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Héfszáz utasa lesz a belgrádi 
külörivonafnak, amely a 
Jugoslavija szurkolóit hozza 
husvétvasárnap reggelén 
Budapestre

—  Saját tudósítónktól —

Belgrád, március 21.
A Jugoslavija húsvéti budapesti 

kirándulása éppen jókor jött, hogy 
elhallgattassa az itteni benfentese- 
ket, akik a magyar csapatokkal 
való rendszeres érintkezést már 
feleslegesnek ítélték. A  Jugoslavija 
mérkőzéseinek lekötése után hama
rosan kijárták a különvonat enge
délyezését is, ami nem is olyan 
egyszerű dolog,. arra való tekintet
tel, hogy négy minisztérium hozzá
járulására volt szükség. A múlt 
hét végén megérkezett a magyar 
külügyminisztérium és a MÁV en
gedélye is. A  magyar futball 
nagy diadala, hogy ebben a 
nyomorúságos világban is bárom 
nap alatt közel 700 —  pontosan 677 
.— résztvevő jelentkezett a külön- 
vonatra, amelyik vasárnap réggé 
félhétkor érkezik Budapestre. A 
különvonat utasai már megváltot
ták a két napra szóló meccs jegye
ket is.

A Jugoslavija csapata Kodjics 
elnök, Milovanovics főtitkár és 
Ruzics elnökségi tag, a kiváló nem
zetközi futballbíró vezetése alatt 
már szombaton este megérkezik 
Budapestre, hogy a csapat pihen
ten állhásson ki vasárnap. A Jugo
slavija a következő együttessel
utazik: Spasics, Dimitrievics, Lu- 
kics, Valók, Bozsics, Gyókics, Niko- 
Ucs, Müanovics, Müosevics, Giller, 
Zecsevics. Tartalékok: Kukics,
Petrovics, Gyergyovics, Kesics.
Ezek közül Spasics, Dimitrievics,
Lukics, Gyókics, Müosevics, Giller 
és Zecsevics többszörös jugoszláv 
válogatott.

A Jugoslavija a klub selyem- 
zászlóját viszi budapesti ellenfelei
nek. ,,

Egyébként a III. kér. FC ellen 
erős küzdelem után biztos győzel
met várnak, míg a Ferencvárostól 
tisztes vereséget.

v. B. L.

A Ripensia 
játékost szöktet

Izgalom' Nagyváradon
—» Tele fon jelentésünk —

Nagyvárad, március 22.
Nagyvárad legújabb szenzációja, 

hogy két temesvári fiatalember 
meg akarta szöktetni Szemes- 
Semlert, Moraveket és Kovácsot s 
csak a nagyváradi vezetők ébersé
gén múlt, hogy a három közül 
csak Moravek utazhatott el, hogy 
részt vegyen a Ripensia túráján.

Balázs mérnök, a Ripensia veze
tője a szöktetési, hírekre telefonon 
felhívta a Nagyváradi Estilapot 
és közölte, hogy a két fiatalember 
semmiféle megbízást sem kapott a 
Ripensiától. Moravekröl azt mond
ta, hogy az a TMTE játékosa s az 
egyesület kiadta őt a Ripensiának.

Kovács elutazását egyesülete, a 
NAC akadályozta meg, Szemes- 
Semlerét pedig a Crisana, amely
től edzői minőségében előleget- 
vett fel. Szemes-Semler úgy nyi
latkozott, hogy ő nem akar vissza
térni Temesvárra, de Váradon úgy 
tudják, hogy meglenne benne a 
hajlandóság. H. M.

A snortsegélyek sürgős
kiutalását hozza ja va s 
latba a főváros sp o rt
bizottsága

Pályához fut az M7E
— Saját tudósítónktól —

Több ponton változtat Meisl 
| csapatán, hogy mellé ellenfelet

Tizenkét játékossal utazik holnap 
Zürichbe az Újpest

Aknai a csapatban — Avar talán 
csak hétfőn játszik

-__ Saját tudósítónktól —
Újpesten a keddi délutánt min-j Langfelder) a következőket fűz- 

dig kondiciógyakorlatokra szán- te az osszealhtashoz. 
ják. így  akarták tegnap is. A ja- _  Hubát is magunkkal vittük 
’tékosok az öltözőben futócipőt I volna, de nem kapott szabadsagot. 
vettek fel, de azért magukkal vit- j Aknai kiválóan védett Grácián, 
tek a pályára néhány labdát is. I vele remélhetőleg nem lesz baj. 
Bányai edző csak négykor érke- Avar még mindig fájlalja lábát, 
zett meg addig a nősök és a nőt-1 ma ismét elmegyünk vele orvos- 
lenek komoly”  mérkőzésen csap- hoz. Minden valószínűség szerint 
tak össze. Nem zavarta meg mu- ő is útrakelhet, legfeliehb ha 
latságukat az edző sem, aki elvál- nem bir két meccset 
lálta a bírói tisztet is. Futócipő- főn fog játszani. 
ben labdás edzést tartottak. I a *nracaaraf

április 24-te
Kertész Vili Bécsben

__ Tele fon jelentésünk. —

A túracsapat Langfelder és 
Bányai vezetésével csütörtökön 
délben utazik el a keleti pálya
udvarról. Találkozás fél egykor!

Óvatosan (túra e lő tt!), de 
azért frissen

mozogtak a fiúk és sok szép ak- I g zer(j^n érkeznek haza 
ciót lehetett látni. A  mérkőzés |
3:3-ra állt, amikor Langfelder 
szünetet kért. A játékosok a pálya 
közepére gyűltek össze, az igaz
gató pedig a húsvéti mérkőzések
ről beszélt.

Április 10-én kelj
- i lejátszani a Sab aria—

- m  érakor é r  jelen.Nemzeti m érkő lé ít, -
Üst fog tenni az igazgatóságnak , a inost vasárnapról el-

t  r * miim *hogy jelentse be, ha nem vallat-\ intézőbizottság, 
hatja a játékot, m ert kínos lenne, Április 10-e vasárnap, mind- 
Ka Zürichben derülne ki sérülése. fcettő szabad. A nagy egyletek 

Ezután figyelmeztette a társa-1 tudvalévőén április 10-ére hozták 
Ságot, hogy erős ellenfeleket kap ^   ̂Vjvest _ Ferencváros már.

tűnő eredmény. \ io -en  a Ferencvaros-Sabarm  es
. . . . .  . , , „ ' „ „ í .  „  Újpest— Nemzeti mérkőzés állt, aeA svájciak is sokat varnak a . . .  .

csapattól. \ éppen a derbi előrehozása miau ezi

Langfelder szavai után ismét U  két bajnoki meccset a derbi 
hozzáláttak a játékhoz. A nőtle- előtti hetre, hétköznapra tettek,.
nek rúgtak gyorsan még egy gólt, I jgy iett szabad április 10 -re a két 
akkor fínnvni lpfúita a meccset. csa/pat g így került tegnap április

10-re a Szombathelyen lejátszandó
akkor Bányai lefú jta a meccset. 
Győztek a nőtlenek ezzel a góllal
% :3-ra. . .*• *

Este összeállították a túracsa
patot, mely a következő:

Aknai —  Kővágó, Dudás —  
Borsányi, Sáros, Szalay —  Sas, 
Avar, Jakube, Vörös, P. Szabó. 
—  Tartalék: Vig.

mérkőzés. A „határozathoz azonban 
Herezőg Edvin hozzátette:

__No Szombathelyen lösz majd
nagy bosszúság emiatt. Április 
10-re ugyanis lekötöttek már a 
Rrntislnva ellen eau mérkőzést.

Bécs, március 22.
Ma beszéltem Meisllel a vasár

napi válogatott mérkőzés tapasz
talatairól, amiket értékesíteni 
akar az április 24-én Magyar- 
ország ellen kiállítandó csapatnál. 
Meisl a következőket mondotta:

__ Számomra Müller balössze
kötőnk játéka jelentett nagy csa
lódást. Teljesen megrontotta a 
támadósor egységét. Müller be
állítása kísérlet volt részemről, 
ami azonban —  bevallom nem 
sikerült. A magyarok ellen Schallt 
teszem be, ha fit  lesz. Zischeket 
feltétlenül kicserélem, meg nem 
tudom azonban, hogy kivel. MocL 
helyett Lueff fog játszani a jobb
fedezet helyén.

—  A magyarok prágai nagy 
formája azt jelenti, hogy április 
24-én újabb komoly erőpróbához 
érkezik el az osztrák válogatott 
csapat. Minden munkámat arra 
koncentrálom, hogy az osztrák 
csapat méltóképpen állja ki ezt a 
próbát. .

A  Ringkaféban megjelent Ker
tész  Vili mosolygós arca. Pedig 
nincs sok oka a mosolyra. Bejárta 
Németországot, de seholsem tu
dott elhelyezkedni. A németek 
nem alkalmaznak többé külföldi 
edzőt,, szükségletüket a berlini 
testnevelő. főiskola hallgatói közül 
fedezik. Vili végignézte az osztrák
olasz mérkőzést és véleményét a 
következőkben összegezte:

—  Az osztrák csapat játéka 
számomra csalódást feltett. Nem 
azért, mert nem győzött d:0-ra, 
hanem azért, mert szembeötlően 
lassú. Április' 24-re komoly kilá
tásai lehetnek a magyar csapat
nak, • amely most van feljövőben. 
A z utánpótlás nem tökéletes 
ugyan’, egypár tagja azonban —  
Sárosira, Kalmárra, Lázárra,, Tol
dira gondolok ,— kontinentális 
klasszist képvisel.

Kertész Vili most Svájc és 
Olaszország felé orientálódik, de 
évközben ezekben az országokban 
is nehéz edzői állást kapni. Lehet, 
hogy végül is a bécsi Hakoahnál 
vállal edzői tisztet.

A főváros sportbizottsága kedden 
délben ülést tartott. Az ülésről 
Homonnay Tivadar elnök politikai 
elfoglaltságával mentette ki magat 
s az ugyancsak más irányban 
igénybevett Szendy tanácsnok 
helyett Hodászy Miklós képviselte 
a közoktatásügyi ügyosztályt.

A sportbizottság ülésén Komjadv 
Béla elnöklete mellett a következő 
bizottsági tagok jelentek meg: 
Petracsek Lajos dr. országgyűlési 
képviselő, Hüttl Károly dr„ Sma- 
rilla Géza, Martsekényi Lajos dr 
Szepessy Albert és Studinka
Béla dr. •

A tárgysorozat első pontja az 
Angyalföldi SC pályaügye volt. Az 
ASC pályája a K rausz-M ayer- 
féle telkeken van, de az egyesület 
már évek óta nem működik, szer
ződése is lejárt már. A  bizottság 
javasolja, hogy a gazdátlanul ma
radt pályát az MTE-nek juttassa a 
város. A  2000 tagot számláló mun
kásegyesület ilyenformán végre 
pályához jutna s tagjait megfelelő 
sportolási lehetőséghez juttathatná.

Ezután a Hungária SC kérelmét 
tárgyalták le. A HSC a IX . kerü
leti Kén- és Guibacsi-út sarkán levő 
területet kérte sportelep céljaira,

de jelentkezett más igénylő is. A 
bizottság a HSC kérelme mellett 
foglalt állást azzal a kikötéssel, 
hogy a Hungária hetenként eg j- 
szer a pályát a Budapesti SC ren
delkezésére köteles bocsátani.

A Statisztikai Hivatal területet 
kér a Városmajorban, hogy tenisz
pályákat építhessen. A bizottság a 
kérelem érdemleges tárgyalásához 
újabb adatok beszerzését tartotta 
szükségesnek s a végleges döntést 
április 5-i ülesere halasztotta. Azt 
azonban már most leszögezte, hogy 
egy pálya építésére szolgáló tüle- 
let átengedése ügyében a szükséges 
lépéseket haladéktalanul megteszi.

Smarilla Géza bizottsági ter
jesztett elő ezután jelentőségteljes 
indítványt. Azt. javasolta, hogy a 
sportbizottság már most, tavasszal 
szorgalmazza a sportsegélyek sür
gős kiutalását, mert a munkát is
mét felvevő sportegyesületek ilyen
kor szorulnak rá leginkább a segé
lyezésre. A  bizottság az április 5-en 
tartandó ülés tárgysorozatának első 
pontjaként tárgyalja majd^ a 
segélyügyet, de addig közbenjár a 
polgármesternél, hogy ebben a te
kintetben megfelelő eredményt le-

A német olimpiai bizott
ság csak 13 ászát akar 

az
— Saját tudósítónktól —

Uanrnrlra ftttá-

A német olimpiai bizottság a na
pokban foglalkozott a német olim
piai képviselet létszámának meg
állapításával. A kijelölt keretek 
szerint az úszóknak 13 hely jutna az 
olimpiai csapatban.

A fémet úszószövetség ezzel a 
döntéssel természetesen szerfelett 
elégedetlen. Legalább 16 helyre vol
na szüksége, hogy az összes valóban 
esélyeseket kiküldje az olimpiára.
A 11 vízipólózó mellett egy-egy női 
és férfi mellúszó, egy-egy férfi es 
női miiugró és Küppers a hátúszó az 
a 16 ember, akinek a német úszó
szövetség véleménye szerint ott kell 
lenni az olimpiai rajtnál.

A német úszószövetségnek való
ban igaza van. Amikor mellúszógár
dája. a, legelső a világon, amikor a 
német hölgyek visszahódították a 
mellúszó világrekordot, műugrói 
Európa'lég jobbjainak bizonyultak, az 
olimpia maga vesztene érdekességé
ből, ha a német úszók hiányoznának. 
És Küppers, akinek amatörsége 
ugyan kétségbe - vonható, - de eddig 
megtámadva nincs, szintén a világ 
legjobbjai között foglal helyet.

A német úszószövetség most abban 
bízik, hogy az- általa- megindított 
külön gyűjtés sikere biztosítja mind 
a 16 embernek a kivitelét az olim
piára.

tglódy a Hungáriában?
— Saját tudósítónktól —

Szombathelyen ■ tegnap az a hír 
terjedt el, hogy a jpbtoszélsőhiány- 
bait szenvedő kék-fehérek a vasár
napi derbiig feltétlenül szerződtet
nek valakit és hogy ez a valaki a 
Sabaria Iglódvja lenne. A tárgya
lások ; állítólag már igen előre-' 
haladott stádiumban vannak s nem 
lehetetlen, hogy rövidesen megálla-

A II. osztály csapata
—  Saját tudósítónktól —

Az alsóosztályú húsvéti körmér
kőzésekre Malatinszky Gábor, a 
BLASz II. osztályának kapitánya 
az alábbi csapatot jelölte:

Schantz (BVSC) —  Czember 
(VI. kér. FC), Vajda (HAC) —  
Buda (TTE ), Scheffer II. (RTK ), 
Görög (Vasas) —  Ukz (Cs. 
MOVE), Fézler IV. (ZSE), Mau- 
rer, Kovács (Cs. MOVE), Huszár 
(SzFC). ,

Tartalék: Schevella (BTC),
Bednarik (K FC), Varga (BM TE), 
Benda (Vasas), Dróth (TLK ), 
Dudás, Kardos (BM TE).

V asárnap  le sz  
az FTC—Cinkotal T K  

m érkőzés,
még pedig a Hungária-uton, első 
elömérkőzésként. 12 órakor kezdik 
s utána kerül majd sorra a Jugo
slavija— III. kér. FC, valamint a. 
Hungária— Ferencváros mérkőzés.

H ite se it  az Attila cseh-
— Telefonj elöntésünk —

M iskolc,' március 22.
Az Attila vezetősége ma távira

tot kapott Komotauból. A komo- 
tauiak kötőitek, hogy a Teplitzi 
FK  lemondta az Attila vasárnapra 
tervezett vendégszerepléset. A ko- 
motauiak közlték, hogy egyedül is 
hajlandók az Attilát fogadni —  
egy mérkőzésre. Minthogy azonban 
így nem lett volna értelme az út
nak, az Attila vezetősége az est 
folyamán véglegesein elejtette a 
csehszlovákiai út tervét.

M O D IA H O
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( Football-rekordok)
Ha az ember az angol labdarugó- 

sport évkönyveiben lapozgat, sok 
érdekes adatot talál abban. így 
nem érdektelen fölemlíteni éppen 
most, mikor nálunk is napirenden 
vannak a nagy gólarányok, hogy 
pl- a skót serlegmérkőzéseken 
1885-ben Arbroath FC- 36:0  
arányban verte meg a Bon Accor- 
dx>t, két évre rá pedig az English 
Uup-ben az akkor hatalmas for
mában volt Preston North End 
26 :0 arányban győzött a Hvde 
ellen. Hanem hát az is bizonyos, 
hogy az így legyőzött csapatok 
nem voltak a győztessel egy ősz- 
tályban. —  Ismeretes dolog az, 
hogy a professzionátus football- 
társaságok gyakran árvereznek 
egy-egy kiváló játékosért egy
másra.. A legnagyobb összeg, amit 
egy játékosért fizettek, 25.000  
korona volt. Fize.tte Middscl- 
brough, kapta Sunderland. A  
drága futballistát Covimon-nak 
hívták.

(Női úszóbajnokság)
Az osztrák úszószövetség elhatá

rozta, hogy 100 , yardos női úszó
bajnokságot fog kiírni 2 perces 
kötelező idővel. Úgyszintén elhatá
rozta, hogy megrendezteti az első 
osztrák hátonúszó bajnokságot 
100 méterre.

(MAC— 33 FC 14:1)
Március eleje meghozta végre a 

rendes football időt is. Azok a 
pályák, amelyekre némi gondot for
dítottak, használhatók voltak. 
Annál nagyobb baj, hogy a kisebb 
pályák a rájuk egy ízben kimondott 
vis major védőszárnyai alá húzód
t ak . . .  Az I. o. bajnokságban nagy 
meglepetést okozott a MAC nagy 
győzelme a 33FC ellen. Noha a 
MAC a saját pálya előnyével és 
biztos győzelemmel indult a küz
delembe, erre a gólarányra senki 
sem számított. 3:0-ás félidő után 
a MAC valósággal gólzáport zúdí
tott ellenfelére.

ELŐKÉSZÜLETEK 
A VASÁRNAPI ORÖKDERB1RE

A H ungária könnyített edző
g yako rla ta in  — a Ferencvá 

ros nem ijed meg az öt 
válogatott hungáristátói

— b iz a lo m  
a z  e g é s z  v o n a lo n

Saját tudósítónktól

(A  bíró bántalmazása)
A ..ligamérkőzések folyamán a 

Notts. County és Birmingham mér
kőzésén a bíró, bizonyos Mr. A. 
Farrant Montgomery-t, a Notts 
County balhátvédjét durva játék 
miatt kiállította. A Notts County 
pályáján történt mindez, termesze- 
lesen a publikum nagyobb része az 
NC-ihoz húzott s már a mérkőzés 
folyamán a legválogatottabb sérté
sekkel illette a bírót. A játék végén 
a csőcselék már teljesen felkészül
ve várakozott a játékvezetőre. A 
pályatulajdonos egylet direktorai 
már sejtették a veszélyt s mivel 
tudták, hogy a FA nem szokott 
ilyen, esetekből kifolyólag tréfás 
ítéleteket hozni, pályájukat pedig 
meg akarták menteni az eltiltástól 
és ezért a jelenlevő négy szál rend
őrrel a bíró megvédelmezésére 
mintegy 15:—20-an a pályára siet
tek. A kivonuló bírót valóságos 
gyűrű vette így körül, amelynek 
élén egy rendőrőrmester haladt. 
Amint a menet lőtávolba ért, olyan 
ostrom indult meg, amelynek láttá
ra a japánok is bevallották volna, 
hogy P.ort Arthurt bevenni könnyű 
dolog volt. Az előre elkészített sár- 
golyók, hagymák, záptojások, sár
garépák és egyéb sZemétneműek 
oly tömege indult meg a csoport 
irányában, hogy szinte elhomályo
sult a nap. A direktorokat és a 
rendőröket az ostrom után nem 
lehetett felismerni a piszok alatt, 
de a bíró, akinek személye szent és 
sérthetetlen, megmenekült. Igaz 
ugyan, hagy a klubházat csak éjjel 
hagyhatta el- . . .

