talajának 
felső 30 om-es rétege ugyan fel 
engedett, de az alsó réteg még 
fagyott, úgyhogy várni kell, amíg 
a r fagyott réteg is felenged és a 
pálya alagcsövezése kisziikkaszthat- 

,ja  a nedves talajt. A dirt track 
versenyzéshez pedig csontszáraz 
talaj kell. Egyedül akkor lehet 
nedves időben is bródszeidolni, ha 
a talaj —  salak. Az FTC kény
telen volt lemondani eredeti tervé
ről és így

a vasárnapi versenyt már 
csak két hivatalos edzés 

fogja  megelőzni,
pénteken és szombaton délelőtt 
9— 11 óra között áll a pálya a 
versenyzők rendelkezésére.

Ma este zárják le a nevezé
seket, de utónevezéseket pén

tek estig is elfogadnak.

Különösen a péntek délelőtti edzés 
kapcsán nyílik alkalom a jelent
kezések benyújtására. Természe
tesen a hivatalos tréningeken már 
csak azok léphetnek pályára, akik 
leadták a nevezésüket. Ennek meg
tétele már csak azért is indokolt, 
mert a versenyzők előreláthatólag 
nagy száma miatt a nevezett ver
senyzőknek is alaposan

ki kell használniok
percet,

minden

hogy a két rövid, kétórás tréningen 
beleszokjanak a kispályaverseny
zésbe.

A vasárnapi verseny sikere már 
eleve biztosítva van, nemcsak a 
sportsiker valószínű, hanem a kö
zönségsiker is, az FTC motor- 
spor tosztály ának vezetősége
ugyanis a propagandára való tekin
tettel rendkívül olcsó, 50 filléres 
jegyeket bocsát ki, hogy mindenki
nek módot nyújtson a nem min
dennapi érdekességi pályaverseny 
megtekintésére.

ként Suck és a másodiknak helye 
zett Böhm (München) között új 
mérkőzést vívnak. A  győztes kép
viseli majd Bajorországot a né
met birodalmi bajnokságokon.

Ugyancsak vasárnap fejezték 
be a csapatbajnokságokat is Né

Dirt track bajnok
ságot tervez a TTC

—  Saját tudósítónktól —
A Terézvárosi Torna Club agilis 

motorszakosztálya érdekes tervvel 
foglalkozik: meg akarja rendezni a., 
idén a magyar dirt track-bajnoksá_  —-—g----- „u.vuugunaU ío i u u i  LlaviA-IJajIlUÍVba

metországban. Ezt 9 :7 arányban 18T°t. A TTC-nek még nyers elgondo 
■> I lása szerint

A tornászbajnokság 
nevezései

— . Saját tudósítónktól —

A MOTESz vasárnap rendezi meg 
az országos I. és II. osztályú csapat- 
bajnokságokat, valamint a budapesti 
kerület szenior és ifjúsági egyéni 
bajnokságait.

A nevezési határidő tegnap este 
járt le.

A  nevezések páratlanul nagy szen
zációja az, hogy a II. osztályú csa
patba jnokságra nem kevesebb, mint

Fiókvilágbajnokság
| lesz B udapesten  április 2— 4-én. 
Ha igaz.

Április 2— 3-án játszák le 
ugyanis Magyarország 1932. évi 
asztali teniszbajnoki versenyének 
döntőit. A bajnokságban részt- 
vesznek a legjobb osztrák játéko
sok, s valószínűleg Lauterbach, 
Kolar és Swoboda is —  tehát a 
csehszlovákok legjobbjai — akiket 
a MAOTSz meghívott bajnoki 
versenyére. Április 4-én a szoká
sos évi magyar-osztrák asztali 
tenisz mérkőzésre kerül a sor.

A  fen teb b  felsoroltakkal csak
nem egyivású  szenzációt jelentene

Punching Magdeburg nyerte 
meg a BC „20”  Dortmund ellen.
A magdeburgiak Rieder, Schwa- 
ger, Götze, Meseberg, Schmidt,
Riemann, Baumann és Ulrich 
összeállítású csapatukkal nyerték I 
a bajnokságot. Ugyanez a csanat A versen7 eket természetesen felvált- ______ _________ 11. , • , |va, a dirt trark iránt prHpklrírln

a bajnokság pontszerző ver
senyek kapcsán kerülne el

döntésre.

lesz a magyar csapatbajnok BTK- 
nak is az ellenfele május 6-án. A  
pestiek fogadtatására a Punching 
máris nagy -előkészületeket tesz.

