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Megjelenik esütőrtök és szombat kivitelével 
MINDEN NAP

Szerkesztőség is kiadóhivatalt 
Budapest, VI., Ráisa-u. Hí. (Telt 112-H, S5Í-S6.} 

Levélcím: Budapest <2, postafidk 24. 
Távirati dm: Nemzeti Sport Budapest 

tss in
Csohsslováklában 2 Ke, Romániában 10 lel
Ausztriában 30 Gr., Németországban 20 Pl, 
Svájcban 20 c., Franciaországban 1.50 Iranc, 

Olaszországban 1 lira, Amerikában 8 cent. 
Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, égj 
hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh
szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P

igy p©Bit
választja el egyelőre Újpesttől á 
Hungáriát a tegnapi Hungária—  
Vasas mérkőzés után, míg a Va
sasnak hattal több vesztett pontja 
van, mint bármelyik más egyesü
letnek:

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária
4. Bocskai 15 7
5. III. kér. FC 15 6
6. Budai „11“  14 5
7. Attila 15 4
8. Nemzeti 15 4
9. Kispest 15 3

10. Somogy 15 5
11. Sabaria 14 3
12. Vasas 16 2

17 17-------80:14
16 12 
17 12

1 50:18 
3 54:23 
5 30:31
7 26:35
8 24:33
8 16:30
9 21:39 

_ 8 20:38
— 10 17:34 
2 9 16:29 
2 12 25:55

34 (-1  
27 (5) 
26 (8) 
17 (13) 
14 (16) 
11 (17) 
11 (19) 10 (20) 
10 (20) 
10 (20) 
8 (20)  
6 (26)

Az Everton hatalmasan 
megnövelte előnyét
Az Arsemal letört — Huddersfield 
a tabella második helyén 
Anglia legyőzte Skóciát

—  Távirati jelentésünk —
London, április 9. Részletes‘ eredmények:

Az I. liga bajnoksága már el- I. liga
könyvelhető az Everton javára.
A  hátralevő öt fordulón már 
aligha hozza be valamelyik csa
pat hatalmas előnyét. Az Arsenal 
hétközben Sunderliandtól, most 
szombaton pedig Liverpooltól 
Szenvedett vereséget és ezzel a 
negyedik helyre csúszott le a má
sodikról. Huddersfield viszont a 
Manchester City ellen hétközben 
aratott győzelmével és mai dön
tetlen eredményével az ötödik 
helyről a másodikra küzdötte fel 
magát.

Az élcsoport állása most a 
Vetkező:

kö-

Everton 37 109:61 51
Huddersfield 38 76:54 46
Sheffield W. 38 89:73 46
Arsenal 37 75:45 45
Sheffield U. 38 79:63 45
West Bromwich 39 69:47 44

A II. ligában újból megerősö
dött a Wolverhampton és Leeds 
United vezető helye.

A  wembley-i Stadionban 90.000 
néző előtt folyt le az ir Thomp
son bíráskodása mellett az Anglia 
— Skócia válogatott mérkőzés, 
amelyet az angolok l:0 -á s  félidő 
után 3:0 arányban a maguk ja 
vára döntöttek el. Mind a két csa
patban 5— 5 újonc játszott.

Holnap 
megoperálják 

Sárosit,
hogy legalább a ma- 
avar— olasz mérkőzés

re rendbejöjjön
__. Saját tudósítónktól —

Köztudomású, hogy Sárosi, a 
Ferencváros jeles középfedezete 
az utóbbi időben sokat betegeske
dett mandulái miatt. Éppen ezért 