(Kerületi vívőbajnokságok)
A MASz a vívósport fellendíté

sére kerületi bajnokságok intézmé
nyét lépteti életbe. A kerületek be
osztási azonos az atlétikai kerüle
tek beosztásával. így tehát négy 
kerületben indül meg a bajnokság.

(C Healy)
igen értékes versenyt nyert leg
utóbb. A versenyen ugyanis csak 
olyanok indulhattak, akik az élő- 
versenyekben. a 100 yardot legalább 
61 mperc alatt tudták megúszni. A 
versenyen csak öten indultak. 
Győztes Healy lett 58 mperc alatt, 
két yarddal Baker előtt.

A prágai nagyszerű győzelem 
fényében örvendezve sütkérezik na
pok óta a magyar sporttársadaloni. 
A futball berkeiben másról sem 
esett szó vasárnap este óta, csak 
arról a fényes tettről, amit a válo
gatott vitt véghez, annak a prágai 
győzelemnek az erejéről, hatásáról.

A  játékosok azonban hazatértek s 
tegnap már második, sőt félig- 
meddig harmadik napját élte a 
csoda. A monda szerint pedig min
den csoda csak három napig tart. 
Különösen azoknak, akik a csoda
tett után újabb feladatok elé néz
nek, újabb mérkőzésre készülnek. 
Ezek között az első vonalban áll a 
Hungária és a Ferencváros gárdá
ja, amely húsvét napján kerül szem
be egymással, hogy a bajnokság 
során megmérkőzzék. Egészen ter
mészetes, hogy az egész futball
társadalom érdeklődése várja a 
■nagy összecsapást, még természete
sebb, hogy teljes igyekezettel 
készül, mind a két fél a —  győze
lemre.

Rövid, a két csapat házatáján 
végzett tanulmányozásunk legalább 
is erre vall.

A Hungária nem erőlteti magát, hanem nagy játék 
kedvet igyekszik terem

teni vasárnapra
A Hungária-úton —  már köz

ismert dolog. —  két csoportban 
szokott megjelenni a játékosgárda. 
Az egyik csoport délelőtt,, a másik 
pedig délután végzi gyakorlatait.

Ehhez képest tegnap is kerestük 
a délelőtti csoportot a szokott idő
ben. Nemi találtuk. Valami titokza
tos dologra gondoltunk. Hiszen 
ilyen nagy mérkőzés előtt, sok min- 
dent kitaláltak már. Külön gyalog
lást, sétát, szanatóriumot, üdülést 
és sok olyan formajavítót, amiről 
azután később kiderült, hogy sem
mire sem való. Kissé korainak tar
tottuk ugyan az ilyesmit, no meg a 
mai idők is —  pestiesen szólva — 
egészen „fiatalok”  ahhoz, hogy a 
kék-fehérek már kedden valami 
üdülőbe vonuljanak.

Tovább nyomoztunk tehát. S 
ekkor Titkos egyik felebbvalójával 
találkoztunk, aki lovagló sétáját a 
pályára tette ezúttal, hogy a sza
badságon levő alantasának gratulál
jon a prágai sikerhez.

ő  sem tudta, mire vélje ezt a kü
lönös fordulatot.

Nos, délután minden kiderült. A 
Hungária nem követte heti munka
rendjét, hanem egyszerűen alkal
mazkodik a helyzethez. Már pedig 
a játékosainak zöme Prágában és 
Grácban szerepelt, ami arra kész
tette Senkey Imrét, hogy a tegnapi 
edzést egyszerűsítse. Az egész gár
da csak fürdőit és dörzsölésben ré
szesült, különben egészen minimális 
mozgást végeztek azok, akik semmi
ben sem vettek részt, a többiek pe
dig nem is mentek a pályára.

Annál nagyobb volt természete
sen a beszélgetés. De. ebben sem 
annyira a játékosok, mint, inkább a 
Hungária-rajongók vettek részt. 
Ezek fejtették ki unalmukban a 
tribünön a következőket:

—  A  H u n gárián ak áll ez a m é r -  
köfzés. J ó form á n  az eg ész  csapat, 
váloga tott volt s m in d en k i jó l sze 
rep elt. A  két kapus P rá gá ba n  volt  
az e g y ik  bekkel, K ocsissa l. Szabó  
fé n y e s  volt s  Ú jvárit volt a tarta
lékja. N a g y  és M áriái G rácban já t 
szo tt. M in d  a k ettő t dicsérik . A  prá 
gai g yő ze le m  f ő  r észese i: K alm ár, 
C seh  és T itk os. G rácban já tszo tt  
K om p ó ti, H ír e s . E g y  szóval csak  
S e b e s  és H a ra szti nem, volt váloga
to tt . E zze l szem b en  a Fradinál m ás  
a h e ly z e t . . .

—  Igen, a Fradinak van jobb 
szélsője is, meg balhalfja is.

—  J o bb szélső n k  n ekü n k is lesz  
t— hangoskodott a másik. —  H a 
ra szti n em  já tsz ik  ezen  a m é rk ő 
zésen . A k á r  Z a va d szk y , akár m á s  
de lesz jo b b szé lsö .

Szóval a Hungária-tábor elég 
könnyedén letárgyalta a Ferenc 
város-mérkőzést, amelyet ’ már 
csak azért is meg kell nyerni 
csapatnak a kék-fehér rajongók 
szerint, mert ezzel újra nyílttá 
teszi a bajnokság kérdését.

A játékosok nem ennyire opti. 
mis fák. Nem igen beszélnek 
mérkőzésről, csak azt hajtogatják 
hogy éppen úgy megjátszák ezt 
mérkőzést is, mint az újpestit.

Serikéy pedig most is arra tö
rekszik, hogy teljes játékkédvvel 
nagy labdaéhséggel álljon ki a 
csapat. Ma labdát kap, könnyű 
kétkapus játék is lesz a 33FC 
ellen, de azután megint csak 
könnyű mozgás, könnyű készülő
dés, hogy —  könnyen menjen 
játék vasárnap. Az egyik tapasz 
talt játékos elmerengve jegyezte 
meg:

- Hogy azután mennyire köny- 
nyen megy, az a Fraditól is 
fü g g ! . . .

A Ferencváros abban bízik, hogy a sok mérkőzés fő előkészület volt a nagy 
csatára

Az Üllői-útón semmi jele, semmi 
nyoma annak, hogy vasárnap na
gyobb, komolyabb lesz a mérkő
zés, mint máskor. A  játékosgárda 
éppen olyan rendesen és vidáman 
végzi dolgát, mint minden ked
den.

Mindenki megjelenik. Bukovai 
éppen úgy, mint a kissé később 
érkező Angyal, Takács II. éppen 
úgy, mint a Grácban vagy Prá
gában járt játékosok. A  gráciák 
azonban kissé keserűek.

—  Embertelenség —  mondja az 
egyik —  két olyan keserves, f e 
neketlen sárban lejátszott mérkő
zés után vonatra ültetni, egész 
éjjel utaztatni a játékosokat. Még

Felhívás a sportiársadalomhoz!
A mai nahéz gmmdaaénl vlazonyok  t m  kóaztatlk vállalatunkat, hogy 
oloaó pináért, do m ég la kiváló mlnSaégü fértlruhákkal lámánk a lá  

mporttúrmmdalóm taglalt.
v e z é r e  l v ü h k i  ingáim, kevés tűzön!"

. Ezért varróink aokkal tóbbot kapnak, mint amit várnak.
Á ra ink  m indennél többet m ondanak:

!Zií‘Zf!X2íi,~XZ.¥‘.Z ül:’.-,D  .
Mértékszerinti osztályunkén: _  T .
férfISItBny. va g y  falóit6, mlaórandó O  f t f í  ...........
azSvethől, Unom  haliakkal, díva- ■  #  %Jg %Jg %PB mmmm
tóm aaabáamal, kétmxar! próbával . .

SportagyaaOlati tagok
nak árongodm ény. Rohatakedelim  V á lla la t ig

Budapaat, IX.
JÓ S K A U £ )  

Forano-kSrót SS. az., I. amolat

az sem segített volna, ha második 
osztályon vagyunk. E l voltunk 
csigázva, fáradtak, törődöttek 
voltunk s az utazás sem használt 
Senki sem szólt, senki sem zúgó 
lódott, mert mindenki tudta-, hogy 
Mayer Béla nem. tehet róla, de 
mindenki keserű volt emiatt.

De azért a gráciák is egészen 
úgy végezték a gyakorlatokat, 
mint-'a többiek. Ezek a gyakorla
tok ugyan egyetlen kedden sem 
fárasztók. Az, hogy Takács l 
többet végez, mint a többiek, tér 
mészetes. Neki több kell. Mások 
kevesebbet mozogtak.

A gárda örül, hogy ott van 
köztük Sárösi is, aki már teljesen 
kiheverte betegségét s biztosan 
részt vesz a játékban. Mikor 
fürdőszoba medencéjébe vonul 
sereg, hogy sorjában a dörzsölő- 
padra kerüljön mindenki, itt is 
megered a beszélgetés.

Általános a felfogás, hogy az 
elmúlt hetek kemény mérkőzései 
használtak a csapatnak. Többen is 
fejtegetik, hogy azokon a sáros 
pályákon megszokta a csapat 
munkát és bírja is most már, 
bármilyen nehéz legyen is az.

--- Hát azért a Hungária favo
rittá lépett elő —  bátortalankodik 
az idegen hang.

— Akkor semmi hiba —  kiál
tanak fel. —  Hadd legyen az el
lenfél mindig a favorit, nekünk 
az a jó !

-  Mégiscsak számit az, hogy 
öt emberük volt a válogatottban, 
a hatodik tartalék . . .

- -  Öt, öt —  elmélkedik Laky. 
De ha a Gyuri meg az Avar 

játszott volna, akkor már csak 
három lett volna. És ki tehet ar
ról, hogy a Borsányi helyét nem 
lehet elhódítani.

Laky bele is pirul kissé a mon
dókájába. Majd általános az a 
vélemény, hogy sohasem baj, ha 
az ellenfél erős. Komolyabban ké
szül mindenki ellene és komolyab
ban játszik, ha ugyan erről lehet 
szó.

—  És a jó  ellenfelet mindig 
érdemesebb megverni —  zárja le 
a beszélgetést a sarokból valaki, 
akit nem lehet látni.

Blurn Zoltán még azt közli, 
hogy ma kétkapus játék lesz, 
amelyben á Turul csapata lesz az 
ellenfél. A régi, fekete táblára, 
amely ott lóg a falon, hogy őrizze 
a régi idők emlékét, mint a kép, 
amelyen Woodward kezel Bródi- 
val az öltöző másik falán, felírja 
a mai csapatot: Angyal —  Ta
kács /., Korányi —  Laky, Sárosi, 
Lázár —  Táncos, Takács II., Tu- 
ray, Toldi, Kohut.

Sokan hiszik, hogy ez a tizen
egy áll ki vasárnap is a pályára 
a Hungária ellen.

Amíg így az öltözőben folyik a 
szó, készül a csapat, kint a tribün 
előtt jócskán álldogálnak még. 
Ugyanaz a beszélgetés folyik. Csak 
itt, sokkal erősebb a hang s bizto
sabbak az érvek. Persze amellett 
hogy a Fradi mindenképpen győz 

Itt nem számít, hogy akár az 
egész Hungária válogatott volt is!

A Nemzeti Sport 
fipversenye
1932 március 23, 

Hungária-—Ferencv.
Újpest— Y. Fellows . . .  : . . .

Újpest— Grasshoppers . . .  : . . .
III. ke*.— Jugoslavija 
Ferencv.— Jugoslavija 

Maglód— Terézváros 

B R S C — R Á C

II. o.— III. o.
IV. o.— V. o.
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Csak szombat délig a szer
kesztőségbe beérkező szelvé
nyeket veszünk figyelembe.

Berettyóújfalun husvét hétfőn 
Debreceni MTE vendégszerepel. A 
DMTE a BVSE ellen játszik.

A Vasasok szerdai edzésén a Pé
ceti SE, a vasárnap feltűnt fiatal 
csatárinak:, Renének volt csapata lesz 
a Vasasak edző társa. Az edző mér
kőzés 4 órakor kezdődik a Postások 
pályáján.

* Hyperol szájvíztabletta Ideá
lis száj* és torokfertőtlenftő.

A Nemzeti kombinált csapata,
amely nagyabb részben az I. csapat 
legjobb játékosaiból alakul, vasárnap 
és hétfőn Gal-ántán játszik az ottani 
Sport Egylet együttese ellen.

--- *'• .

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

délután 4 órakor

(Belgrádi
■Ferencváros
nemzetközi mérkőzés 

Előtte 2 órakor

barátságos mérkőzés

ERIM  a  
R Á K Á SZ - y

k ö n y v e t !
(Válasz egy levélre.)

Csak becsületes eszkö
zökkel dolgozunk!

Dékány György dr. aláírásával 
Kecskemétről a Nemzeti Sport vasár
napi számában „Amikor az alszö- 
vetség nyújt segédkezet a dribli- 
hez!“ címmel cikk jelent meg, mely
ben a cikk írója a március 13-ára 
kitűzött HTVE—KAC bajnoki fut
ballmérkőzés elhalasztása miatt ré
szint a Déli alszövctség elnökségét, 
részint pedig a pályaválasztó 
HTVE-t olyan beállításban tünteti 
fel, mintha a bajnoki futballmérkő
zés elhalasztása szabálytalanul, sport
szerűtlen módon történt volna meg.

Az alszövetség elnökségét ért alap
talan támadásokra a cikkíró úr bi
zonyára meg fogja kapni válaszát 
az illetékesektől; a HTVE részéről 
azonban kénytelen vagyok én vála
szolni, habár egyesületein nincs hoz
zászokva ahhoz, hogy ilyen különö
sen vágó és célzatú „meggyőződés 
vagy támadás visszaverésével foglal
kozzon!

Megnyugtathatom az alaposan rossz 
információra építő cikkíró urat, 
hogy a HTVE-nek nincs szüksége az 
általa elképzelt alacsony és szennyes 
eszközökre, midőn a sport terén ké
pességeiért tudásával helyt kell hogy 
álljon.

Az igazság érdekében közlöm, hogy 
a HTVE még a kellő, időben sza
bályszerűen bejelentette a, szövetség
nek a pálya használhatatlanságát, a 
DLASz pedig ugyancsak helyesen 
járt el a továbbiakban. A pályán 
március 6-án az SzVSE csapatával 
teljesen lehetetlen rossz talajon, bo
káig érő pocsolyában, szinte életve
szélyes körülmények között játszot
tuk le bajnokinkat; az elkövetkezen
dő héten pedig a hirtelen olvadás és 
hóhullás miatt nemcsak a pálya vált 
sártengerré. hanem az egész sport
telepünket sem lehetett megközelí
teni. Köztudomású, hogy a HTVE 
sporttelepe az úgynevezett „Hód- 
tava“ fenekére van építve, a telep 
másfél méterrel mélyebben fekszik a 
városnál « bizony egy-egy esős ta
vasz megoldhatatlan feladatok elé 
állít bennünket, mikor a pályát hasz
nálni akarjuk.

Március 13-án is ez történt ve
lünk, nem is a vásár, sem pedig 
egyik játékosunk kényszerpihenője.

mert hiszen csapatunk teljes fel
állítással, nagyszorü formában várta 

KAC-meccset — kényszerűéit 
bennünket a mérkőzés elhalasztásába.

Mikor ezeket a sorokat írom, a 
HTVE sporttelepének nagyrészét 
majdnem 20 centiméteies víz borítja 

ma, 20-án, vasárnap is arra va
gyunk kényszerítve, hogy a kisor
solt HTVE—KTK bajnoki futball
mérkőzést kénytelenek voltunk a 
legnagyobb sajnálatunkra lemondani.

Ez az Igazsági S ez a története a 
HTVE—KAC-meccs elhalasztásának.

Mi várjuk á legjobban, hogy ott
honunkban üdvözölhessük a kecske
métieket, kikhez az őszi első találko- 
zásunk óta Őszinte, meleg baráti 
kapcsolat fűzi egyesületemet.

Hódmezővásárhely, 1932 március hő 
20-án.

Dr. Gidófalvy Pál. í



Szerda, 1932 március 23.
( jQ |

A taktika volt az osztrákok 
erőssége, az olaszok 
kondicióbeli fölénye ezt 
nem tudta kiegyenlíteni
„E w iva A «slrla“ — csoda- 
csatársor egyelőre elinni ^
A győzelem  ©kuyomozó törté
nete *■— Az osztrák játék értéke
lése -  Mit tudnak és mit hogy 
csinálnak az olaszok 
Bécsi „Hogy is volt csak”

— Saját tudósítónktól —

radtság a bécsiek soraiban, ezzel 
szemben az olaszoknál ennek a 
nyomát sem lehetett látni. Fris
sek, fürgék voltak valamennyien 
és bizony be kell ismerni, hogy 
jórészben a szerencse mentette 
meg az osztrák hálót a kiegyenlítő 
góltól. A  hajrában az olaszok ke
rekedtek felül és aki ezt kihagyja 
az olaszok ellen felállítandó szá
mításból, azt igen kellemetlen 
meglepetések érhetik. Ez volt ta
lán a legfrappánsabb benyomás, 
amit a vasárnapi osztrák-olaszon 
szereztem.

Howorka Ottó.

Prágai utóhangok
Bérelt szakasz — Tipek — Mit 
vártunk a csapattól es ki mit 
váltott be

__Saját tudósítónktól —

Szabó nem izgult (?)Mégegyszer átlapozza az ember a 
prágai jegyzeteit.

Csak az utazás ellen 
lehet kifogás

Becs, március 21.