E— E.

tizennégy csapatot neveztek be s a (ha megvalósul) a bajnoki versenypeanot Víi'ríí 1 fíer vrírlÁTrí I ___ • , . _ **tizennégy csapat közül tíz vidéki.
Ilyen tömeges vidéki felvonulásra 
még nem volt példa a magyar tor
nász sport történetében.

A benevezett tizennégy csapat:
Szegedi MTE, szegedi KEAC, Deb
receni TE, Soproni TE a), b), c),
Nagykanizsai Zrínyi TE, Hódmező
vásárhelyi TVE, Pécsi AC, székes- 
fehérvári ARAK, Ferencvárosi VSK,
Postás, OTE, TFSC.

A II. osztályú országos csapat-
bajnokság keretében a vidéki egye
sületek egyben a vidéki bajnokságért 
is küzdenek.

Az elsőosztályú csapatbajnokságra korszakra. . .  
a BTC, BBTE, TFSC és a V Á C 1
adta le nevezését. I A Magyar Izraelita EFHOE

A kerületi egyem bajnokságok ne- j most tartotta asztali tenisz baj- 
vezesemar sokkal gyengébben síké- noki versenyét. Eredmények- 
rult. A szenior bajnokságra mind- Wárf ;p- VŰB. i ,  n
össze Lenz BTC, Starkbauer T F S C Í  F t f /  . " i ™ -  2- Donnen-
és Boros BBTE nevezett. Az ifjúsá-1 ” erg’ Veszi- Ferfiparos: 1, Ka- 
giaknái tíz a nevezettek száma. Kö-1 “Nagy, 2. Donnenberg—
zöttük a nevesebbek Sárkány KISOK, j *'eszi. A versenyen 26-an indul- 
Börcsök BBTE, Rácz KISOK, J tak. A döntő küzdelmeket szép- 
Tauber KISOK. számú közönség nézte végig.

„szenior”  száma,, melyben 30 éven 
felüliek indulhatnának csak. A  
szövetségben elsősorban

Jacobi dr., az első világbaj
nok, Kehrling, Pécsi dr. és 

Mechlovits részvételére
számítanak. S  valljuk be, egy  
Kehrling— Jacobi va gy eg y  K eh r
ling, J  acobi— P éc si, M echálovits 
páros m érkőzés valóban nagy ese
m én yt jelen ten e az asztali-tenisz 
világban. A m o lya n  vis'száemléke- 
zésfélét a régi, j ó  —  ping-pong

A dán ökölvívó bajnokságokat két
részben rendezik meg. Az alsó négy 
súlycsoportban már befejezték a 
döntő küzdelmeket s itt a bajnok
ságokat a következők nyerték: Lég
súly: Hirtz Demsitz (Valhy). Bán
tam, súly: Carlos Tandrup (Skive).
Pehelysúly: Anker Paulsen (Kopen
hága). Könnyüsúly: Hirsch Wecbter 
(Kopenhága). A négy felső súly
csoportban a döntőket március 20-án 
vívják meg.

Tapolcán a TIAC rendezésében 
került eldöntésre a TIAC szombathe
lyi leventék ökölvívó mérkőzés, me
lyet a helyi csapat 10:2 arányban 
nyert meg. A  TIAC valamennyi 
tagja kiütéssel győzött s csak az egy 
bet otar betegeskedő Ugróczky szen
vedett vereséget. Részletes eredmé
nyek: Légsúly: Varga győz Hlova- 
csek ellen, pehelysúly: Nagy

va, a dirt track iránt érdeklődő 
összes egyesületek rendeznék, így az 
FTC, valamint a KSC is.

A tervek részletes megbeszélése a 
napokban történik és remélhetőleg a 
közeljövőben nyilvánosságra is hoz
hatják már a különös érdeklődésre 
számottartó magyar dirt track-baj- 
nokságok tervezetét. A bajnokság 
sikere annál valószínűbb, mert mind 
az FTC, mind a TTC sorozatos kis
pályaversenyeket kíván rendezni, 
sőt a KSC révén több vidéki pálya-i , 
verseny is szerepel a műsoron. Az dűlőre a gödöllői országút 9— 59—-9 
üllőiúti pályán, a BSzKRT-sport-1 km-es terepszakaszán s minden

100 km-es sikferepű verseny
nyel nyitja meg április 10-ie 
az MKSz az országúti idényt

—  Saját tudósítónktól —

A „hegypártiak”  vereséget szen
vedtek. A  versenyintézőbizottság 
péntekesti ülésén a túlnyomó több
ség úgy határozott, hogy az or
szágúti idény első versenyét sík 
terepen bonyolítja le, ami legjob
ban szolgálja a hazai versenyző
gárda előkészítését.