„  „ 0_ | a Ferencváros vezetősége Sárosi.
Bolton Wanderers— Derby Coun-1 val és az orvosokkal megbeszélést 
ty 1 :2. Huddersfield Town— Bir- folytatott. Elhatároztak, hogy 
mingham 1:1. Liverpool— Arsenal I holnap, hétfőn kiveszik a kette- 
2:1 Middles brough— West Brom-1 metlenkedő mandulákat A  re - 
wich Albion 1 :0. Newcastle rencváros mar számolt azzal a 
United— Sunderland 1:2. Aston helyzettel, hogy Sárosit egy da- 
Villa— Manchester City 2:1. rabig nélkülöznie keli A  zold-fe- 
Grimsby Town— Blackpool 0:0. 1 hérek ezt azonban nem bánj , 
Leicester City— Everton 0:1. mert, mint mondjak, céljuk az, 
Sheffield Wednesday— Port- hogy Sárosi a május 8-án sorra
smouth 3:1. Chelsea-Sheffield kerülő magyar-oJasz Europai 
United 1:1. West Ham United—  Kupa mérkőzésre jo  formába joj-
Blackburn 1:3. N ön- . .

_ j. Természetesen a mai nagy je-
II, liga lentőségű derbi mérkőzésen Sá-

Charlton Athletic— Bristol City ros- résztvesz, mégpedig an-
2 :0. Southampton— Notts County náj is inkább, mivel fájdalmai je- 
3:1. Tottenham Hotspur— Mill- h enleg szünőben vannak s így 
wall 1:0. Wolwerhampton Wan-1 szép játékot is várhatunk a fiatal, 
derers— Oldham Athletic 7 :1. tehetséges játékostól.
Chesterfield— Leeds United 1:1.
Nottingham Forest— Bradford
City 2:1. Bradford— Bury 2:1. Hogyan állnak ma ki

P°S váí, az eísőosztáiyú amatőr-
2:0. Preston North End— 2?arn-| C S a p a fO K
sley 1:2. Stoke City— Plymouth 
Argyle 3:2.

Félórás küzdelem 
után percek alatt 
verte meg a 
Hungária a Vasast

Hungária— 
Vasas
5 :0  (4 :0 )

A kellemetlen szél tönkre 
tette a játékot és segített 
megtörni a Vasas ellen
állóképességét
G óllövő : Cseh, Titkos, .Cseh, Cseh, Cseh

Hungária-út. 3500 néző. B író: Rubint.

■ ( Április bolondos szeszélye m eg-1 a labda felette a kapufáról pat-
BSzKRT: Régi — Belesik. Léhner dideregtette tegnap az embere- tan vissza. Kalmár elhalássza A 
■ Kiss, őri, Király — Bartos, Be- fceí_ Komor felhőket kergetett az kapu elől s a Hungária támadá- 

reoz, Gergely, Ménesi I., Bíró. \ . vad szélen nyargald- sok sora indul meg. A  szél is

G ^ ^ - K e S ^ g ő s I . ,  í l a a VaSaSt’ h0gy
Skót liga

Airdrieonians— Celtic 1:1. Cow- i t}e r„ eiv  _  k é s ié i , R egős L , Dum mer | "  •—  ------------ I ~ J ,  , , v ' ± „
denbeath— Kilmamock 7:1. Ü Nemes, Regős II., Pusztai, VériA vigyorgott\ is a nap, nem voZí csak ^  f
Hearts— Hamilton Academicals Baráth. a köszönet benne. . met el.fu,t^ ;  n
4:2. St. Mirren— Dundee United BSE: M arsovszky -  Füstös, Sopo- A töltésén, ahonnan jegy nel- re a labdát, Kuzdenyi azonban
r .-i Third Lanark Partick ny-ai — Ellbogen, Gyulay, Pálmándi I látni a Hungária-út mér- 1 mellé továbbítja. A  játék eleg
Thistle 3:1.

Változás
a K IS O K  holnap

b a jn o k i sorre
—  Saját tudósítónktól —

Megírtuk, hogy a KISOK fut- 
ballbajnokságának tavaszi mérkő
zéseit hétfőn, azaz holnap dél
után kezdik az iskolai csapatok.

Minthogy eddig a KISOK sza
bályai szerint az iskolai bajnok
ságban csak olyan tanulók szere
pelhettek, akik egyesületi csapat
ban abban az időben nem ját
szottak, néhány iskola igazgató
sága az egyesületnek kiadott ta
nulók játékjogát az iskolai baj
nokság tartamára visszavonta.