„Evvíva Austria!4*
belső játék, ami a 16-os körül kor
látozódott, semmit sem ért. Ha 
lett volna egyetlen erélyes csa
tár . . .  Ezt azonban még meg kell 
keresnie Meislnek a magyarok 
ellen. A  tömeg ugyan hangosan

csattant fel hirtelen a vasárnapi 
osztrák-olasz meccsen a  ̂szellős
tribün egyik felső s o r á b ó l . ,  j "schallt, de az Admira-
„Ewiva Austria! —  Meg J“ U csatár is teljesen formán kívül 
adni, eredeti gondolat, bök a ven- , h mj iesz vele április
déglátó nemzetnek, dicséret az 
osztrákok számára, de vájjon 
kendben voltak-e a számadások e 
tót ponton? A  fényt követi az 
árnyék. A súlyos gazdasági vál

ván és hogy mi lesz vele április 
24-ig, azt senki sem tudja, az 
osztrák szövetségi kapitány leg
kevésbé. Az osztrák védelem tá
madó szellemben operált. Meisl 
nem tudta eleget ismételni a hát/i  öuiyuö yu/A'u/ a , j tudta eleget ismételni a nd.t- 

ság ellenére ötezer idegen vando- védek és fedezetek előtt az öltö
zőit el Becsbe és mégis kifütyül- . ’ námenhi, rám enni. .
ték — ha csak egy kis csoport | Gr»A4- V
felől szálltak is a füttyök ■— en
nek az ötezer embernek honfitár-

Szót is fogadtak neki. Hogy elől 
nem úgy ment, mint kellett vol

ötezer embernek honfitár- ^  gz az egyetlen zavaró momen- 
sait, az olasz válogatottakat, csak ^  vasárnap délután mérlegé
ié r t ,  mert a felemelt karral való 
üdvözlési módjuk politikai színe
zetűnek tűnik fel más politikai

E B E L -FÉLEFUTBALLABDA
a legjobb, legolcsóbb 
Gyár: III., ZSIGMOND-U. 84. 
Telefon: 519-12

M iért g y ő z t ü k  le  
az  o laszo kat?

Április elején Budapesten vagy 
Bécsien sorsolják ki a Közép- 

európai Kupa csapatainak 
párosítását

—  Saját tudósítónktól —

Április elejére tervezik a Kő 
zépeurópai Kupa bizottságának, 
legközelebbi ülését, amelyen ki
sorsolják az I. forduló párosítá
sát. Az ülés színhelye Budapest 
vagy Bécs lesz.

A  Középeurópai Kupa I. fór- 
dulója számára a trieszti konfe
rencia igénybe vette június 19-et 
Minthogy azonban közben az 
MLSz-nek csak erre a napra si
került megegyezni a svájciakkal 
már régóta esedékes Európa 
Kupa revánsmérkőzésünk leját
szására, az MLSz kérni fogja  a 
Középeurópai Kupa bizottságától, 
hogy június 19-ike helyett egy 
héttel később kezdhessenek a Kö
zépeurópai Kupába kerülő ma
gyar csapatok. Minden valószínű
ség szerint ugyanis ezekből a csa
patokból jelentős számú játékost 
fog igénybe venni a szövetségi 
kapitány a svájciak ellen kiállt 
tandó válogatott csapat számára

Pártálláson levőknek. Azután: ad
tak 60.000 nézőre épített Stadiont, 
de mielőtt bejut az ember ebbe az ( M
impozáns építménybe, bokáig érő I ________
sarat kell dagasztani, az. autók üompás volt, aminthogy a többi 
* "  ‘ ’ kötöttek f

Az olasz csapat nem volt rossz, 
nem volt gyenge. Lehet, hogy 
Fedullo és Schiavio több kemény
séget, nagyobb törő erőt tudott 
volna kölcsönözni a támadósor
nak, azonban ez sem olyan na
gyon biztos. Egyébként itt volt 
Meazza, aki már sokszor bebizo
nyította, hogy hozni tudja a si- 

Technika dolgában újra

valóságos sártengerben kötöttek I négy"*" olasz’ csatár is igazán
tó, az elosztó tömeg Pedj8 mind- zsongiőrmódra bánt a labdával, j qít£  Nürnherger. Állandó kispesti .  , ,, vennj a kalapot a bátor-
üntalan megakadt a k0V®“ yos Gyorsaság dolgában egyenrangúak fölény mellett a Hungária csak lefu- vezetők és játékosok előtt,
állapotban levő odavezető utcakon. ltak az osztrákokkal, sót egyes tásokkal kísérletezik. A Hungária a -főmérnök a csapat vezetője
A tények azoknak adtak igazat, ™ t o k o n  még fölöttünk is álltak. Lehéz talajon második félddóbenegy 
akik már az építés megkezdése K S u f c  azonban ezúttal nem  szerencsésen alakult helyzetből kito- vittemagával
g j  Í S  “ “ a  múlt évben .  Í T t

..evvivázó”  úr nyilván ironikus a közepén. Akkor a 
kritikát akart gyakorolni bekiál- f ormációt választották
tásával. Lássuk azonban, hogy , (akkor ők győztek 2 :l-re ), ly .j (4.-o>. Bíró: Pretzner. A  Ferenc-1 memkaD

h ato lt a .portbeli mért | S ’ S t a ,  S m n .it «em , £  \Í ^ I S S i  «  &  £ „ X t  S S

nBas g ibt’s húr eluntai,
Das kom m t n ícht 

w ieder 000
Mikor R uoff bíró 0 :0  állásnál 

az I. félidő végét jelezte, a han
gosan beszélő kürtjeiből felcsen
dült a hangosfilm-sláger: „Das 
Qibt’s nur einmal, das kommt 
nicht wieder . . . ”  Ez csak egyszer 
volt és nem lesz soha többé . . .
Véletlen volt-e vagy az osztrák 
>,csodacsapatra”  vonatkozott a 
dal, nem tudom. A  vasárnapi já 
ték azonban kétségkívül igazolta 
a dalt. Legalább is egyelőre.
Ausztria kemény ellenfelet küz
dött le, a kis gólarányú győzelem 
tó tiszteletreméltó és értékes,
'mégsem tudott kielégíteni. A ta
valyi csatársor már nincs többé 
együtt. Pedig csak Schall hiány 
zott belőle tegnap. Zischek és 
Vogel a régi helyén játszott, de 
Mind a kettő csalódást keltett.
Zischek formán kívül _ van
és még átlagteljesítményre 
s®m tudott fellendülni. Vogel- 
nak hiányzott Schall az ő  lapos 
elöreadásaival. Müller félmagas 
labdákat adott neki, ezeket minc 
elhalászta az olasz védelem. Mül
ler maga csődöt mondott. Részle
teiben tetszetős volt a játéka, de 
hiányzott belőle minden nagy
vonalúság. Sindelar és Gschweidl 
technikája a régi, taktikája már 
kevésbé, a kapu előtt pedig semmi 
áttöröképesség egyikben sem. Ro- 
setta és Allemandi erőteljes játé
kával szemben ez az erőltetett

Székesfehérvár húsvéti műsorán
szerepel az EMTK vendégszereplese 
vasárnap a DVE, hétfőn a SzAK 
ellen.

A BSzKRT forgalmi telepeinek 
bajnoksága. Vágóhíd p. u.—Újpest 
p. u. 2:1 (1:0). Bíró: Denhoffer. — 
Meglepetésszerű, de megérdemelt 
győzelem, melyet a vágóhídi csapat 
hatalmas lelkesedéssel ért el. A favo
rit Újpest unottan játszott. Góllövő: 
Csapó (2), illetve Szlráki. — Hungá
ria p. u.—Kispest P- u. 2:1 (0:1).
Bíró: Niirhberger. Állandó kispesti

Gyalázatos volt az utazás Buda 
pesttől Prágáig. Helyesebben 
Brünntől Prágáig. Tudjuk, hogy a 
különikocsi, amelyet annyira irigyel
tünk mindig az olaszoktól, mi
felénk csak ábránd, de a külön fül
kéknek mégsem volna szabad el
érhetetlen ábrándnak lenni. Mert 
Brünntől kezdve a válogatott csapat 
,lebontott”  kényelme ia a múlté 

lett.
Itt kellene valami intézményes 

lépést tenni, hiszen a mai helyzet 
minden utazó válogatott csapatnak 
rossz. A hazai állomáson megkapja 
usrvan a különfülkéket, Budapesten 
talán még a „Bérelt szakasz fel
írást is kiragasztják, de a határon 
túl ez már nem számít, jönnek r 
kosaras kofák és a pocakos keres 
kedők, akik egyenként két ülést is 
elfoglalnak a 8 személyes fülkében 
és még a magyar fedezetsor sem 
tudja leszerelni okét a kényelme 
ellen intézett támadásban.

Pedig nem látszik lehetetlenség- 
n -k valami nemzetközi megegyezés, 
amely a magyar „Bérelt szakasz -t 
a határon túl is elismerné és vi
szont. Nem látszik megoldhatatlan 
feladatnak, hogy a magyar határ
állomás főnöke a vendégcsapat ér
kezésekor kiragassza vendégeink 
kényelmére a „Foglalt!”  felírató- 
s miért ne tehetné meg ugyanezt a 
mieinkkel a szomszédállam állomás
főnöke is. A  megegyezést nekünk 
kell kezdeményeznünk, mert például 
a prágai út esetén a dolog nekünk 
9-szer nagyobb érdekünk, mint a 
csehszlovákoknak. Hiszen a 10 órás 
útból egy óra Budapest— Szob s 
Szob— Prága a többi.

Idegekre menő csata volt, amely 
az „öreg”  rutiniékat is elővette s 
hogy a végén az újoncok is nagy 
legények lettek, az adta meg a 
magyar szemtanuk örömének teljes
ségét, büszkeségünk igazi alapját. 
Előzőleg nem volt a nyugalom tö
kéletes, bárhogy is erőltették a 
fiúk magukra s bárhogy is han
goskodtak, hogy szó sincs izgalom
ról. Faragó Sándor, a somogyi ve
zető mesélte, hogy Szabó vasárnap 
reggel borotvát kért tőle.

—  Odaadom —  mondta neki Fa
ragé de vigyázz, mert ha meg
vágod magad, tudni fogom, hogy 
ideges vagy.

—  Legyen nyugodt Faragó űr —-• 
mondta Szabó fölényesen és öt 
perc múlva visszajött ■—  timsóért, 
mert megvágta a szája szélét.

A győzelem ábrái
A decemberi torinói mérkőzés 

után ismertettem Schöffer jlmre 
ábráit, amelyeket mérkőzés előtt és 
mérkőzés után vázolt fel a két csa
pat tagjainak várható és valódi 
teljesítményéről. Ezúttal így festett 
a dolog. Mérkőzés előtt:

Magyarország:
O

•

e
o

• e
Csehszlovákiát

így kell győzelemre 
menni

vasárnapi 
abban is 
újoncnak,

emmit sem le- város nagyszerű osszoaieiuuu <» _ .7, T oromihat este
V, látni ebből a lesiDUSkás tonsággal szerzi meg a nagyarányú arról jót all. Turay szomöat este
hetett tótm ehb Costan- győzelmét, melyhez nagyban hozzá- bejelentette a 3 :l-et, de úgy, mmt-
jatekmodorbol. Orsi es . C oatanrizy^  Szokodi pompás csatárjátéka, ha ez magától értetődő volna. 
tinó előtt ritkán volt szaoaa a | ( ; ___ ’

Teljes ponttal jelezvén a teljes 
értékűnek vélt játékosokat és 
üres karikával azokat, akiket nem 
vehetünk klasszisnak, a diagnó
zis az volt, hogy ha Szabó is mél
tó tagja lesz az egységes magyar 
védelmi soroknak, akkor nem 
kaphatunk sok gólt. Viszont a 
csehszlovák baloldal gyenge s ha 
a mi újonc, tehát klasszisnak nem 
minősíthető jobbszárnyunk jól 
játszik, akkor ezen az oldalon el
dőlhet a mérkőzés sorsa a ja 
vunkra.

A mérkőzés után ez volt a 
helyzet:
Magyarország:

O

O O
O

Csehszlovákia
•  •

------  - | vuuuiv I zakodáson, ma már imponál, ha
sem. Meazza pedig ezúttal bele- kodi (6)> Feriig, illetve Weis®eJ- ~  visszagondolunk rá. És megértjük,

* *  < « * r f  g í0 “ lem ^
den áron el akart menni a lab vej ^  ieyekOT«ttel játszott, azonban K a D U S  O Z  U t á d { a r Ó I  
val Schramseis mellett. A  köze I mmi Rem siPoriilt neki. Mindamel-1 “
pen rendszerint torlódott az olasz lett árultak el olyan kvalitást, ami __M it szól Szabóhoz?— kérdez
belső trió, sehogyan sem jutott a j öv.§re vonatkozólag biztató. 6ÓH  tűk a meccs után Ujvárytől, a vá- 
levegőhöz. Egyetlen egyszer sza- 1övö: Filnsz, stuchii, Steiger, Gub' M0gatott csapat és a Hungária tar 
ki tóttá ki magát Meazza ■össze- riánszki - -Szép Itona taiékká vált kapusától.
k1°ft0f1 H °ZRlumtél ^és^máris abemí zátos játék.’ Enyhe saépilonai fölény. _  Pompás fiú, de én majd csak 
elfutott BlMmtoJ és maris . Mindkét CBapat dicséretes lovagiad a Fradi— Hungária után fogok 
volt az osztrák hatóban Jellem ben küzdőt, ami igen neki gratulálni
olasz halfsor jól latta el fejadatát. tiktB5sá tette a játékukat. Góllövő: I 
A  két hátvéd nagyon kémény íiü- Csillag, Szekuli, Molnár, illetve 
Filigrán támadó munkával nem j Lőke- 
ehet átmenni rajtuk. Erre vi 

gyázni kell majd Budapesten is, 
ha az olaszok elleni csatársor 
összeállítására kerül a sor. Csak 
lőni és lőni a kapura, ha mesz- 
szebbről, az sem baj. Sclavi nem 
árult el Bécsben klasszis-képessé
geket. Persze nem kétséges, hogy 
az olasz kapitány könnyen talál 
jobbat, ha keres.

Kondíció m indenek  
fölött

Egy dologban feltétlenül az 
olaszok javára billent a mérleg: 
kondíció tekintetében tökéleteseb 
ben felkészült a csapat, mint az 
osztrák együttes. Az utolsó tíz 
perc igen aggodalmas periódust 
jelentett az osztrákok számára. Itt 
is, ott is kezdett kiütközni a fá-

MTK-pálya Hungárfa-út
Hús vét vasárnap, március 27-én, 

délután 4 órakor

bajnoki mérkőzés.
Előtte 2 órakor

Jugoslavija (Belgrádi 
—III. kar. FC

nemzetközi mérkőzés

Ebben benne volt, hogy Ujváry 
szerint ki lesz a kapus a Ferenc 
város elleti.

Válság kontra futball
Meccs előtt hallottuk, hogy a 

Cseske Stóvo szerint itt dől el: a 
válság győz-e, vagy a futball. A 
magyar kísérők közül Valaki szo
morúan jegyezte m eg:

— Ezek még csak itt tartanak? 
Hálunk már a válság győzött 
10: 0-ra.

Meccs után viszont megállapít 
hatjuk, hogy a magyar futball na- 
gyot javított a gólarányán.

Míg tehát a mérkőzés előtt a 
két csapat erős és* gyenge pont
jai a látszat szerint csaknem egy
formán oszoltak el, addig a mér
kőzés után az ábra a magyar csa
pat nagyszerű egységét mutatja, 
amelyben a két üres karika sem 
rossz pontot jelent, hanem csak 
olyan formát, amely valamivel a 
többieké alatt maradt. A  csehi 
szlovák csapat tényleges átlaga 
ezzel szemben hanyatlott a mér
kőzés végére. Csak Zosel nyújtott 
többet a vártnál, viszont Swoböda 
és Nejedly messze maradt a 
klasszistól, ők  ketten és Simper- 
sky csődöt mondtak, amit egyet
len magyar fiúról sem lehet el
mondani.

A  prágai magyar győzelem reá-1 
litását hirdeti a fenti ábra is, 
amelyből az is kiderül, hogy nagy 
a haladás az olyan régen áhított 
és keresett homogén, kiegyensú
lyozott magyar válogatott félé, de 
még további javításokra van 
szükség s a csapat igazi próbakövét 
a prágainál egységesebb, ki
egyensúlyozott ellenfelek fogják 
szolgáltatni.

Gy. J.

€> M l€ffikáeU é
egy tárcsával kezelhető 5+1 lámpás késr''Ml<
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-  M m a i,
—  Mit köszörüli a 

torkát, Terefere úr, 
csak nem akar elő
adást tartani?

—  Miért ne? Mé
lyen tisztelt Höl
gyeim és Uraim! 
Elérkeztünk a ma

gyar futball történelmének újabb, 
dicsőséges fejezetéhez, Nagy La
jos korszakához, amely a kiváló 
kapitány prágai győzelmével ve
szi kezdetét . . .

—  Csak a jövőről ne írjon még 
történelmet, Terefere úr!

—  De örülni csak szabad!
—  Hát mi volt Prágában volta

képpen?
—  Megsúghatom, hogy Fanta 

kapitány igen nagy gőzben volt. 
Szombaton magához hívta Kole- 
natyt, a Sparta kiérdemesült vá
logatott fedezetjátékosát és ki
kérdezte, m,i a véleménye a csa
patösszeállítás zavarairól. Lát
szott tehát, hogy Fanta sem biz
tos a dolgában. Ez pedig a leg
nagyobb baj egy kapitánynál. 
Prágában erősen tartja magát a 
hit, hogy Swobodát illetéktelen 
protekció szorította be beteg 
volta ellenére is a csapatba,

. —  Bízzuk csak ezt az ügyet a 
prágaiakra.

—  Swoboda különben más 
sportágra tér át. Azt hiszem, 
hogy az ökölvívásról lesz szó, 
mert Kankovszky elnök úr után 
érdeklődött.

—  Miket beszél itt maga össze
vissza?

—  Hát azért csak szép dolog 
volt az a Prága. Kérem, az a dán 
duma. . .  Hiába, az a Nádas 
mégiscsak nagyszerű ember. 
Nemcsak azt a pár mondatot ta
nulta be dánul, hanem még külön 
egy dán levél is volt a tárcájá
ban, amit vasárnap délelőtt adott 
át a kiváló Sophus Hansennek. 
Tudta, hogy Hansen csak töri 
Goethe der-die-das-os idiómáját, 
ezért tehát dán levélben kérte ob
jektivitását és sportszerű játék- 
vezetését. Hiszen tudjuk, hogy 
Hansen nem ezért volt jó  bíró, de 
mégis 'meg kell állapítani, hogy 
itt mindén megtörtént, nehogy 
később egy kellemetlen mulasz
tást kelljen -magunktól számon- 
kémi.

—  Elég lesz már Prágából.
—-  Még csak annyit, hogy bár 

újra kitört a béke a Sparta és a 
Slavia közt, a május 11-re lekö
tött Sparta— Ferencváros mérkö 
zés elé május 10-re Slavia— Új
pest mérkőzés összehozásán fára
doznak a Slavia vezérei . . .

—  Egyelőre inkább érdekel 
bennünket a vasárnapi derbi.

—  Nagy meccs lesz, Szerkesztő 
úr! Csak a Hungáriában van baj...

—  Biztosan nem tudják, hogy 
Haraszti vagy a Rökk legyen-e a 
jobbszélsö.

—  Sokan Rökk mellett vannak, 
mert azt mondják, hogy a Za- 
mdszky gyerek is amatőr. És bár 
ez a két név nem nagyon hasonlít 
egymásra, lehet, hogy vasárnapig 
még összetévesztik. Csak kétezer 
pengő. a különbség . . ,  Nem sok, 
nemde? De azért az Iglódy sem  
rossz jobbszélső.

—  Hiszen ő a Sabariában ját
szik,— Szombatig még nagyot for
dulhat a világ kereke.