Az országúti versenynaptár vég
leges összeállítása körül még min
dig vita folyik, annyi azonban 
mégis bizonyos már, hogy az idény

április 10-én kezdődik.
Ez a torna 100 km-es távon jut

\ telepen, valamint a kecskeméti pá
lyán alkalmuk nyílik a versenyzők
nek összemérni tudásukat olymódon, 
hogy az abszolút legjobbak megérde 
melten jussanak a bajnoki cim bir 
tokába.

osztály számára külön futamot biz
tosít.

Április 17-én a, bécsi országúton 
kerül sorra az idény második or
szágúti versenye s a harmadik áp
rilis 24-én a KAC rendezésében: <* 

a Hungá- J Tárnok Ferenc-vándordíjas 2 x 10 0  
km-es stafétamérkőzés.

G róf Festetics Pál,
ria Automobil Club alelnöke ar
ról értesítette a kőszegi polgár- .
mestert, hogy az ottani jubileumi Az evad negyedik versenye a, 
ünnepségekkel kapcsolatban a |Vil- E K  Csillag L a jo s  em lékver-

Bemedek ellen, bantamsúly: Patkó klub vezetosege hodolo autoturat \ sen ye lesz, m ely a B u davest—
............... o ,™  I vezet Budapestről Pécs é r in tő i .  I ~ „  .. _  , .

G yön gyös— B u dapest terepszaka
út_|szcm várja lebonyolítását m ájus

-DemeaeK enen, Danuamsuly: Patkói , B “ uuuio au coturai; i senye tesz, mely <
győz Kiss ellen, könnyüsúly: Búza V€zet Budapestről Pécs érintésé- Gvövanfc 
győz Edlinger ellen, weltersúly: Szi-|vel Kőszegre. A  túra résztvevői'
geti győz Hajós ellen, középsúly: 
Balaton (Szombathelyi lev.) győz 
pontozással Ugróczky TIAC ellen. A 
MÖSz-t Tusák László képviselte, aki 
a bírói tisztet is betöltötte.

A  Váci Remény házi ökölvívóver
senyének eredményei: Légsúly: 1.
Péntek, bantamsúly: 1. Vaiser, pe
helysúly: Kovács győz Kostyák FTC 
ellen, könnyűsúly: 1. Cseszár, wel
tersúly: 1. Takács, középsúly: Polcz 
—Szál döntetlen, nehézsúly: Edömér 
—Buth FTC döntetlen. A  jövő vasár
nap Kispesten megtartandó Pest vár
megyei bajnokságon a váci színeket 
a következők képviselik: Péntek (Re
mény), Meisinger (Remény), Tóth 
VSE, Takács (Remény), Cseszár 
(Remény), Kiss Gy. VSE, Szál (Re
mény) és Edömér (Remény).

elhoznák Budapest és a túra . 
jába eső nagyobb városok üdvöz- j 7'én.
lő  átiratát A  jubiláns ünnepsé- Ezt a négy versenyt rögzítette a 
geket rendező bizottság nagy VIB A részletes 
örömmel tette magáévá a tervet részletes országút! naptárt

Stuck Rio de Janeiroban. A
Délamerikában időző német auto- 
mobilversenyző, Hans Stuck má
sodik startja is teljes sikerrel 
járt. Stuck Mercedes-Benz kocsi
ján  a kilométert 17 másodperc 
alatt tette meg és repülőstarttal 
206.8 kilométeres óraátlagot 
ért el.

[ valószínűleg csak kedden készíti el.

• Tóursból jolentik: A  világ két leg
jobb rövidtávú kerékpárversenyzője, 
a francia Michard és Falok Hansen 
dán világbajnok tegnap három fu
tamban merte össze erejét. Mind- 
egyik versenyző egy-egy futamot 

a futamban azonban
Michard győzedelmeskedett.

Morzsányinál Budapest 
If. kér., 
Eskü-öl 9 .1