Ez a néhány visszavonás az 
egyesületekben meglehetős kon 
sternációt is okozott, mert egy 
félreértés miatt úgy magyaráz^ 
ták a dolgot, mintha a KISOK 
az összes kiadatásokat vissza
vonta volna.

A KISOK és az érdekelt egye
sületek vezetősége talált azonban 
megoldást arra, hogy a kiadott 
diákok mindkét bajnokságban 
résztvegyenek. Megegyeztek
ugyanis abban, hogy a vasárnap 
egyesületben játszó diákok részé
re, szerdán bocsátják pályájukat 
rendelkezésre és ezek a diákcsa
patok nem hétfőn, hanem szer
dán játszák KISOK bajnoki mér
kőzéseiket. így  a kecske is jól 
lakik és a káposzta is megmarad!

A sorrendben beállott változás 
egyébként a következő: szerdán,
április 13-án, játszik  a MAFC  
pályán: a II. Toldy r.— V. Kér. 
Akadémia (S tö ck l); az FTC  
pályán:, a .VII. Rákóczi fk.— V

rét a próbaversenyre
illetve a losangelesi 

játékokra
—  Saját tudósítónktól —

xiyai — Eli bogén, Ixyniay, ram auoi i latm a tlungaria-UZ mer- | mene tovauuiLj a. xx jcu/cjv cic*
— Béky, Mick, Nagy, Szűcs n ., I kőzéseit, mégis tömött sorokban lanyha. A  Hungária rosszul pasz 
Kozma. _ . \ állottak már jóval kezdés előtt is szol, nem tudják játékosai a szél

URAK: Danzmger -  Vavró, Szó-1 ^  emberek Dideregtek, bokáz-\ erejét beleilleszteni a játékukba.
T s ^ ” rInor% enIy n  Tombor TL,\tak s mikor a második félidőben Valaki dühösen kiált be rájuk: Jbger, Gábor, Jeney II., Tombor í u  ^  ^  ^  ^  ^  I __ m  ^  lopjátok ffl m pot?

zetet, a főkapu előtt topogtak.\ —  Úgy!? Most már tudom, 
Egyszerre csak kinyílt a kapu —  1 miért nem süt —  üt a fejére 
fél óra volt még hátra —  s öm-1 más.
lőtt be rajta az ingyenesek leg-\ A  10 percben jó  a kombináció, 
alább ezerfőnyi tömege. Ez a se- 1 de a végén a kifutó Bereczky 
reg duzzasztotta m eg a nézők 1 ^ jp j el a labdát, majd Cseh feje 
számát, amely bizony nem volt I  ̂ szerzi meg. Sebes Hires-
imponáló. I hez játszik, a szélső nagyszerű

Annál szebb, gondozottabb ta- j helyzetbe kerül, de ront. Iglödy 
fajjal várta a pálya a két csapa-1 a kapufáig nyomul a labdával, 
tót. Valaki meg is jegyezte : I emberbe akad a beadás, majd

— ■ Milyen szép most a palya! 1 meg Barátky lövése is. Koszta 
Mire Salamon kész volt a meg- ejgj Mándi haza játszik s utána 

jegyzéssel: 1 isnfét rendszertelenül száll a
—  Várja meg, m íg a Sebes 1 labda ide_0(ja. A  17. percben 

passzol, hogy akkor is tetszik-e? 1 megint lefut Koszta, a vonalról 
A csapatok meg is jelennek, a gUrjt kapu elé, de a belsők elro- 

sorsolásnál Mándinak kedvez a | bánták már s mögéjük gurul a 
szerencse s így a Vasas kelle-1 labda. Ezek a Koszta lefutások 
metlen széllel szemben kezdi ® I szakítják csak meg a Hungária 
játékot. Az összeállítások a kg-1 ostromát, amely azonban semmi 
vetkezők: )  _ komoly eseményt nem hoz. Mind-

Hungária: . Szabó— Weber, össze a 23. percben kell Barátky
Mándi— Rebro, Kalmár,  ̂ Sebes- lapos lövését fognia Bereczky- 
Iglódy, Cseh II., Barátky, Tit-1 n6b. A  további támadások is 
kos, Hires. meddők, míg végre

Vasas: Bereczky— Szemere, | .  ̂ t
Rózse— Vági, Burger, Kiss—
Koszta, Egri, Küzdényi, Brun- 
eoker, Stanzl.