—■ Vasárnap amatőr válogatott 
meccsek is lesznek.

—« A BLASz kis kapitányai 
már nagyban működnek. AUg- 
hanem orrot fognak azonban kap
ni a legközelebbi tanácsülésen. 
Mert ugyebár az a legkevesebb 
egy kapitánytól, hogy ismerje az 
osztályába tartozó jó  játékosok 
nevét. Ezzel szemben volt kapi
tány, aki úgy hívta ki az edzésre 
a játékosokat, hogy „az Urániából 
a  balösszekötő és a jobbszárny” .

- É i  (i gráci kirándulásról 
nem tud semmit?

•—  Érdekes kis külön viadal 
történt Grdcban. Az odafelé ve
zető úton úton Köves és Híres 
vitába elegyedett, hogy ki az erő
sebb, Miután nem tudtak meg
egyezni másképp a kérdés eldön
tésében, megállapodtak, hogy 
Grdcban a meccsek után szabály- 
szerű görög-római birkózó mér
kőzési rendeznek Igen ám, de 
Köves vasárnap délután megsé

rült, úgyhogy harcképtelen álla
potba került. Erre a kis Háda állt 
ki, hogy majd ő megmenti a Kö 
vés becsületét. Híres csak neve
tett, de azután kiállt a szerinte 
egyenlőtlen küzdelembe. Röviden 
a mérkőzés vége az lett, hogy a 
kis Háda kétvállra fektette sza
bályosan Hírest.

— Hagyja a birkózást, mit tud 
az úszókról?

—  Nagy a forrongás a masz- 
ször-fronton. Mindenki Los Ange 
lesbe szeretne menni az úszókkal 
és pólózókkal. Pedig kár a ben
zinért. A  Piti Kiss már angol 
leckéket vesz.

—  Mi van a görög atlétaszövet
ség meghívásával? Mennek atlé
táink Athénba?

—  Még nem tudni. Egy újság
író már megkérdezte a szövetség 
elnökét, hogy jött-e levél a görö
göktől, mire az elnök a főtitkárt 
kérdezte meg, de az sem tudott 
felvilágosítást adni. Végül ki
derült, hogy a görögök válasz
levele egyelőre kevésbé hűs, de 
annál zavartalanabb nyugvóhelyet 
lelt az előadó belső kabátzsebé
ben . . .

—  Már ismét személyeskedik, 
Terefere úr.

—  Távol álljon tőlem. Máshol 
talán könnyebben látnak szemé
lyeskedést. Csak úgy mellesleg 
akarom elmondani, hogy a mezei 
bajnokság csapatversenyének ki
számításánál a kalkulánsok vala
hogy kifelejtették a MAC ötödik 
futóját, Varjast. Így azután a 
következő befutó jö tt ki nekik 
először: 1. MTK, II. ESC, III. 
MAC. Valaki figyelm eztette a 
számolókat a tévedésre, amit 
azután természetesen nyom
ban kijavítottak. Jellemző a han
gulatra, hogy a kék-sárgáknál 
kitörő örömmel üdvözölték a hiba 
felfedezőjét. Nem lehet nagy a 
bizalom ott a szövetség irányában,

—  Ne mélyítse a szakadékokat, 
Terefere úr.

—  Akkor megyek a Dunához 
és összetolom a két partját. Ez 
mindenesetre könnyebb munka 
lesz, mint áthidalni a szaka,dékot 
az atlétaszövetség és dicsőséges 
klubja között.

■— Jó munkát!

Újpest tegnapi edzésén Boreányi
(bokarugág), Dudás (fáradtság), V, 
Szabó (torokfájás) éa Köves (arcsérü- 
lós) nem vett részt.

Relchard Ottó, a Nemzeti elnöke, 
nagyon elkedvetlenedett a hatóságok 
részvétlensége miatt, amit a profi- 
futballal szemben tanúsítanak és 
ezért egy időre visszavonul a Nem
zeti irányításától, de ugyanakkor le
mond az MLSz alelnöki tisztségé
ről is.

Az BTO—Szonibathelyi MÁV mér
kőzést is lejátszik vasárnap Győrött 
A szombathelyiek ezzel a csapattal 
mennek' Győrbe: Sasa — Nagy,
Marth — Kraseiníts, Handlor, Pék- 
kér — Kiss, Boda, Nagy, Paár, Bog
nár.

Középmagyarország! eredmények.
Sashalom: SASC—Rákosi Vasutas SE 
4:2 (2:0). L osztályú bajnoki. Bíró: 
Lónárt. — Veresegyháza: Felsőgödi
TK—VSC 2:0 (1:0). II. osztályú baj 
noki. Bíró: Fuehs. — Dunakeszi: D. 
Magyarság IX.—-Alagi SC 2:0 (1:0). — 
Barátságos. Bíró: Mészáros. — Ma
gyarság ifj.-A SC  llj. 7;Ö (4:0),

Nők a győri egyesületek vezetésé, 
gében. A  GyAC legutóbbi közgyűlé
sén Nirneee Lászlónét és dr. Kégl 
Zoltánnét alelnökié, az ETO pedig 
Csiífáary Mátyásáét választmányi 
taggá választotta.

Az ETO háromezer pengő segélyt 
kért Győr városától, hogy vele pá 
lyáját rendbehozhassa. A győri zöld
fehérek bíznak abban, hogy a város 
vezetősége nem utasítja el a kérést 
és sikerülni fog véyra a pályát kissé 
rendbehozni. * * ,

Biinaföldvárl Törekvés—Herceg isi > 
vi DE l#!f (5;») Duaaföldvár. Bíró: 
Bettelheim. A  barátságos jellegű 
mérkőzést, mint a gólarány is érzé
kelteti, a Törekvés csapata fölénye- 
sen nyerte meg. A gólok közül ötöt 
Gyaraky, kettőt-kettőt Böhm és Sár- 
közy, egyet pedig Losonc*! lőtt. A 
Törekvés sikeréből oroszlánrész illeti 
az elsőízben szereplő Mátéidéért. A 
hercegfalvi csapatban, a tíz gól el
lenére Is, Csipka kapus volt a leg
jobb játékos.

A  Szombathelyi SE négy tartalék
kal játszott Pápán, «* magyarázza a
vártnál kisebb arányú győzelmét. A 
csapatból hiányzott Boros, Varga, 
Nénié th és Mogyorósi,

Kétoldali előkészület az örök- 
derbire, I. osztályé amatőr 
bajnoki mérkőzés és alsóbb 
osztályé válogatott Iriél

a mai műsor
— Saját tudósítónktól —

A nagyhétnek csaknem mind
egyik napjára esik valami ese
mény. Ma, szerdán különösen Bu 
dapesten kerül sorra több ese 
mény. A Hungária-úton és az 
Üllői-útón edzőmérkőzés lesz: a 
Hungária és a Ferencváros ké
szül a vasárnapi örökderbire.

Ugyanakkor a kőbányaiúti pá
lyán a MÁVAG és a Törekvés 
bajnoki mérkőzésre áll ki egy
más ellen. A  prágai mérkőzés 
után ezen a meccsen játszik elő
ször itthon Zavadszky s ez külö
nös érdekességet ad a találkozó
nak. ősszel az otthon játszó Tö 
rekvés csak 2:0-ra tudta legyőzni 
a MÁVAG-ot. Ezúttal a Kőbá
nyai-útón, valószínűleg még elke
seredettebb lesz a két vasutas 
csapat küzdelme. A  Törekvésnek 
minden pontra szüksége van, hi
szen hármas fe j-fe j melletti harc 
folyik az amatőr I, osztályban. 
De pontra sóvárog a már Ötödik 
helyet ostromló MÁVAG is.

Az amatőröknél egyébként az 
alsóbb osztályúak is felvonulnak 
a mai hétköznapon, mégpedig vá
logatott trialmérkőzés keretében. 
A  Wekerletelepen 3 órai kezdet
tel a III. osztály válogatott je 
löltjei mutatják be a tudásukat, 
míg a IV. oszály kiszemeltjei a 
Tatai-úton szintén 3 órai kezdet
tel vonulnak fel. A triálra meg
hívottak névsorát már keddi szá
munkban ismertettük.

Visszaküldött oklevél. Kondor Ala
dár, a BT keletmagyarországi alosz
tályának egyik legrégibb tagja, aki 
mér a BT megszervezésénél is ott 
volt, az alosztály útján hozzáj altit 
tott ezüst díszoklevelet visszaküldte a 
BT-nek.

Iván, a. Szombathelyi MÁV jeles 
fedezetjátékosa felgyógyult betegsé 
géből s már megkezdte az edzést. Va
sárnap még nem játszik, de a követ 
kező héten minden bizonnyal elfog
lalja régi helyét.

Győrben leszállították a belépő 
Jegyek árat. A győri pályatulajdonos 
egyesületek egyöntetűen a belépője
gyek árát jelentékeny mértékben le
szállították. A leszállítás mértékű 25 

-50 százalékos.
Atléta mint futballedző. A Ceglédi 

MOVE csapatának edzését pár héttel 
ezelőtt elvállalta Virágh Ferenc, 
MOVE OTE Cegléden élő jeles atlé
tája. Virágh hozzáértő munkájának 
eredménye máris látszik. A C. MOVE 
csapata -nagyszerű formában van, 
mit legjobban igazol a SzAK-kal 
szemben kivívott döntetlen ered
mény. Ezen a mérkőzésen kis sze
rencsével a ceglédiek nyerhettek is 
volna. A meccs után Virágh volt a 
legboldogabb ember Cegléden. 
„Borzasztóan örülök! Hát még ha 
rendesen tudtunk volna edzéseket 
tartani! — mondotta előttünk. — 
Na, de nincs semmi baj, a fiúk így 
is nagyszerűen megállották a helyü
ket. Most visszatér néhány játéko
sunk s azt hiszem, sikerülni fog a 
harmadik helyen kikötni

Mégis lejátszák a Tokod—Píllsvö-' 
rösvá? mérkőzést. A KÖLASz intéző
bizottsága helyt adott a P8C újraíel- 
vételi kérelmének, g az őszi TüSO - 
PSC mérkőzés lejátszását rendelte el. 
A mérkőzés napja május 5.

A KSSE a napokban tartott ron
des évi közgyűlésén az alábbi új 
tisztikart választotta meg: Elnöki
Bohner Endre; ügyv. elnök: Eber-
stein Ede; alelnökök: Kubik István, 
Kanták József; főtitkár: Bírd Ist
ván; titkár: Widwindies József;
jegyző: Beke Ferenc; pénztáros:
Zsoldos János; könyvtára#: Pilinger 
Lajos; háznagy: Stadler Gyula; el
lenőrök: Bayer J., Harsády J., egye
sületi orvos: dr. Szllvássy Sándor, 
Azonkívül választottak még 27 vá 
"asztmányi tagot.

, Bácsalmási SC most tartotta 
rendes tisztújító közgyűlését Lé
nyegtelen eltéréssel a hivatalos lista 
győzött. A főbb tisztségek betöltői: 
Társelnök: Ormai Balázs, Kohányi
Márton és Prefort József. Ügyv. el
nök: Mozer István. Alelnök: Stein 
Jakab, Muity Alajos, Deák József és 
Wischer József. Ügyv, alelnök; 
Kteinmotz József, Főtitkár: - Földes 
Ernő- Titkár: Bóka Imre. Jegyző: 
Bakó József. Intéző: Bedits József. 
I'őpénztiros: Sebei Rudolf. Edző-
Igazgató; Székely Sándor dr.

«f eff3d?SZtífcfc.iL
Öt mérkőzést nyert a szétválasztás óta a Ferencváros, míg á 

Hungária csak kettőt

a 77. örökderbi előtt
A legjobb zöld-fehérek és kék-fehérek egymás elleni össze

sített mérkőzései:
I. Amatőr korszakban

Béke bajnokságok 
Háborús bajnokságok 
Béke vándordíj 
Háborús vándordíj 
Külföldi találkozások 
Országos bajnokság döntője

MTK FTC MTK FTC
l ő t t

Mérk. győz győz dönt. gól gól
37 IS 13 9 04 55
7 5 — 2 20 5
9 5 3 1 16 13
3 2 — 1 7 3
2 2 ---, — 6 —
2 1 — 1 4 1

Bajnoki mérkőzés 
Serlegmérkőzés

Összesen: 60 30 16 14 117 77

II. Profizmus óta 
11 2 5 4 19 29
4 1 1 2 5 6

selejtező 1 1 — — 3 1
Összesen: 16 4 6 6 27 36

(Jegyzet. Szétválasztás után FTC és MTK helyett Ferencváros, illetve 
Hungária értendő.)

A húsvéti műsor változatossága 
hűen tükröződik vissza e heti tip- 
versenyünk szelvényén. I. liga mér
kőzés csaflc egy van, de ez derbi — 
a Hungária— Ferencváros mérkő
zés. Felvettük a szelvényre a szom
bati Újpest— Young Fellows és a 
hétfői Újpest— Grasshoppers mér
kőzést, mind a kettő Zürichben 
lesz. A III. kér. FC— Jugoslavija 
meccs húsvétvasárnapján, a Ferenc
város— Jugoslavija mérkőzés hús
véthétfőn kerül lejátszásra a buda
pesti húsvéti műsor keretében. 
Maglód— Terézváros II. liga mér
kőzés következik most, májd egy 
Cörinthian-vándordíj meccs a 
BLASz II. osztályában játszó BRSC 
és a KöLASz-hoz tartozó Rákos
ligeti AC között. A BLASz alsóbb 
osztályainak egymás közti váloga
tott mérkőzései is szerepelnek a 
szelvényen, amelynek utolsó meccse,

műm

t r *■»
— Saját tudósítónktól —

A futballmeccset tizenegyes csapa
tokkal játszók. Ez a szabály. De a 
valóságban ez nem egészen így van. 
Mert minden csapatban van egy 
tizenkettedik szereplő: az intéző.
Aki ha „jó", sok eredmény sorsát 
megfordíthatja a zöldasztalnál. Néha 
az Igazság fegyverével, néha olyan 
úton, mely nem éppen a legegyene- 
sebben vezet a célhoz. Sőt előfordul 
az is, hogy a „dribli“, amit az intéző 
csinál, olyan súlyos „ faultot“ rejte
get, amiért bizony „kiállítás“  dukál 
a becsülete* küzdelemben.

Ebbe az utóbbi kategóriába tarto
zik az az eset, amit most majd elme
sélünk; azzal a különbséggel, hogy a 
végén megtalálható a „költői igaz
ságszolgáltatás“ is. ' (Pedig az eset 
nem költemény, hanem — ahogy 
mondani szokás — élő valóság ...)

m
Feneketlen sár a pályán, mély két- 

négbeeaée az intézői szívben.
Ez a helyzetkép az egyik negyed- 

oaatúlyú amatőrmérkőzés előtt. A 
kétségbeesés azonban nem a sár 
miatt szökött az intéző szívébe, ha
nem, mert csapatának több tagja 
sztrájkbalépott, s egyszerűen ki sem 
jött.

— Mi lesz itif — sajog fel a ke
serű kérdés az intéző kebeléből. —.
Biztos vereség . . . Szégyenletes. . .

De agya — a* a csavaros agy — 
hirtelen dolgozni ke®d. s arca kajá
nul felderül! Titokzatos képet vág és 
az öltözőben suttogva szél csapata 
összegyűlt hat emberéhez:

— Pszt! Egy szóé se! Most jön az 
ellenfél. . .  Hallgassatok, mint a sir!

A fiúk csodálkozva elcsendesülnek, 
az intéző pedig mosolygós arecal siet 
ki üdvözölni .a vendégeket:

— Kár volt kijönni, uraim. A pá
lyán feneketlen a sár, játékról szó 
sem lehet. Menjenek csak nyugodtan

Tarka műsort hoz ezen a héten 
típversenytink szelvénye

a Csabai AK— Orosházi Munkás 
TK, a déli alszövetség bajnokságá
ba tartozik.

Tipversenyünkön résztvehet min
denki, aki a mai, szerdai számunk 
második oldalán közölt szelvényt 
kitölti és szombat délig szerkesztő
ségünkbe juttatja. Ezen az időpon
ton túl beérkezett szelvényeket nem 
veszünk figyelembe. Pályázni úgy 
kell, hogy a Szelvény megfelelő 
helyére beírjuk a mérkőzések várt 
eredményét. Félidő felesleges. Fel
tételeink egyébként a már közöl
tek.

A verseny három első helyezettje 
díjat kap éspedig:

I. díj: egy darab 18 szeletes 
futballabda.

II. díj: Mormon-csomag.
III. díj: a Nemzeti Sport egy

havi előfizetése.

A játékhoz szerencse keli 
de — a , /dribli"-hez is

haza. Az én csapatom már régen szét
széledt. Kövessék a jó példát.

— Igaza van — szól az ellontntéző, 
kinek agya kevesebb srófra járt, s a 
vendégcsapat sarkonfórdultj' Haza
mentek.

• '
— Bíró úr, kérem, az ellenfélnem 

jelent meg, csapatom viszont a mér
kőzésre készén áll. Kérem őket leiga
zoltatni, mert a szabályok értelmé
ben igényt tartunk a két pontra/

A birö — mit tehetett volna mást 
— megállapítja az intéző igazit, « 
emberünk vigyorogva dörzsöli kezelt. 
Az „ördögi kelepce" sikerült»• .

•
Am most jön a költői igazeégssol- 

gál tatás, mely felvilágosít arról,
hogy az Intézői öröm korai volt. A 
bíró ugyanis kötelességét híven ki- 
vánta teljesíteni, s mielőtt az ellen
fél hibáját leszögezte volna, klmeut 
megnézni a pályát. 8 mikor bejött!

— A pálya használhatatlan — Je
lentette ki. — A mérkőzést amúgy 
sem lehetett volna megtartani, te
hát á két pontról majd új terminu
son döntenek az urak!

— . • . Az intéző úr kidrlbhste a 
saját lábát . . .  — állapította nttf 
némi rosszmájúsággal az egyik já
tékos, s magában csúnyákat mon
dott, hogy „potyára" kellett levet
kőznie . . .

Két pontot kapott a Dorogi AC.
A KÖLASa intézőbizottsága március 
13-ra kitűzött, de az E. MOVE föl* 
függesztóse miatt csak barátságos 
alapon lejátszott mérkőzés két pont
ját 0:0 gőlaráanyal a DAC javára 
Irta,
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D vegyes—GSE, Budafoki-

Csillaghegy,

SzerdaAMATŐRBAJNOKSÁG 
I. osztály

MAVAG—Törekvés, Kőbányai-út, 4. 
Bíró: Karsay. (Határbíró: Gottlieb, 
Szigeti.) Csütörtök

FTC—Elektromos, Üllői-út, 4. 
Hl. kér. TVE—BSzKRT, 

szombat-utca, 4 (1).
Corinthián-díj

CsKAC—BEAfí, Csillaghegy, 
Bíró: Meiszter.

KAC—SzTE, Kispest, fél 11 
II. 9.

Féltén 
út, 2.

MOVE CsKAC—SFC,
2. — II. 12.

BBFC—régi PATO, Leuke-út, 4. 
TITE—BBFC vegyes, Lenke-út, 3. 

-  II. 11. -  Ifj. fél 9.
„33“ FC—CsTK, Csepel, 4.
NyTE vegyes—NyTE ifj., Pozso-

nyi-út, 10.
KSC—I. kér. SC vegyes, Kelen-

víilgy, 4.
FSC—Kö. TSE, Kelenvölgy, 13.
KSC ifj.—LTE ifj., Kelenvölgy, 10. 
KTC—WSC, Wekerletelep, 11. 
NJTC—PATE, Simor-utca, 4. — Ve

gyes, 2.
BRSC ifj.—Szeifert- ifj., Rákosfal

Hagy-I va, 12-
BRSC vegyes 

va, fél 2.
ETC—Spdrta, Erzsébet-utca, 4. —

n. 12.
EMTK—MILL ETC vegyes, Erzsé 

bet-utca, 10.

-Szeifert, Rákosfal

fél 4.

Vasárnap
Nemzetközi mérkőzés 

Hl. kér. FC—Jugoslavija (Belgrádi,!kér
Hungária-út, 2.PROFIBAJNOKSÁG 

I. liga
-Ferencváros, Hungária

osztály

Hungária
út, 4. II. liga

Soroksár—Megyer, Soroksár, 4. 
AMATÖRBAJNOKSÁG

II. osztály
Kárpáti-csoport

BMTE—MKE, Budafok, 4. — II. 1
III. osztály
Első csoport

Féltén—KTK, Budafoki-út, 4. 
Corlnthián-díí

TTÜ—CTK, Hungária-út, 12.
BRSC—Rákosiig éti AC, Rákosiéi

vá, 4. Ifjúsági bajnokság.
OTE—PSC, Vörösvári-út, 10.

Húsvéti éremmérközés
HAC—ÉMOSz, öv-utca, 4.
ZSE—Autotaxi, Öv-utca, 2.
KTK—KFC, Gyömrői-út, fél 4
II. oszt. vál.—IV., vagy V 

válogatott, Wekerletelep, 4.
III. oszt. vál.—IV., vagy V. oszt 

válogatott, Wekerletelep, 2.Barátságos mérkőzések
SzAC—Húsos, Keglevich-u„ 4. —

Vegyes, 12.
Kelenföld-„33“ FC, Kelenföld,

fél 11. -  ífj. 9-
VI. kér. FC—VI. kér. SC, Gyön- 

gyösi-út, 2. — Ifj. fél 9.
Turul TE—TSC, Gyöngyösi-út, 4.

-  II. 12. — Ifj. 10.
Siketnémák—Siketnémák II., Való- 

ria-telep, 10.
Kalapos—EKK, Érd, 4.
MFTR—Cukrász, Népsziget, 4.
MFTR II.—MFTR ifj., Népsziget, 2.
X. kér. FC—MAVAG, Pesti határ

út,>4. — Ifj. 2.
NySE-CsTK, Csepel, 2.
KeSE—P. „11“ FC, Gyáll-út, fél 11.

, Alagi SC—P. Attila, Alag, 4.
VII. kér. Amatör—ZSE vegyes, Öv- 

utca, 11- — II. 9. ’
C ompaetor—P. Remény, Rákos

palota. 4. — II. 2. —• Ifj. fél 1.
, MÖSzTK—MÖSzTK II., Pozsonyi
ét. 12.

UMTE-r-B. Magyarság, Szt. László- 
tér. fél 11. -  II. 9.

MPSE vegyes—Cs. MOVE 
Csepel, 1.

ŐSE vegyes—VFC vegyes, Vörös- 
Vári-út, 8.

OTE MOVE—VFC, Vörösvári-út, 4.
jlSC_Rp- Egyetértés, Remete, 4.

-  II. 2.
RTSE—KaFC, Nagyszombat-u., 4. 
UAV Előre ifj.—TLK ifj., Tatai

ét, 9.
PSE—RMTE, Gyáli-út, 4. — II. 2. 
P. Iparos—Kp. Kereskedők, Kis

pest, fél 4.
SzN SE—Viktória

lep, 9- — II- 1-
P. Törekvés 

4. — II. 2.
MÁV Előre—NyTE, Tatal-út,

II- 2. . _LTR vén fiúk^BTK vén fiuk, Fo- 
■ *sonyi-út, fél 4.

M.SC—FLK, Újpest, Horthy Mik- 
Ws-út, 4. -  II. 2.

Rp. FC—ScliFC, óhegyi-út, 4.
Bp. Ffí—F „U “ . Óhegyi-út, 2. 
Hungária MILL—P- Vasas, Sorok 

•árl-út, 4. — Ifj- 2. .
ALE—V. kér. SzAK, Albertfalva, 4-

— II. 2.
FTC ifj— Ganz ifj.. Simor-utca, »• 

•*- MILL, fél 12.
BVSC—Schmoll, Szőnyd-út, fél 13-

— Vegyes, fél 10.
niJAC—Föv. TKör, Teve-utca, 2. —

KAOE vegyes—Fér. Törekvés, Bo- 
roksári-út, 11. — Ifj. fél 10.

ETK vegyes—Föv. TKör vegyes, 
Teve-utca, fél 10. —. Ifj. fél 9.

Akik nem  ism e ri 
a  futball életének 
a válogatott szereplése  

mm azok legalább ítél
hessenek a kapitány  
teleti

l i l a

Hétfő
Nemzetközi mérkőzés 

Ferencváros—Jugoslavija (Belgrád), 
Üllői-út, 4.

Éremmérkőzés
11., 111., TV., V. osztály váloga 

Májainak vasárnapi győztesei és
vesztesei:

Győztesek, Tatai-út, 4 
| Vesztesek, Tatai-út, 2.

HAC—EMOSz győztes—ZSE—Auto
taxi győztes, öv-utca, 4.

HAC—EMOSz vesztes—ZSE Autó- 
taxi vesztes, öv-utca, 2.

Barátságos mérkőzések
Hungária—III. kér. FC, Üllői-út, 2. 
Bő. MTE—Tözsdések, Bodor-u., 4

— II. 2.
KAOE ifj.—Diadal, Soroksári-út,

4. — Bíró: Soós.
ETC—NSC, Erzsébet-utca, fél 4  —■

II- 2-BMTE—Spdrta, Budafok, 2.
NJTC Il.—NJTC MILL, Zágrábi- 

út, 4 -  Ifj.-—MILL n. 2. 
BBFC—VAC vegyes, Lenke-út, 11. 
FTC—Ganz, Üllői-út, 12.

-  klvánfa Mariássy kapitány. aki 
beszél a csapat jó szelleméről, 
a kapitány helyzetérő
adatárét

I

Nagy maga a tökéletes vakmerőség és bátorság. Egyszer nagy rumli volt a kapu előtt. A lábak egészen össze-vissza rugdostak, mire közbecsapott váratlanul és elhalászta a labdát a csoportból. Akkor rúgta álion Swoboda. Az már Uj váry játékkedvére jellemző, hogy amint társát támogatta, így szóltnéki: ,
—  Maradj kint, pajtás, majd en 

csinálom tovább. Hiszen megrúg
tahi ,Szabó azonban nem hagyta

Pasaréti úti éremdíjmérkőzések
' Vasárnap

PTBSC—FKSC, 4 
BSC—LTE, 2.

Hétfőn
Győztesek, 4. 
Vesztesek, 2.

Ifjúsági éremdíj 
Vasárnap

Kéve-BSC, 13- 
PTBSC-FKSC, 10.

Hétfőn
Győztesek, 12. 

.Vesxtesek, 10.

Tegnap is volt profi- 
bajnoki mérkőzés

FC, Állami ta-

- PMTK, URAK-pálya,

csak sajnos, nem pályán, hanem a zöld asztal mellett. Két „mérkőzést” játszottak: Pécs-Baranya —Etc FC és Pécs-Baranya— Bak TK. Az első mérkőzés, mint ismeretes, a pályán, szabályos játék keretében 3:3 arányban végződött, míg az utóbbi mérkő- zéstől a pécsiek visszaléptek, mert eltiltás miatt nem játszhat- 
vegyes,\ tak otthon a saját pályájukon. Az első mérkőzést a pécsiek úgy játszották le, hogy közben a játékjoguk tartozás miatt fel volt függesztve. Éppen ezért az intézőbizottság megsemmisítette a 3:3v»s eredményt s a két pontot 0:0 gólaránnyaí az Etc FC javára írta. A második mérkőzést szintén 0:0 gólaránnyal es a két ponttal a Bak TK javára írták. Ezek szerint a pécsiek tegnap este három pontot vesztettek el a zöld asztal mellett. Büntető pon- i tót nem vontak le a pécsieknek, 

4 _ mert a jóhiszeműséget beigazolt- 1 nak látták.Ilyenformán most a II, liga. bajnokság így fest:
1. Soroksár
2. Szeged
3. Turul
4. Eta FC
5. Bak TK
6. Vác FC
7. FéM-Bnr.
8. Megy©-
9. Terézvéro*

14 10 * 
13 10 8 
13 8 3 
13 8 - -
11 7 1
12 5 *

-  42:15 24 (41
-  37:12 23 (3)
2 43:17 19 (71 
5 37:21 16 (10)
3 15:17 15 (71 
5 27:21 12 (12)

10. Rákospalota*
11. Maglód •

2—2 biintetőpont levonva.

13
11
11
12
11

g _  7 36:24 10 (16)
* 2 7  5:37 6 (16)
5 -  9 16:32 4 (18)
1 1 10 12:46 1 (23)

............ -9 (T "

— Szervusz Lajos!— Talán úgy mondaná:
Lajos! .— Igen, a második Nagy Lajos!_ja j, csak össze ne tévesszetek
II. Lajossal, mert az mohácsi vészt 
jelent.Az utolsó mondatot a szövetségi kapitány mondotta, az előbbieket meg mások. A szövetségben hangzott el a párbeszéd, ahol mindenki sietett üdvözölni a prágai győzelem után Mariássy dr.-t. Szerényen és minden büszkeség nélkül fogadja ezeket az üdvözléseiket, amint szerényen és mosolyogva tűri tréfát is. Az üdvözléshez különben hozzászokott vasárnap óta. Alig pihente még ki a mérkőzés izgal mait, máris táviratot kézbesítettek neki a következő szöveggel:

maganak is, fiúknak is őszintén 
gratulálok

Marzetti

Mario Marzetti, a Budapesten élő kedves olasz újságíró kollégánk távirata volt az első, amely Prágában a budapesti örömet táviratban tudatta.Az ottaniak öröme úgy korül vette a szövetségi kapitányt és a játékosokat, mint a tenger hullama a benne fürdőzőket. A legjellemzőbb példája volt a nagy hatásnak, amit a győzelem kiváltott, az, hogy egy ismeretlen úr jelent meg 
Mariássynál a mérkőzés után és öí 
dollár harmincöt centet adott át 
neki örömében az olimpiai alapra 

Mariássy természetesen eljuttatja az összeget az OTT-hez.Több kedves apróságot beszél még el a kapitány a prágai mérkőzéssel kapcsolatban történtekről, de egyszer csak komolyra fordítja a szót: , ...— N em  is a 8 :1  a fontos. A  jovo 
szempontjából az a lényeges, 
ahogy ezt az eredményt a csapat 
elérte.Abban a huszonöt percben, amikor a kitűnő játék egyszeriben kirobbant a fiúkból, akár hat gól is eshetett volna.i Éppen ezért nagyon figyelemre- 

' méltó siker ez, ami viszont teljes 
egészében a fiatalok sikere. Meg  
mutatkozott ebben a játékban a 
jövő útja s komoly intelem. ez a 
mérkőzés egyrészt azok számára, 
akik húzódoznak a válogatottban 
való játéktól, másrészt azok számá
ra, akik annyira, ellenzik a sűrű | válogatott szereplést. A  fiatal já
tékosok az öregebb játékosoknak 
adtak leckét, a győzelem pedig rá
mutat a válogatott mérkőzések 
fontosságára.Aztán megint elgondolkozik a kapitány s újabb, meg újabb apróságok jutnak az eszébe. Látszik rajta, hogy még most is ott él Prágában, a mérkőzés boldog perceinek hatása alatt.— A  közönség feltűnően sport
szerű volt — mondja. ■—■ Nem

_  Saját tudósítónktól —— De ezeket a fiúkat meg kel-1 meg » többi dosztá̂ <̂erei lett éljenezni! Az a Szabó gyerek j sportpolitikai _szempontokbírálnak el mindent.Nem kell magyaráznom, hogy mind a két eset mennyire kárára lehet a válogatott gondolatának, törekvéseinek, a kapitány tekintélyének.xx kitűzött célokat, a megkezdett munkát esetleg az egyik napról a másikra elsikkaszthatja, megbolygathatja valami új rezsim, új irányzat, amely a sportpolitika boszorkánykonyháján felülkerekedik. Már pedig a kapitányi— Szabó munkakörnek minden sportpolitiott a kaput. Nem is volt boldogano i _ „ függetlennek kell lenni! ember nála a játék után. Az olto- _ F?|getlennek kell tehát zőben egyszer csak kicsapott be- L a kapitány személyének,lőle a soroksári vér. Valami 6™b hatáskörének és felelősségének is nótát kezdett enekelni, hogy ne’ minden effélétől! Akit kapu vetett az egész öltöző. , tánnyá választanak, abban bízni_ Játszva, nevetvejó ^^f kell mindenkinek. Aki a kapi- vívta ki ezt a győzelmet a csapat.
-A. ' 1. -   / . , 4-Lnll íntólVU AV vIllVÜgy, ahogy futballistákhoz illik. Egészen egyek voltak ezek a fiúk, Már az ebéd alatt láttam, hogy semmi baj nem érhet. Még Za- vadszky is tréfált.— Ujváry mellett ült ugyanis.A kapus közelében elfogyott a kenyér s odaszólt a másik asztalvégre : , ,— Passzoljatok ide egy darab
kenyeret.

—  Valaki dobta, Zavadszky meg ügyesen elkapta előle. Ujváry ránézett s mosolyogva szólt:
M i az, srác, már te is a ke

nyeremre törsz, nemcsak az a 
másik — mutatott Szabó felé..— Ez volt mindig az igyekezetem, hogy ilyen szellemű, ilyen lelkületű csapattal álhassak ki. S mondhatom, másfél év óta, hogy megint vezetem a válogatott csapatot, látom a játékosok szellemének kiforrását, ami az egész futball nagy, nagy nyeresége, értékének emelője.— Éppen ezért meglepő a lemondási szándék, amiről a Nemzeti Sport beszámolt — mondjuk.— Ez a szándékom igaz. Nem is állok el tőle, ha meg nem értikszövetségben, hogy a szövet-

tányi tisztet elvállalja, annak annyira férfinak kell lennie, hogy csak addig viseli ezt a tisztel, amíg érzi, hogy feladatát teljés mértékben el tudja végezni. Úgy érzem, hogy teljes lelkiismeretességgel végzem évek óta ezt a feladatot s az eredmények azt mutatják, hogy a kitűzött célnak megfelelően. Vannak bizonyos ingadozások, előfordult esŷet enyhe vereség, de ezt elkerülni nem lehet. Ezekért nem is a kapitány felelős, ha különben jól, lelkiismeretesen végzi a dolgát. Ezt azonban ismerje el a szövetség s ne engedje, hogy azok s úgy vonják ilyen esetekben felelősségre, akik egészen máŝ célt szolgálnak felelősségrevonasuk- kal, mint amit a válogatott csapat, tehát az egész futball érdeke kíván.

ségi kapitány nem lehet intézményesített bűnbak. Most ugyanis az! Pillanatnyilag nincs szükség bűnbakra, tehát senki sem szól talán a kapitány ellen, de ha vereség éri a csapatot — ami pedig természetes, hiszen a futballban nemcsak győzelem van —-, akkor mindenkinek joga és alkalma van a cipőjét a kapitányba törülni. Ezt nem akarom. Akar én viselem ezt a tisztet, akár más, ki kell terjeszteni a kapitányi J0'
— Mit értsünk ezen a kijelen tásen?— Megmagyarázom. A játékosokkal szemben nékem, mint kapitánynak, az egyesületeken felü álló fegyelmezési jogom van, viszont például a tanácsban az egyesületi emberek állanak fölöttem, azok szavaznak, azok bírálnak ezzel a játékosok előtt is meg

_  11 7:35 ■ (24)

A Cukrász—ARSC, valamint PATE—ARSC mérkőzéseket,amelyek az ARSC meg nem jelenése miatt elmaradtak, 0:0 gól- [ aránnyal a Cukrász, illetve i PATE javára írta a bizottság.

IUUUJ«. mm ..... is
lehet csodálni, hogy nem örült, I ingathatják a tekintélyemet. Nem 
mikor az ellenfél jobb játékát I gondolok most csupán a hivatásos 
látta. Viszont ugyancsak tű n te-1 menezserekre, akik esetleg egye- 
tett Swoboda miatt és ellene. A 1 sületi érdekből nézik a dolgokat, 
játék végén azonban itt is, ott I de éppen úgy gondolok a BLASz 
is lehetett hallani: Nazdar ma- és a többi alszövetség kiküldött- 
gyarski! V agyis: Éljenek a mar | jeire is, Amint a hivatásos mene- 
gyarok! Izserek esetleg sportüzleti szem-

—  Hát ezt bizony nehéz volt pontokból nézik a válogatott kö- megémi Prágában! 'rüh dolgokat, éppen úgy a BLASz,

— Ha már egyesek nem ismerik el, hogy az egész futball életének alapja a válogatott szereplése, ezek legalább ne is ítélhessenek a kapitány felett.Állítom, hogy másfél év óta jóformán csak a válogatott végezte ügy, olyan eredményességgel és sport- szerűséggel feladatat, ahogy azt végezni kell, ahogy a futball azt megköveteli, nem helyes tehát, tiogy a kapitányt olyan szervvé sülyesztik, aki különböző árnyalatok ellen kénytelen küzdeni,, vagy aki különböző csoportok kegyétől függhet.A kemény, határozott szavakat jó hallani a szövetség puha fűtőjében, szőnyeges szobájában, ahol .nem szoktak így beszélői. Igp. ezeket a szavakat csak az újságíró hallgatja. De Mariássy feltett szándéka, hogy a szövetség illetékesei előtt is elmondja, mert azt akarja, hogy azok is meghallják, megértsék. Nyomatékosan hangsúlyozza:- Ha a szövetség ezt nem tudja megérteni és a futball érdekében keresztülvinni, akikor elmegyek. Elmegyek most, amikor senki sem mondhatja, hogy a sikertelenség keserít, hiszen a vasárnapi győzelem öröme melegít!... *Ügy érmük, az a győzelem minket is melegít. S hisszük, hogy az egész magyar futballt, az egész magyar sporttársadalmat is melegíti. De fel is okosítja annyira, hogy megérti Mariássy törekvéseinek célját s azok mellé áll. Nem

ír
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Spesü Szerda, 1932 március 23.

azért, mert a pesti futballista
tréfa N agy Lajossá nevezte ki. 
Hanem azért, mert ilyen lelki
ismeretesen, céltudatosan dolgozó, 
ennyi sikert teremtő kapitánya 
még talán sohasem volt a magyar 
futballnak. A háború utáni idők
ben semmi esetre sem !

Ünnepi vacsorát tart ma este a Fe 
rencváros a Beer-vendéglöben, azaz a 
volt Szarka-étteremben, amely a 
Sándor utcában van. A  vacsora kere
tében kiosztásra kerülnek az 1929—30 
és 1930—31. évi bajnoki, valamint 
Magyar Kupa-érmek.