Sziics. . ,
MAVAG: Országb — Krajcsi, Fá- 

ezán II. — Herczegb, Gálos IL, Opa- 
ta — Zavadszky, Ivanics, Ébner, Pin
tér, Antal.

„33“ FC: Rafíai — Károlyi-Kan-
gyerba, Wéber — Feketehegyi, Fe
hér II., Krammer — Mélán, Ju
hász, Szabó, Major, Kiss.

. „  | Postás: Kristóf — Jelen, Fehór-Berzsenyi rg. (Br. Gudenus), a I ^  Kalm4r> Botor _
BSE pályán: VIII. Zrínyi rg. Kása> kertész, Hollós!, Mátéffy, 
IX . Szt. István fk. (Salgó.) __  ̂ Horgos.

A  többi kisorsolt mérkőzést Elektromos: TJjváry — Csovits,
holnap, a már közölt rendben bo- I Kulcsár — Deák, Lévay, Lengyel — 
nyolítják le. Valamennyi mérkő- Reiter, MelichaTik, Bogdán, Obsitos, 
zés holnap és szerdán is, délután Kocsis. __ gternber?> DeAk
4 orakor kezdődik. | _  Hoffmann) Lendvai, Schubert -

Bay, Gervai, Dómján, Biháml, Ke

Heti 32 órában készül FVSK: Pánczél — Velicskó TI■ U v  1 1 w *  » ■  w  ■■ | X V uXV. A allví/Di » v lvu“ v
a  m o d e r n  n e n t G i t l o n  l c © “ | Takács — Smbó, Fogl II., Beakő - -  a  m o a e r n  p e n i  _ _  | Bánky, Honthy, Cseszneky, Szojáfe

II,, Komáromi.
BEAC: Takács — Mester, Szántó

— Izák, Sághy, Németh II. — Dem- 
kó, Koncicky, Wigh, Ivány (Zudla) 

III. kér. TVE: Wiener — Hefkó
l II., Laekner — Lennerth, Nagy, Mo- 

A nyolc főből álló olimpiai keret I sobeim — Schwelbl, Boskovits, Gyur- 
húsvéti pihenője után elkezdte K<> j Dinnyés, Mayhcrr (Baczakow i.
moly és rendszeres munkáját. A  TJTE, Algo]lOT _  Futó, Otosb -  
munkaterv úgy van kidolgozva, hogy Rallói Gyárfági Kolozsvári -  Unger, 
a fiúknak valóban minden ̂ ideje* put2j Klallber; Sándor,
igénybe veszi s egyúttal aranyosan MTK; ToWi _  Kálla}> Kovács — 
elosztva, minden spoítágban egyíor-1 várad;j Iványij Semsei — Gábor, 
mán módot nyújt a kerülésre. A  K ád Hódi> Ferenczy, Szabó 
munkaterv heti 32 érát ír elő. Ebooll 
a harminckét órából 8 és fél óra lo
vaglás, 4 óra úszás, 10 éŝ  fél óra 
futás, S és fél óra épéevívás, _4 és 
fél óra pisztolylövés 8 végre heti két 
óra orvosi vizsgálat. Eddig a gya
korlatok legnagyobb részét a lakta
nyában végezték, most azonban el- 
kezdték a terepein való lovaglást és [esz nm esfe $ órakor a Rudasban 
futást. , j A versenyen a Graefl Ödön-

A rendszeres edzest kiváló sport- j vándordij ért küzdenek a bankver.
^ O T )  cl /J  /i nn A  f in  í  r t V O O /í  G r tO

Vándordíjas
bankverseny

emberek vezetik s nagy _ 
ügyelnek arra is, hogy kinek mennyi 
munkára van szüksége, nehogy va
laki letörjön a nyolcas

senyzők, de lesz négy országos nyílt 
száma is a versenynek, ezeket ifjú
sági versenyzők részére írták ki.