Barátságos mérkőzés: KA C—
Lapterjesztők 7:0 (1:0) .  A  II. 
félidőben az LSC csak 7 játékos
sal küzdött.

A Bocskai Bukarestben. A román
bajnpksági/'második és harmadik he
lyezettje, a Juventus és az Uniunie 
Trieolor lekötötte a Bocskait május 
1-ére és 2-ára. A Bocskainak Buka
restben. nagyszerű híre van és mi
után. ebben az évadban ő lesz az 
első külföldi vendég, fokozott érdek
lődéssel néznek szereplése elé. Ellen
felei közül a Juventus az erősebb, 
amely a tavalyi bajnokságban csak 
balszerencsével rosszabb gólaránya 
iniatt került a bajnok Venus mögé.

Az NSC— P. Törekvés 1:1 
arányban félbeszakadt mérkőzést
az intézőbizottság megsemmisí
tette és gólarány nélkül az NSC 
javára igazolta.

A Vasasnak tegnap még nem enge
délyezte az MLSz a pozsonyi mérkő
zését s úgy állt a helyzet, hogy nem 
is engedélyezi. Ma azonban változik 
a helyzet s a piros-kék proficsapat 
engedélyt nyer majd arra, hogy az 
ünnepeken Pozsonyban játsszon.

A  március 13-án 2:0 arányban 
félbeszakadt . Compactor— MFTR 
meccs eredményét az intézőbi
zottság ilyen arányban igazolta a 
Compactor javára, miután a bi
zottság megállapította, hogy a 
mérkőzés az MFTR hibájából 
maradt félbe.

Románia B) csapata. A Balkán 
Kupa megnyerése után nagyot len
dült a román labdarugósport. Erre a 
irzezónra például a szövetség elhatá
rozta, hogy B) válogatottat is sze
repeltet könnyebb nemzetközi mér
kőzések alkalmával. így Törökor
szág, Görögország, Bulgária, stb. vá
logatottjai ellen ezentúl a második 
garnitúra fog kiállani, hogy a nagy- 
válogatottat megkíméljék a könnyebb 
mérkőzések fölösleges fáradalmaitól.

A Sabaria annak közlésére kér, 
hogy ők nem „lőtték le“ a Bocskai 
bécsi mérkőzéseit. A helyzet ugyanis 
az, hogy a bécsi mérkőzéseket már 
négy héttel ezelőtt a III. kér. FC 
kötötte le magának, de mintán a ke
rületűik a budapesti nagy műsorba 
kapcsolódtak bele, bécsi mérkőzései
ket átadták a szombathelyieknek. — 
Lelövésről tehát nincs szó.

Le kell játszani holnap a III. kér. 
TVE—BSzKBT amatőr bajnoki mér- 
hogy az I. számú intézőbizottság a 
március 13-áról elmaradt III. kér. 
TVE—BSzKRT amatőr bajnoki mér
kőzés ügyében arra kötelezte a két 
egyesületet, hogy az elmaradt mér
kőzést március 24-én, csütörtökön ját- 
sza le. Az intézőbizottság határozata 
ellen panasszal élt az óbudai egye
sület azon a címen, hogy a hétköz
nap miatt nem tudja csapatát ki
állítani. Az intézőbizottság tegnap 
este foglalkozott az óbudaiak pana
szával és azt elutasította, helyben
hagyva előző határozatát. Ilyenfor
mán tehát csütörtökön a III. kerü
letnek meg kell rendezni a mérkő
zést, feltéve, hogy az elnökség ma 
esti ülésén nem változtatja meg az 
intézőbizottság határozatát. A ü l. 
kér. TVE vezetősége ugyanis az el
nökség ma esti ülése elé viszi pana
szát.

Az FSC—KASC közt február 
28-án 5:3 arányban végződött 
meccset az intézőbizottság 0:0 
gólaránnyal a KASC javára iga
zolta, miután az FSC felfüggesz
tés alatt játszott. Ugyancsak 0:0 
gólarányban igazolta a Kalapos 
.—ARSC mérkőzést is, itt az 
ARSC játszott, felfüggesztés elle
nére.

Az MTK mind a két Ünnepnap
Nyitván játszik.

Újabb meghívás a III. osztály mai 
triáljára. Gefahl kapitány ma dél
utánra a Wekerletelepen megtartan
dó triálra Marmorstein CsTK és Ma
tyó SzRTC játékosokat pótlólag ki
rendelte, felfüggesztés terhe mel
lett.

A  VII. bér. Amatőr— Hunyadi,
ETC—-Textília, KAC—K. Húsos 
elmaradt mérkőzéseket az intéző- 
bizottság tegnapesti ülésén a VII. 
kér. Amatőr, ETC és KAC javára 
igazolta gólarány nélkül.Az intézőbizottság javasolja a 
tanácsnak, hogy a Textíliát, mi
után három egymásutáni bajnoki 
mérkőzésére nem állt ki, törölje a bajnokságból,

Csehszlovákiában túrázik az Eto
FC. A  pilseni egyesület rendezésében  
két mérkőzést játszanak a pesterzsé
betiek. A  jelek  szerint vasárnap Pil 
seriben, míg hétfőn a Prága, melletti 
Komotauban állnak ki.

A Siketek— ARSC 1 :0 arány
ban végződött mérkőzést a bizott
ság megsemmisítette és gólarány 
nélkül a Siketek javára igazolta.

A  BEAC csütörtökön a Csillag- 
hegyi FK elleni Corinthíán-dij 
mérkőzésére az alábbi csapattal 
áll k i: Szigeti —  Benedek dr„ 
Ghymessy —  Bartók, Sághy, Né
meth —  Engel, Koncicky, Wigh, 
Demkó, Fülöp.

A Nyíregyházi ÖTSE, hír szerint, 
megóvja az MTSE—NyÖTSE 1:1 
arányban végződött mérkőzést, Nick 
állítólagos hibás igazolása miatt. Az 
óvási ok hasonló a Csémi-ügyhöz.

A 33 FC vezetősége a Hun 
gária elleni mai edzőmérkőzésre 
a következő játékoskeretet jelölte 
k i: Raffai, Szenczy, Wéber, Fe
ketehegyi, Fehér II., Krammer, 
Mélán, Juhász, Fodor, Szabó, 
Kiss, Major, Zloch, Gara, Ko
vácsi III.

A Szegedi TK-nak a SzAK— 
SzTK mérkőzés ellen beadott óvá 
sát a Déli LASz intézőbizottsága 
kedden este elutasította. —  
Ugyanekkor az intézőbizottság a 
kerületi döntők napját június 19. 
és június 26-ban állapította meg 

A szegedi KEAC húsvét mind
két napját Szentesen tölti. Vasár
nap az SzTE ellen bajnokit, hét
főn pedig az Sz. MÁV, SzMTE 
kombinálttal barátságos mérkő
zést játszik.

A diósgyőri derbit csütörtökön ját
szók le. A sorsolás értelmében va
sárnap kellett volna Diósgyőrött le
játszani a helyi derbit, a DVTK— 
DAC mérkőzést, ezt azonban -  mint 
ismeretes — a pálya használhatat
lansága miatt el kellett halasztani. A 
két fél tegnap elhatározta, hogy a 
meccset csütörtökön játsza le. — A 
nagy érdeklődéssel várt összecsapás
ra ez a két tizenegy áll ki: DVTK: 
Tóth — Szabó, Posteiner — Chvojka, 
Molcsány Kádár — Padányl, Koisoh, 
Bova, Rácz, Polényi. — DAC: Pet- 
rovics — Bárány, Klemenik II. 
Károlyi, Klemenik III., Sshwarezba- 
cher — Dulovics, Krajnyák, Stollár, 
Demők, Kuris. — Bírót ma küldenek 
a mérkőzésre.

A Somogy és a Pécs-Baranya a
pünkösdi ünnepekre közösen a 
belgrádi Jugoslavija, vagy a 
Beogradski csapatát kívánja meg
hívni. A tárgyalások már folynak.

A Somogynak húsvétre még 
most sincs meccse. A Pécs-Bara
nya ugyan ajánlkozott kettős 
mérkőzésre (vasárnap Kapos
várott, hétfőn Pécsett)1, de a ka
posváriak azzal az indokolással, 
hogy a Pécs-Baranya jelenleg 
nem attrakció, az ajánlatot nem 
fogadták el. Szó van arról, hogy 
a helybeli amatőrökkel körmérkő
zést üt nyélbe a Somogy. Erről 
ma történik döntés.

A  délnyugati IB kedden este 
beosztotta az elmaradt mérkőzé
seket. A meccsek új napja: SBTC 
— BMTE március 27., SzAK—  
NTE május 15., BSC— MTE má
jus 29., SzAK— PEAC június 12.

A Pécs-Baranya vasárnap 
Pécsbányatelepen a DPAC-cal, 
hétfőn pedig Komlón a Komlói 
SE-vel mérkőzik.

Az ÉLASz intézőbizottsága kedden 
este az elmaradt HVSE—SAC mér
kőzés két pontját a HVSE javára 
írta.

Király Tibi tovább áll. A  profi
játékosok közül talán Király Tibi az, 
aki legtöbbször változtatott egyesü
letet az I. ligában. ’ Eredetileg a 
Vasasban futballozott, de aztán rajta 
feszült a Hungária, Budai „11“ és
III. kér. FC színe is, hogy végül új
ra visszakerüljön a Vasashoz. — 
Tegnap este aztán Király Tibi és a 
Vasas az intézőbizottság előtt közös 
megegyezéssel szerződést bontott. — 
Ezenkívül az intézőbizottság még 
Moravesik* és az Eta FC között bon
tott szerződést szintén, közös meg
egyezéssel.

A MILL fegyelmibizottsága Nagy- 
csütörtök miatt ma, szerdán tart
ülést.

Cigányok—Láng-zenekar 2x25 per
ces mérkőzés lesz vasárnap Budafo
kon 3 órai kezdettel.

Soroksár siet! . . .  A derék sorok
sáriak egymásután hozzák előre baj• 
noki mérkőzéseiket. Az elmúlt va
sárnap a. május 29-re kitűzött mér
kőzést vívták meg, míg tegnap ápri
lis 10-ról hozták előre most vasár
napra a Megyer elleni mérkőzésüket. 
A soroksáriak szorgalmasan gyűjtik 
pontjaikat s á többet játszással első 
helyen tanyáznak s ez önbizalmat ad 
a csapatnak. Ha ugyanis ugyanany- 
nyi lenne a mérkőzéseiknek a száma 
most, mint a Szeged FC-nek, akkor 
Soroksár a második helyen lenne 
csak. Egy ponttal kátrányban vanlf

Naponta kétszer 
egy-egy órára csak 
az olimpiai úszócsapaté l e s z  
a  Bremen uszodája

Kettesével utasnak másodosztályú 
kabinokban a válogatottak

S aját tudósítónktól

Cherburg, március 19.
Az úszószövetség megbízásához 

képest a behajózás előtt megállapod
tam már a Norddeutscher Lloyd igaz
gatóságával, illetőleg a Bremen ka
pitányával a magyar válogatott csa
pat utazására vonatkozóig.

A 20 tagból álló túracsapat 18 
tagja a hajó közepén az úgynevezett 
pót másodosztályú kabinokban, 
tehát

a kifizetett turista osztály
nál jobb fülkékben

nyer elhelyezést. A  kabinok mind a 
tengerre nyílnak. Mindegyik kabin 
négyágyas, de egy-egy kabinban 
csak ketten utaznak, úgyhogy a felső  
ágyak üresen maradna!: és minden 
úszónak alsó ágy jut.

A kísérők külön kapnak egy- 
egy kétágyas kabint,

ahol egyedül utaznak tehát, de ezek 
a kabinok már nem nyílnak a ten
gerre. A  kísérők kabinjai közvetle
nül az úszóké m ellett lesznek.

Az edzési lehetőségek biztosításá
nál a lehető legnagyobb előzékeny
séggel jártak a kezemre.

Megállapodtunk, hogy az első 
osztály uszodája naponta két
szer, délelőtt és délután egy- 
egy órára csak az úszók ren

delkezésére áll.
A  reggeli edzés ideje fé l  9-től fé l  
10-ig, a délutáni pedig fé l  5-től fé l

6-ig lesz. Ezekben az időpontokban 
kizárólag a m agyar úszóké az I. o. 
uszodája.

Kondicióséta céljából
naponta egy órán keresztül, délelőtt 
11 és 12 között az egész elsőosztályú 
sétány a válogatottaké. Ez azt je
lenti, hogy ebben az időpontban a 
hajó bármely részében akadálytala
nul járhatnak, akárcsak az első
osztályú utasok.

Elintéztem az étkezés kérdését is. 
a csapat vezetőjénél, tehát

Komjádi Bélánál naponta je . 
lentkezik a főszakács

és az ő kívánságának megfelelő 
magyaros ételek készíttetéséről gon
doskodik.

A csapat szórakoztatásáról 
„maga a kapitány fog gon

doskodni” .
Szóról szóra ezt mondta nekem a 
Brem en kapitánya, aki nagyon ör
vend annak, hogy a magyar csapatot 
az ő hajója viheti át az óceánon. 
Mindaz, amit az óceánjáró elkényez
tetett utasainak nyújtani tud, a 
magyar csapatnak is rendelkezésére 
fog állani, hogy az az őt nap, amibe 
az átkelés kerül, ne teljék unalma
san.

A  lefoglalt kabinok számát egyéb
ként a hajóstársaság aa úszószövet
séggel levélben közli.

Bonyhárd László.

Labdával időre asztak tegnap 
a pólójálékesok

— Saját tudósítónktól —
A vidéki úszók edzése miatt a 

válogatott edzés tegnap csak félhét
kor kezdődött. Az első lecke teg
nap: labdával való úszás lett.
öreget, fiatalt egyaránt érdekelt a 
kérdés: k i tud labdával gyorsab
ban úszni. A rekord H álasyé, H a
zaié és B özsié  l e t t :  eg y  hossz, SSlh  
m éter  19.6 m perc a la tt! A többi 
eredmények: Tolnay 23, L ányi
22.8, L aki 20, B randy  20, Z ólyom i 
21, R a jk i 22, Táncos 23.8, K eserű  
II. 21.8, Sárkány 21.6, K ék essy  
20.4, Ivád y  22.4, V értessy  22, N é
m eth  21.4 mp.

Az eredmények ismeretében 
egész sereg pólózó készül — 
rekord javításra  a jövő keddre.

A  bevezetés után a játékosok 
valamennyien 12— 15 hosszt úsz
tak, úgyhogy a fejüket, ahogy a 
pólónál szükséges, magasan kitar
tották a vízből. Aztán a megszokott 
edzési munka következett.

A hölgyúszók a férfiak ellen. Ke
tessék megijedni, ez nem feminista- 
mozgalom. Pusztán arról van szó, 
hogy az olasz szövetség Lenkey  
Magda rekordkísérletének kapcsán 
azt a kérdést intézte Donáth Leó
hoz, hogy a TINA szabályai szerint 
megengedhetö-e, hogy Lenkey ezt a 
rekordkísérletét férfiakkal való ver
senyben ússza. Minthogy a FIKA  
erre vonatkozólag tilalmat nem Is
mer, Donáth válasza igen lesz, s 
Lenkey esetleg rekord kapcsán ver
het rá a római férfi sprinterekm  
Ha így áll a helyzet, nekünk is van 
egy  szerény javaslatunk. Hívjuk 
meg a MUSz nemzetközi Jubileumi 
versenyére a német mellúszó világ
rekordért, Lisa Rocke-t, aki legutóbb 
már 3:07 mpercet úszott 200 méterre. 
Hátha sikerül a magyar férfi mell- 
úszókat arra kényszerítenie, hogy — 
javítsanak valamit a magyar rekor
don. Kernt

Edzések a nagyhéten. A  húsvéti 
ünepek alkalmával több edzés elma
rad és miután az egyes fővárosi 
uszodákban más és más az órarend, 
itt közöljük a három uszoda hús
véti beosztását. Nagypénteken: a
Rudasfürdőben és a Császárfürdő női 
uszodájában rendes hétköznapi be
osztás, a Nemzeti Sportuszoda dél
után 3 óráig van nyitva. Nagyszom
baton: a Császárfürdő női uszodája 
este 7 óráig van nyitva, a Rudas- 
fürdő és a Nemzeti Sportuszoda 
délután 3 óraikor zár. Húsvétvasár- 
raap csak a Nemzeti Sportuszoda van 
nyitva és pedig reggel 7-től este
7-ig. Húsvéthétfőn a Nemzeti Sport
uszoda egész nap nyitva van, a 
.Rudasfürdő és Császárfürdő déli 1 
óráig marad nyitva. A  Császárfürdő
ben ezen a délelőttön a vasárnap 
délelőttről elmaradt edzést bonyolít
ják le. Itt említjük, hogy a Nemzeti 
Sportuszodában a diáikedzések április
4-ig szünetelnek, úgyhogy a közön
ség mindennap este 6-ig, szombat— 
vasárnap és ünnepnap este 7 óráig 
veheti igénybe az uszodát.

Fölfedező utak a pestkörnyéki 
uszodákban. A MUSz nszodabizott- 
sága bejelentette a tegnapi tanács
ülésen, hogy a nyár folyamán állan
dóan figyelemmel fogja kísérni a 
fővárosi és a pestkörnyéki strand
fürdőket, fürdőhelyeket, hogy ott te
hetségek után kutasson. A  tehetsé
gesnek ígérkező dilettáns úszókat a 
MUSz aztán továbhképzi, amennyi
ben erre az úszónak kedve van. A 
MUSz mémektagjai különben a ta
vasz folyamán elkészítik a fürdők 
technikai kataszterét.

Costoli az olasz szövetség költsé
gén jelenik meg a MUSz jubiláns 
versenyén. Ez a tény újabb bizonyí
téka annak az elismerésnek és elő
zékenységnek, amellyel az olasz sz5 
vétség a MUSz iránt viseltetik.

Az amerikai szövetség elkésett ja
vaslatot nyújtót be a FINA-kon- 
gresszus losangelesi ülésére. A ja
vaslat nagyjában megegyezik a 
magyar szövetségével: staféta-világ
rekordok hitelesítését kéri, de sok
kal több távra. Az amerikaiak 4x100. 
4x200, és 3x100 méterre és ugyan
ezen távokra yardokban is kéri a 
rekordok hitelesítését. Lehetséges, 
hogy a losangelesi kongresszuson 
módosításképpen el fogják fogadni 
az amerikai javaslatot.

Vajda László, mint annak idején je
lentettük, hivatásos edzője lett a 
Rari Nantes úszóklubnak Milánóban. 
Domonkos Pál és Szász Imre mellett 
Vajda most már a harmadik magyar 
úszóedző Olaszországban. Nincs is 
más hivatásos úszótréner rajtuk kí
vül Itáliában. A magyar futballedzőik 
nagy népszerűsége mellett az úszók 
előretörése ebben az irányban szintén 
a magyar sport nagy tekintélyét 
jelzi Olaszországban.

Még egy szót a 
vasárnapi versenyről..

K abos Endre, a kitűnő balkezes 
vívó, a boldog g y ő ztes  ezt m ondja:. 
V ég telen  boldog vagyok, h ogy  m eg 
n yertem  a versen yt, m ert ezzel n é 
m ileg bebiztosítottam  m agam  arra  
az esetre , ha lesz p én z az olim piai 
já tékokra . M ost a következő  v erse - 
n yék én  —  n ém i előnnyel tarsolyom 
ban —- n yugodtan  fo g o k  vívn i s íg y  
talán jobban . É rd em es volt forrná,- 
ba hoznom  maga,mát s ezzel eg y  kis  
előn yt szerezn i. E z  volt a politikám  
s azt h iszem  b e v á lt . . ,

Sajtóértekezletet tartott a vivőszö
vetség vezetősége. Az értekezleten 
Krencsey Géza ügyvezető elnök tar
tott beszédet a megjelenteknek. Ér
dekes, finom, figyelemreméltó beszéd 
volt. Lényege az volt, hogy mily ne
hézségiekkel kell megküzdeni a vívás
nak akkor, ha népszerű akar lenni, 
mert ahhoz, hogy a vívást a néző 
igazán élvezze, sok szakismeret kell, 
ezt pedig csak sok verseny látogatá
sával lehet megszerezni. De szeretet
tel, fáradsággal ennek is menni kell.

A húsvéti ünnepeken rendezik a 
III. és II. osztályú kardcsapatbajnok
ságot, Mindkét verseny a Műegyete
men lesz. Vasárnap a III. osztály, 
hétfőn a II. osztály vív. A  csapatbaj- 
noki versenyek a húsvét ünnepét is 
zajossá teszik a vívásban. A két ver
seny majdnem az egész vívótársadal
mat megmozdítja.

A Hősök vándordíját április 4-én 
rendezi a Szegedi VE. A  versenyen 
csak vidékiek indulhatnak.

Akik úgy segítenek magukon, 
ahogy tudnak. A női vívást az utóbbi 
két esztendőben nagyon elhanyagol
ták az egyesületek. Nem rendeztek 
versenyt. A  hölgyek azonban nem 
nyugszanak bele a mellőzésbe és ma
guk rendeznek versenyt. Tegnap jól 
sikerült versenyt rendezett a Fodor
vívóterem, amelyre az MTK hölgyei 
még díjakat is adtaik. Eredmény: 1. 
Kőibe Rózsi BEAC, 2. Orbán Magda 
MTK, 3. Szenesné Schwarcz Magda 
MTK, 4. Horváth Kató Santelli-is- 
kola, 5. Drayer Lilly Santeili-iskola.

TORNA
A Budapesti Torna Club április 

3-án a Éadius-filmszínházban ren
dezi meg ezévi dísztomáját. A nagy 
gonddal készülő kiváló tornászok és 
tomászhölgyek bemutatója iránt már 
is nagy az érdeklődés. Az érdekes
nek ígérkező sorrendről még meg
emlékezünk.

A hátgerincelgörbülésekről és azok 
gyógykezeléséről tartott az Orszá
gos Közegészségi Egyesület népszerű 
előadásainak során tegnap előadást 
Dollinger Béla dr. m. kir. egészség
ügy főtanácsos, egy. o. rk. tanár, 
Az előadó szerint a hátgerincelgörbü- 
lést nem pusztán kozmetikai hibának, 
hanem az egész test eltorzulásának 
kell tekinteni, mely sok esetben sú
lyos működési zavart okozhat. A 
gerincei görbül esek kezdeti alakjainak 
felismerése fontos tényező, mert az 
ily esetek gyógykezelése jár a leg
többeredménnyel. Két tévhit ellen kell 
küzdeni: 1., hogy a gerincelgörbülé- 
sek maguktól meggyógyulnak (e 
bajt nem lehet kinőni), 2., hogy a 
gerincelgörbüléseket nem lehet meg
gyógyítani. E betegeknek bátran 
szemébe kel nézni és a gyógykeze
lést minél előbb megkezdeni. A szak
orvosi gyógytornának és a pontos 
gipszminta után készüt orthopédiai 
fűzőnek fontos szerep jut. Dollinger 
dr. ezután a baj megelőzésének je
lentőségéről beszélt és főleg az egész
séges iskola és az azzal összefüggő 
kérdések célszerű megoldását sürget
te. A naponkénti iskolai tornaórák 
szervezése még megoldásra vár. Az 
ország_ összes iskoláiban jól képzett 
szakerők tanítsák a tornászait. A 
székesfővárosi iskolaorvosi intézmény 
és az azzal kapcsolatos gyógytorna 
intézmény jelentőségének méltatása 
fejezte be az előadást.
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Szerda, 1932 március 23.

Hol Is volt tuSagdonképen Budapesten 
először mozieSöodás?

Ki hány pontos a m ozipáiyázatunk során
Mozipályázatunk III. sorozatában 

öt kérdést adtunk. Az első kettőre 
meglehetős könnyű volt válaszolni:Melyik filmben játszott Greta Garbó és Ásta Nielsen együtt:
Bánatos utca.

pette színes állóképek mellett szin
tén vetítettek mozgóképet.Az első igazi mozgófény- 

képelőadás 1896-ban június 
13-án Andrássy-út 41. szám 

alatt történt.Ki volt a Rio Rita férfi főszereplője; John Boles.
A harmadik kérdés így hang

zott:Hol volt Budapesten először 
nyilvános mozgófényképelöadás? 
(A házszám megnevezése nem szükséges.) Nos ennél a kérdés
nél bukott el a legtöbb pályázónk. 
Sokan azt hiszik, hogy az egykori 
Velence-kávéházban volt először 
mozielőadás, mások szerint az 
Urániában, Omniában, vagy az 
egykori Mozgókép Otthonban. Ezek 
közül egyik válasz sem volt helyes. 
Igaz, hogy erre a kérdésre nem is 
lehetett egyszerűen válaszolni. 
Budapesten ugyanis először. 1895- 
ben vetítettek mozgófényképet. 
Mégpedig utcán. A Váci-utcában. 
Reklámot vetítettek az egyik ház 
falára kifeszítet lepedőre s a reklá
mok végén óriási szenzációként 
mozgófénykép következett. Ingyen 
lehetett megnézni s a rendőrség 
már azon gondolkozott, hogy be
szüntesse, mert a Váci-utcában a 
tolongás miatt nem lehetett kocsi
val közlekedni. Ezt a vetítést azon
ban nem lehet még mozgófénykép- 
előadásnak nevezni, aminthogy nem 
lehet annak nevezni a Somossy- 
orfeumfoan történt kísérletet sem. 
Itt ugyanis az orfeumszámok köze-

Sziklai Zsigmondé az érdem s o 
volt az első, aki rendőrségi enge
déllyel tartott mozielőadást.

Mint említettük, olvasóink sok 
mindent felsoroltak. Helyes válasz
ként azonban csak azt fogadtuk el, 
ahol a fenti három hely (Váci-utca, 
Somossy-orfeum, Andrássy-út) 
egyike volt felsorolva. Volt azután 
több olyan olvasónk, aki mind a 
három helyet felsorolta. Ezek kü
lön dicséretet érdemelnek. íme a 
nevük: Far/cas Gáspár, Szigethy 
Gyula, Bárány Andor.

'A  negyedik és ötödik kérdésre ez 
a helyes válasz:Melyik magyartárgyu filmben játszott Clive Brook: Sárga liliom. ,...Melyik film merítette témáját a labdarugósportból: 11 ördög.

Mármost az ötödik kérdésnél 
többen beírták: „Zoro és Huru, a 
futbalhősök” . Ezt nem fogadhattuk 
el, miután a futball mindössze kis 
epizód volt a filmben. Akadtak 
aztán sokan, akik olyan filmeket 
írtak be, amelyek rugbysportbol 
merítették a témájukat. így pél
dául William Haines film je: „A  
nagy mérkőzés” . Természetesen 
ezeket is töröltük.

A pontok megállapítása után 
most így fest a pontosok állása.Itt ugyanis az orfeumszamok köze- most így

Filmszínházak műsora

S6 pontos : Bárány Andor, Szigethy

^ 3 3  pontos: dr. Baronyi Andrásné.
31 pontos: Haáz Margit. ^
28 pontos: Nyáry László.
27 pontos: Weisz László.
26 pontos: Kurtz í  rigyes, Pan-

czél György. ,,
25 pontos: Brüll Miklós, Pecsy P.

J Q2JSGÍ •
21 pontos: Wilhelmus Valéria.
22 pontos: Payper Jenő, Wekerle 

László, Számmer Kálmán. !
21 pontos: Gombár Adarn, Zickl

Károly, Zwickl Antal, Beck András, 
Kovács István. ,

20 pontos: Pfeifer Gyula, Freud
József.

19 pontos: Masszi Lajos, Benedickt 
Kálmán és Tibor, Barcs Sándor.

18 pontos: Szűcs Ferenc, Horváth
Kálmán. - , , , ,

17 pontos: Hajdú István, dr. wa-
lent Gusztáv. _ , ■

15 pontos: Bíró László.
U  p o n t o s Molnár István, Wisko- 

cill Istvánné.
13 pontos: Ketterer Rudolf, Lukacs 

Anna, Léderer István. .
12 pontos: Farkas Gáspár, Csuh-

rán József. „ „  —
10 pontos: Ziegmuller László, ló 

tól a Frigyes. , . ,
9 pontos: Heuer Maria, Forral 

László, Pollner István, Schneider 
Dezső.

8 pontos: Breuer Béla, Székely 
János.

7 pontos: Jonyer J. Miklós.
6 pontos: Brackenstein Leó, Lai- 

ricska Emilia, Engei Győző, Heisz 
Magda, ifj. Radó( István.

5 pontos: Ledig László, Horváth
Ervin. _  ...

1, pontos: Gyenes Ferenc, Pazitka 
József, Pölöskei Józsefné, Forgács 
György, Váczi Dániel, Elek Tibor, 
Steiner Pál.

3 pontos: Róna István, RosSmelli 
Antal, Csikász Erzsébet, Daukner 
Mátyás, Brachfeld Pál.

2 pon tos: Modrovits Imre, Né- 
methy Béla, Farkas Károly.

Ezenkívül van még 17 ötpontos,18 négypontos, 28 hárompontos és 11 kétpontos, akik a III. soro
zatban pontot nem szereztek s 
éppen ezért névsorukat nem is
mertetjük újra.Végül 19 pályázó nem szerzett pontot még egyetlen sorozatban

!í K E R É K P Á R  2 ¥

Itt az idei országúti 
kerékpáros verseny 
műsor!

__Saját tudósítónktól *—

Április 1#: Az MKSz 100 km-ee
idénynyitó versenye.

Apr. 17.: A PSE 100 km-es verse-

nyApr. 24: A KAC Tárnok Ferenc
E züstkürt-vándordíjas 2x100 km-es 
stafétaversenye. .

Május 1: A VilKK Csillag Lajos- 
emlékversenye. ,

Május 5: A  Szombathelyi VSE via
dala.

Május 8: N agystaféta.
M ájus 8: A Tatabányai SC merko-

jósG. _  , ,  ,
Május 15: A VKK Bévay Zoltán-

emlékversenye. . • , . _ ~
Május 15: A Szombathelyi SzE

versenye.
Május 22: Az NyTE versenye.
Május 29: A Lehel KK tornája 
Június 5: M agyarország összetett

futam ú bajnokságának I. futam a.
Június 5: A Szombathelyi * BE

versenye.
| Június 12: A JKK viadala.

Június 19: M agyarország össze
tett futam ú bajnokságának II. fu 
tama.

Június 19: A Szombathelyt VSE
viadala.

Június 26: A JTC mérkőzésé.

Június 29—jú liu s 3: A  Magyaror
szág körü li ötnapos nemzetközi táv-
verseny. „ , . , . n,f,

Július 3: A Székesfehérvári TG
tornája.

Július 3: MOVE Nagykőrösi TVE 
viadala. _

Július 10: A Kispest Szt. KK vér-

július 17: M agyarország összetett
futamú bajnokságának III. futama.

Július 24: Az UTE Grünbaum-ván- 
dordijas versenye.

Július 24: A  Szombathelyi E.E
versenye. _  . . . .

Augusztus 14: A VKK mérkőzésé. 
Augusztus 20: A z  SzKE tornája. 
Augusztus 21: A Testvériség Via*

d A ugusztus 28: A  MOVE Nagykő
rösi TVE versenye.

Szeptem ber 4: Az Orosházi TK
viadala.

Szeptem ber 11: Az OTT vándordí
jas versenye.

Szeptem ber 25: M agyarország 100
km -es országúti bajnoksága. 

Szeptem ber 25: A Tatabányai SO
versenye.

Október 9: Hegyiversenyek.

BELVÁROSI (IV.. Irányl-u. 91, T «3 -5
-29 .): Előadás: 5, fél 8, fél 9, három
negyed 10. Vas., ünnep: fél 4, 5, 6, lél 
8, fél 9, háromnegyed 10. 2 hangos
attrakció: Inspiráció. (Greta (mrbo.)

liamon Novaroval: Hajnali mérkő
zés.

BODOGRAF ( V i l i .  József- körút, 68. T.s
38—4—70.): Előadás: fél 5, negyedIS, 10, 
Vas.: 2-től. Egy Anfeledt pillanat k» 
vetkőz,menyei. (H. Stuve, :
Schlettow, A. Bassermann.) -  Bilincs 
bevert fenevadak lexpedicios film).

BUDAI APOLLO <11.. Széna-tér T :  51
_6_nii i. Előadás: fél 5, 7. fél 10. Vas..
fél 3-tól. Anny Ondra, TmtroviehSzve- 
tiszláv, Hans Junkermann, Georg Ale 
xander: A denevér — Csak mOKa
(Hangos drámai történet.) — Hango 
híradó.

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: •L 0 4 -3 --
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap
2. kor is A tábornok ur inspicia 
(Vlasta B u r i a n ) -  Csak móka (párisi 
hangulat). — Híradó

CHICAGO (VII.. István-ót 39 • T.: S2_ .
1—75.): Előadások: 5. fel 8. fél 10-,TY'u'J 
fél 3-tól Kadét tkisasszony. (Dolly 
Haas, Gustav Frthlloh.) -  Luey es a 
férfiak. (Liáné Hald.) — Híradók

?0. THanA«os j
és Trude .Berliner főszereplésével.

LCDOVIKA (IX.. flllől át 101.0 Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár- 30-80 fillérig.) -  
Közkívánatra: Hyppolit a lakáj (Csor- 
tos, Kabos: magyarul beszélő filmatt
rakció).

NÉP (V., Váct-út 76. Tel.i 92-6-80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas.: fél 
3-tól. Szent Erzsébet legendája (val- 
lási tárgyú film). — Noé barkaja. 
(Dolores Costello főszerepben.)

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

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

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 305-23 ): Előadás: 5, fel 8, 
10. Szomb., vas.: 4, negyed 7, fel 9, 10. 
Hathengeres szerelem (Dina Griila, 
Paul Kemp, Beregi, Kabos) — KB- 
penloki kapitány (Max Adalbert). — 
Híradók.

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

Pályázatunk IV. sorozatára va
sárnap estig kell postára adni a 
válaszokat. Azok, akik esetleg 
gyengébben vannak helyezve 
most, újra kihasználhatják az al
kalmat, hiszen több pontot sze
rezhetnek. .

Pályázatunk további sorozatai
ban lesz olyan is, amely majd spe
ciálisan a vidéki és külföldi 
olvasóinknak nyújt alkalmat a
p o n ts z e r z é s r e .

Carpas csoport ajánlatot lett 
9 BSE-nek ás az MKSz-nek

négy pályaverseny 
rendezésére

Saját tudósítónktól —

A címünkbe foglalt szenzációs 
ajánlatnak romantikus háttere van.

Két esztendővel ezelőtt megjelent 
a budapesti betonon Carpu-s, a jeles, 
fiatal német bukó-sisakos. Carpus dia- 
dalmasan szerepelt. ÍJs meggyújtott 
egy pesti leányszívet.

Ebbői a szerelemből házasság lett.
2.

Carpus édesapja gazdag ember. 
Nyugalmazott polgármester. Azt 
mondják. Garpus és fiatal felesége 
viszont sokat álmodozott Budapest
ről.

A rovatvezető üzenetei! Egy szép téü délutánon (már-
1 eius volt) Carpus azt mondotta a* 

édes papájának:
— Atya — én tudok számodra egy 

ragyogó üzletet.
Az öreg csupa fül leit.
És szólt Oarpus.
— Rendezz Budapesten kerékpár- 

versenyt.
3.

N yá ry  László. M áskor szívesked
jé k  lehetőleg egy pap írlapon  bekül
deni.

A BSE és az MKSz között tegnap
létrejött az az írásbeli megegyezés, 
mely az idea közösen, rendezett ke
rékpáros pályaévadot szabályozza es 
a vállalt kötelezettségeket, valamint 
a kölcsönös jogviszonyt pontokba
rögzíti. , _  , . ...

Romain Ghyssels a Flandria kö
rüli verseny győztese. A  _ Flandria
körüli 16-ik verseny az idei belga 
kerékpáros idény megnyitója Z27 
km-en került eldöntésre es 67 in
dulót ültetett nyeregbe. A mérkőzés 
heves volt, robbantásokban bővelke
dő. Az élmezőny káprázatos, 32 
km-es óraátlaggal teljesítette a meg
lehetősen hegyesterepű távot. A  nap 
legjobb embere Ghyssels volt, a 
Pandria körüli tavalyi verseny győz
tese, aki ezúttal is meg tudta onzm 
veretlenségét, megelőzve a belga ve
zérosztály legjobbjait. Ghyssels^ fia
tal, 20 éves „szopós” , akiben a beaga. 
kerékpár sport Rousse és Haemer** 
írnek méltó utódját látja. ■— 
mény: 1. Ghyssels 6:59, 2. Deloor 
7:02.15, 3. Haemerlinck, 4. Aerte, 5. 
Vervaecke, 10. Rousse, 19. H. Mar
tin sitb. — Ghyssels a cél előtt lmt 
kilométerrel megugrik a bolytól e* 
óriási fölénnyel győz.

T8évesr“ kBpcs<ilás (V ígJW ék). -  ^  I -50)V  z ’-g - lg  fo ly t
kutyafejű légió (Burleszh.) I Sr ^  w  ̂  IIR  azután 6, 8. 10.

a V v a s . 6a ünnep: 1—4 
in cT u u -* *' m ,,ai.t»vXf0]yt . azután «. 8. 

10 ■ Vas. d. e. fél 11: Miki és Fllppi- 
matiné. — Magyar és külföldi híradó. 
Trükkfilm. — Paris fantomja (Jolin 
Gilbert hangos filmje).

ROXV (VII., Rákóczi-út 82.. Tel.: 43- 
8—24.)- 4-től, ünnep- és vas :̂ 2-toi. 
A tenger démona CWilhelm Dietcrle, 
Lissy Am a). -  Pergőtűzben (Rose 
Hobart, Douglas Fairbanks jnn.l. — 
Híradó. Prolongálva!

« O Y A L  APOLLO (VII. Emóhetkorfit 
45. T.: 429—46, 419-02.): Előadás, „a.
negyed 8, fél 10. Szomb vas és ün
nepnap: 4,' 6, 8. 10. Varsói bal 0 ist*v 
Fröhlich, Charlotto Susa). -  Híradó.

Kitüntetések a filmszakmában.
W.ilhelm Cár ólnak, az_UFA Kelet- 
és Dél-Európa igazgatójának a küil- 
iigyminiszter előterjesztésére ^alkor
mányzó a III. osztályú polgári ér
demrendet adományozta. Ugyanekkor 
Gyárfás Qyula és Fenyő Sándor, az 
MMOE elnökei legfelsőbb kormányzói 
elismerésben részesültek.

BECSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259 
52, 213-43, 148-05.): Előadás. 4, 6,^ 8,
gm kTa(Ralph° A.1S'Roberte, Lucie Eng- 
f í h  Fritz Schulz, Georg Alexander! | 

— Híradó.

EElJadIs- V P?t'Í0.r K isassz™ ; valutája I 
| a andsaSM oser, Hems
le y  H w ry Liedtkl és Félix Bressart). |

SZÍNHÁZ
Mai műsor

FÉSZEK (VIII.. JóZBcf liirút ™ 
46—0—40.): Előadás: fél 5, vp g fm  •
háromn. 10. Vas.: fél 3-tol T 'hémnö 
hurleszkmatlné). — Elissa
(kómdránWi Charles ’Bémhajé
Landi, Myrna Loyi. Hangos
(Miki). -  Magyar csokor, u  * 
híradó.

FÓRUM FfT.MSZINHAZ (Kossuth balos-
utca 18. T : 895-43 897-0L1 Előadás.
5, negyed 8, fel 10. marinne4, .6, 8. 10. Sanghai exvress Mjrtmt 
Dietrioh és Anna May W ong főszerep 
ben). — Hangos híradók.

IMPER1AL (VII., Demblnszky-utca. é* 
Aréria-út sarok. T .: 82—8—90.). E ■■
5, fél 8, 10. Vas.: f é l  3, 5. fél 8,
Szent asszony. (.Tohn Boles.) — A 
kasztok. (Max Pallenberg.) — « » n
gos világliiradó.

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6.
Tel.: 346-44.): Elődások: 5-töl folyt.,
négyed 7, fél 8 fél 10. Vas.Egy önfeledt pillanat következme-
nyei. (H Stüve, H. A. Schlettow, A. 
Bassermann.) — A vadállatok rabság- 
bán. (Magyarul felolvas: Garbai Már
tonná.)

KAMARA (VII , Dohány utca 42-44. T.:
44—o—27.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Hans Al- 
bers bűnügyi film je: ,,Az üldözd" (Dér 
Draufgaenger; Eggert Márta és Gerda 
Maurus) és a kíséiö műsor,

TATRA (IX., üllői-ót 63.): Előad.: f é l j ,  
7. negyed 10. Vas. és ünnep: 2-tnl folvt. 
(Helyár- 30-80 fillérig.) 
éjszaka (filmtörténet). — Hajiiall '" f r  
kőzés (Hamon Novarro főszerepben, 
bécsi katonatörténet).

OPERAHAZ: (5) Mályváeska. Árgyirus 
királyfi. _

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Faust L  
rész (D). . „

KAMARASZÍNHÁZ:  (háromnegyed 8)
Hableány-penzió.

VÍGSZÍNHÁZ: (8) A méltósagos asszony 
trafikja.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki. 
MUVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember. .
FOV. OPERETTSZINHÁZ: (8) A régi

orfeum. . _
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Rózsa-

I #

(Teréz-körút 60. T.:
67, 68 ): Előadás: 5, negyed 
8, tél 10. vasár- és nnnep- 

V  nap: 4. 6. 8. >« órakor
Abrahám Pál operettje: Boldog szlvek 
(Georg Alexander. Hermann l “ lm «• 
Magda Schneider, Bársony Rózsi). 
Híradók.

CORVIN (V in ., József körút és '̂ Uői-üt 
sarok. Tel.: 38 -9 -88 . 89-5-64.): Ele
adás: fél 6. tél 8. fél 10. Vasarnap fél 
4-kor is Tábornok úr Insplcial (Vlasta 
Burian). -  Híradók.

URÁNIA (Rftkóezi-űt l. T.: 460—45 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8. fel '  ■ 
Szomb . vas.: 4, 6. 8. 10; Abrahám Pál 
nnerettle: Boldog szivek, „ '-"a g u a
Sclmeide-. Bársony Rózsi, Hermann 
Thjmig, Georg Alexander.) — Hír
adók.

TERÉZKÖRUT1 SZÍNPAD: (9) Wer-

BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) LTj 
műsor. , , _

ROYAL ORFEUM: (fél 5, fel 9) K u n c r .  
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalábriée*-

STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)
Steinhardt.

: Az Grog idealistának bizonyult,
mert elhatározta, hogy elfogadja íia 
tanácsát.

Megfelelő számolási műveletek 
után eí is ment a Corpus-cBoportnak 
.keresztelt egyéni vállalkozás aján
lata a BSE-nek és az MKSz-nek.

4.
Az MKSz és a BSE kellő időben 

kózhezkapta ezt az ajánlatot. Mi sem 
természetesebb, hogy erre az ülések 
egész sora született. Az ülésből meg
született m  alábbi határozat. *

5.
Mely pedig szól imigyen:
— Az MKSx és a BSE külon-kii- 

Iliin és együttvéve szívesen látja ven- 
vendégül a Carpus-csoportot l - i  ver- 

j seny lebonyolítására.
A kikötések:
A BSE megfelelő anyagi garan

ciák biztosítását kéri.
| Az MKSz erkölcsi, sportbeli ga• 
randákhoz köti magát.

6.
A® MKSz elnöksége tegnap beha- 

steinnarat. itóan foglalkozott ezzel az ajánlatta^
í ___ le* véettl is úgy döntött, hogy nem

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  fogadja el az üléseken kialakult vé-
' leményt, hanem az ajánlatotFiókadminisztráció Csehszlovák lábam 

L i p a  Ujságiroda, Bratislava, 
Hosszú-n. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő:
Hoppé LászlŐ

I Nyomatott a Stádium !&
| körforgógépem,fi-  [£$?

Visszautasítja.
| Indokoláeában elmondja, hogy

az idei pályaverseny-évad le-
bonyolítására maga vállal

kozott,
(s azt semmi körülmények között sem , 
hajlandó kiadni a kezéből, mert ez az| 
egyöntető programot vészélyeztetné.

ŰJ síugró világrekord. Amerikából 
jelentik, hogy a kanadai Rerelstoke* 
bán Bob Lymburne 82 méteres áJ- 
!ott ugrást produkált é« ezzel egy 
méterrel megjavította a profi AJ 
Engens világrekordját. Lymburne in
dult Laké Piacidban Is és ott egé
szen szürke ugrónak bizonyult óa 
sokadik lett. Állítólag a revelstoke-i 
pályán elméletileg 120 métert is le* 
hét ugrani, úgy hogy északi szakér* 
tők szerint a nagy norvég ugrok itt 
a 100 métert is megközelítenék.

Tóni Sehruf. Mint Mürzzuschlagbó! 
jelentik, nagy részvéttel kísértek 
sírba a közkedvelt Tóni Schrufot, 
aki szinte élete végéig, 60 éves ko
ráig a sportok egyik leglelkesebb, 
legtevékenyebb híve volt. A nagy 
Nansennel való barátsága révén o 
honosította meg Miirzzuschlagban és 
Közép-Európában a élsportot, majd 
a nemzetközi téli sportversenyeket, 
amelyekben többszörösen kitüntette 

(magát. Még aggastyán korában is * 
legmerészebb síelők közé tartozott, 
Mint a hegymászás kedvelője is 
nagy érdemeket szerzett: számos he* 
gyi-utat jelöltetett meg, néhány ál- 
pesi menedélfliíMsat építtetett. Min* 
feöltö, író, színész és felolvasó i« 
sok sikert aratott. Hathatósan fej
lesztette a semmeringi idegenforgai. 
mát is. Mint körültekintő hoteltulaj, 
donos hazánkban is sok barátot szer- 
zett.

ri árban, t«nw »“*— ^

Budapest, Vili. kór., Jóm m t~k9rúl« .  ssám
Árjegyzék 1000 képpel Ingyen- AUpftva
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9  BOI,ONDOJ*ÖTLBTEK. 
KÉPEKKEL

H e t i  j s r a h t é m a
—  Most az ö harminc- 

évük következik B Ö K
A»NEM EETRSPORD H ETPtRÉF^W EI^ÉKLETE^

Prágai dalok.

Prágának nem tetszett 
[a magyar csapat

„Harminc éve nem játszottak ilyen 
rosszul!"  —  írja rólunk az Opasno 
Jevanse Nagnuti —■ „Züllenek a ma- 
gyár futballhagyományok" —  véli 
Ne Rabi Zaboda

A konkurrens sportágak leveszik a futball 
előtt a kalapjukat, minthogy

győzőt! ki (velük ellentétben)
Prága; új határkő a futball iránti meg* 

becsüiés növekedésében
Saját fel- és lenézőnktöl

Miután szénánk külföldi vonat, 
kozásban kezdett kissé rosszul 
állni s hol itt kaptunk ki, hol 
amott vertek el, hazudnánk, ha 
azt mondanék, hogy a prágai győ 
zelem rosszul esett volnamájunknak.
Sőt! Elvégre a birkózóink lezaj
lottak Stockholmban, Gerevich 
San Remóban, azonkívül az óceá
non t ú l . . .

Na de ne részletezzük a dolgo
kat, hanem vegyük sorba a test
vér-sportágak néhány illusztris 
képviselőjét és kérjük meg őket, 
hogy szíveskedjenekméltatni
ennek a prágai 3:1-nek a je len 
tőségét általános sportszem pont
ból. ím e körsétánk eredm énye:Szabados nyug. ping-pong világ bajnok:

—  A z eredmény egész szép. 
Pláne a prágaitalajon,
amelyiken magam is elcsúsztam 
és megütöttem a térdemet, ami 
ha nincs, legfeljebb  5 :l -r e  .ka
punk ki a csehszlovákoktól. 
Őszintén szólva meglepett a ma
gyar győzelem. A  prágai fana
tikus közönség előtt nehéz győzni 
idegen csapatnak. A  futball meg
tette ezt s ezek utána végén még
be fog ják  látni az emberek, hogy 
az egy egész komoly sportág.Papp László dr. Európa nyug. birkózóbajnoka:

—  3 :1 ?  Egész jó  eredmény. 
Persze nem 6:1. Na de hát az 
ember utóvégre azt is tekintetbe 
veheti, hogy néha a szerény 
3 :l -e s  prágai győzelemnek jobban 
örül az ember, mint a hatalmas 
6 :l -e s  stockholmi vereségnek. De 
ez ízlés dolga. Az mindenesetre 
valami, hogy a magyar fu tball
csapat nem kétesértékű pontozá
sos győzelmet aratott, hanem 
szabályszerűenkétválira fektette 
ellenfelét.Gerevich rfyug. vívóbajnokjelölt:

—»■ Szép, szép DePrágában
én is győznék. San Remo, az más. 
Egyébként m it akar ön tőlem ? 
Aki itthon elvérzik a bajnokság 
második fordulójában, annak 
San Remóban is szabad kikapni. 
Én nem vagyok nagy fiú , de a 
futballisták is csak, akkor legye
nek azok, ha majdaz olaszokat is
megverték. San Remóhoz nem is 
ragaszkodom. Beérem Budapest
tel is.Barsi László nyug. óceán járó:

—  Fedett volt a prágai pálya? 
Na úgy-e nem? N yílt pályán nem 
vicc. Fedett pályán győzzenek,akkor1
elismerem, hogy futballban job 
ban állunk, mint 600 yardon.

—  11-en nem v icc győzni. Mi a 
lovakkal együtt is csak 8-an va
gyunk és mégis győzzük. Bár 
egyre nehezebben. H ogy ezek után 
ne nézzük le a futballistákat? 
Hát a dolog egyszerű. Ha a dol
gok így folynak, mi leszállunk a 
drága ponnikról, ők meg felülnek 
a magas lóra. És ők fognak le
nézni. y

Mint látjuk, a futball iránti 
m egbecsülés a prágai győzelem 
óta rohamosan javul. Még egy 
pár prágai győzelem  (á  30 év ) i 
a futball eléri a ping-pong meg
becsülésének
neki!

színvonalát. Jó

Mezei vicc!

— Mit szólsz hozzá? Fodor, akit 
nemrég megmart egy kutya, har
madik lett,

— Veszettül tudhat__

A szerény amatőr

1.
Práger sajtó rámászott a Fantára, 
Annak is az összeállítására.
Ez se volt jó, az se volt jó, 
Sehogyan se volt az jó,
Ez egyszer a magyar csapat

volt a jó !
2.

( Énekli Silny)
Halványsárga Lázár, ha tudnék

beszélni,
Elmondanám: nehéz te melletted

élni.
Angol plépofával elszeded labdámat 
S halványsárga Lázár, futhatok

utánad. . .
3.

H ej Zavadszky, Zavadszky! 
Helyzetet miért hagysz ki?
Egész meccsen álmos vagy,
Mégis csak a te dugód a

legstrammabb.
4.

Ráment a Borcsa szegény Zoselra 
S Zosel csak nézett utána,
(még egyszer) Ráment a Borcsa

szegény Zoselra 
S Zosel csak nézett utána.
Fanta mondta: „Csinálj cseleketV 
Zosel mondta: „Tatám nem■ lehet!'
( és megint) Ráment a Borcsa

szegény Zoselra 
S Zosel csak nézett utána.

5.

Mit tehet a Toldi-Toldi róla,
Hogy Prágában most nem

szeretik öt,
Hogy olyan nagyon-nagyon szép

volt az o gólja. 
Hogy majdnem széjjelszedték

utána a nők.
Mit tehet róla a Titkos-Ticska, 
Hogy olyan szépen beadta a bőrt, 
Hogy alig nyúlt utána a híres

Planicska,
Hogy ezért nem is lehet hibáztatni

öt

Minden külföldi szereplés után a legkedvesebb olvasmány az úgynevezett „lapvélemények”, melyből az ember megtudja, milyen és hány dioptriás szemüvegen nézték külországi kollégáink az illető sportszenzációt.Prága sajtóvéleményeiből az alábbi szemelvényeket szedtük csokorba:
El Cseszko Slovo

Gyengén játszott a magyar csapat!Baj van a magyaroknál!Őszintén szólva nem nagyön voltunk elragadtatva a magyar csapattól. Azt éppen nem mondjuk, hogy _többet vártunktőlük, mert ennyi is elég volt, de az tény, hogy legutóbb például sokkal, de sokkal jobban tetszett nekünk a magyar együttes.Most nem tetszettnekünk. Csúnyák voltak! Pfúj, cuna bácsik!
Vecser Nye

A magyar csapat katasztrófája!

Saját fordítónktól —  

Csapatunk szenzációs aratott! vereséget

Tasziló, Lichtenstein hercege:

—  Úgy hallom, Fanta ingyen fog  
Újpesten meccset nézni.

—  Ingyen?
—  Százhúsz centin alul. . .

—  Milyen szép játékot produkált 
Zavadszky.

—  És még pénzt sem kéri érte .'..

„A  futball vigalom“ 
mondja a polgármester

A prágai világraszóló győzelem már 
érezteti hatását a hatóságoknál

—  Saját fővárosi tudósítónktól —

Korszakalkotó^ esemény színhelye volt hétfőn délelőtt a Város
háza. Sipöcz polgármester elolvasta a Nemzeti Sport-bán a prágai 
mérkőzésről szóló tudósítást s utána magához hívatta a pénzügyi osz
tály vezetőjét. - . . .

—  Mondja, kérem, olvasta ezt a prágai dolgot? —  kérdezte tőle.
—  Hogyne, hogyne —  volt a válasz — , a futball kitett magáért. 

Derék fiúk.
—  Nem ez a lényeg;-hanem, hogy a 3:1 után pezsgőt ivott a tár

saság s hetedhétországra szóló vigalmat csapott. Amivel bebizonyí
totta, hogy a futball vigalom. Ergo: a vigalmi adót népi fogjuk el
törölni.

Fentiekből kiderül, hogy a futbalLkörök véleményét a tények rövi
desen igazolták: a prágai győzelem mély hatást tett a hatóságokra is.

A Csikók
már megint lemaradtak, 
ezúttal a tenyészállat- 
kiállításrólBoronkay mentette meg a futball becsületét

-  Saját csikósunktól —

Az MLSz elnöksége, nem mondjuk, már mutat valami élénkséget a múlttal szemben, de azért még mindig előfordulnak hibák. Nem vesszük őket szigorúan, mert tudjuk, hogy a futballsport- ban minden bűn
a regi rendszer bűnetulajdonképpen, de a hibák közu egyet mégis szóvá kell tenni a jö | vőre vonatkozó okulás mián.Itt volt legutóbb ez a Tenyész- [ állatvásár és kiállítás, ahol
minden jó gazda[kiállította a maga marháját, lo I vát, disznóját, csikaját, borját, malacát stb. Már akinek volt. A kiállítók között sajnálattal nélkülöztük a PLASz-t, amelyik nem állította ki a Csikóit, pedigbizonyáranagy sikert aratott volna velük. Nagyobbat, mint Zágrábban, az biztos. Mariássy sem állította ki
a disznóját,

j pedig egyes szakértők szerint I ennél nagyobb példány nem is volt a kiállításon, biztosan nyert j volna. De hát így jár, aki inkább | Prágában akar nyerni. A magyar futball becsületét Boronkay mentette meg, aki Jakube személyében jól fejlett Csikót
állított ki.Tettéért el is vette méltó jutalmát. Nem kell többet kimennie Újpestre mérkőzést vezetni. De megérdemli.
Vigasz

Egy kiesett vívót vigasztalnak: 
—  Te biztosan megvernéd Ha

bost!
? ? ?
T e k é t  balkezes vagy!

M eg kell állapítanunk, hogy 
ilyen gyenge m agyar csapat már 
régen já rt Prágában. Legalább 
harminc éve. A  prágai közönség

csalódottan ment haza
a m eccsről. Nem ezt várta a ma
gyaroktól. Direkt csalódott a ma
gyarokban. Nem méltó ez a já 
ték a magyarokhoz, akik már har
m inc éve bírtáka prágai közönség kegyeit.

Prager Misz Blatt
A magyar csapat kiábrándított! Mariássy le is mond a meccs után!

A  m agyar csapat szánalmasan 
gyenge játékot mutatott be ezen a 
meccsen. A  legobjektívebben meg 
kell állapítanunk, hogy

nem így képzeltük el
a m agyar csapatot. Egészen más 
játékot vártunk a magyaroktól. 
Nagyon, nagyon csalódtunk a 
magyarokban s egyben igen szo
morúan csalódtunk. Direkt f á j . . .

A Vasas ú j jobbösszekötőjét 
megkérdezik:

—  Te B ene! Hány „n” -nel 
írod a nevedet?

—  Eggyel!
—  Na! A papád biztosan nem 

tudott helyesírást!

Vegyes fegyvernemek

—• Olvosta? Japán hat lovast küld 
Los Angelesbe.

—  És hány gyalogost?.. .

A tájékozatlan újonc
Zavadszky góljánál nagyon cső- 

dálkoztak a magyarok is.

—  Hihetetlen! Zavadszky gólt 
lo!

Nádas magyaráz:
,  Biztosan elfelejtették kita

nítani Zavadszkyt, hogy Planics- 
kának nem lehet gólt lőni!