Félórás meddő harc 
után, négy perc alatt 

három gól

Titkos jut jó  helyzetbe s a 
16-osról rettentő lövést küld 
kapura, de a labda kívülről 

súrolja a kapufát.
Sebes lövése. Bereczky kezében 
hal el, a következő helyzetet meg 
el tologatja a Hungária csatársor, 
végül Szemere kornerre rúg 

A Vasas nem messze jut a kéz- Alig hárít a védelem, máris fe 
déssel. Weber fe jese viszi vissza lódyt hozzák jó  helyzetbe, de a 
a labdát, mely Barátky, Sebes, szélső késik s megint sarokrúgás 
Titkos lábán át vándorol Hires lesz csak az eredmény. Titkos 
elé, aki elfut vele. A  beadás el-| hendsze szabadítja fel a hosszú 
viszi Iglódy elé a labdát, aki lő 
is, de Bereczky kornerre tolja.
Barátky fejesét m ár fogja  a ka
pus s a kirúgás nyomán Koszta 
elfutna, de Sebes fellöki. Koszta 
szabadrúgására Szabó előrelép §
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Ostrom alól a Vasas kaput. Kosz
ta elfut, jól ad középre, Küzdé
nyi azonban eidekázza a labdát, 
Brunecker meg nagy lyukat rúg. 
Titkos két lövése a válasz a 30. 
percben, majd a frissen futó 
Kosztat Weber szereli. Jó ado
gatás kezdődik erre. Végül is 
Sebes, Kalmár, Híres utón ván
dorol a labda, a szélső bead, de a 
védelem Titkost szereli. A  labda 
azonban ott ugrik a 16-on belu 
a 33. percben.

A két bekk és Cseh küzd érte, 
a csatár meg is rúgja s Sze
mere lábáról a kifelé tartó 
Bereczky felett a hálóba ível 

az első gól. (1 :0 ).
A  nézők nem igen tudják, hogy 
ki a gól szerzője. A hungáristák 
gratulálnak Cseánek, a Vasas já
tékosok nem üdvözlik Szemerét! 
A  Hungária azonban tovább is 
nyomasztó fölényben van. A Va
sas védelem egyre nehezebben 
állja az ostromot. A 36. percben 
balra száll a labda, a nagy len
dülettel rohanó

Titkos elviszi Szemere mel
lett s Bereczky már hiába 
megy eléje, mert mellette a 
hálóba vágódik a labda.

(2 :0 ).
A  hungáristáknak nincs elég ide
jük az örömre. Máris támad a 
csapat, Cseh a 16-on belül terem. 
Bereczky ráfut, a csatár a ka
pust is kicselezi s a kapuba ro
hanó

Szemere lábai között gurítja 
a jobb sarokba a harmadik 

gólt. (3 :0 ). 37. p.
Tehát négy perc telt csak el az 

első gól rúgásától! A Hungária 
tovább támad. Kétszer lesállás 
akasztja azonban meg a kapu 
közelében. Már a 45. percben jár 
a mutató, mikor

Titkos ívelten centerez s 
Cseh kapásból a jobb sarokba 
vágja a félidő utolsó, de a 
mérkőzés legszebb gólját.

(4 :0 ).
A kezdés után nyomban szünetet 
jelez a játékvezető.

Lanyha játékban ala
kul ki a végeredmény

Némi mezőnyjáték után a Va
sas kornert rúghat. A védelem ki
fejeli a labdát Küzdényi elé, aki 
kapu mellé küldi. Most Stanzl visz 
támadást — nem a régi még s az 
első félidőben meg is sérült — , de 
a döntő pillanatban kornerre sze
relik. A Vasas erősen küzd, 
Koszta jó centerét Szabó húzza 
le, de lassanként a Hungária is 
támad. Híres beadása a kapusé, 
majd Barátky lábáról csúszik ka
pu mellé a labda, a 13. percben 
pedig Titkos nagy lövését kell vé
denie Bereczkynek. A  17. percben 
Stanzl kapna labdát, de lesben áll. 
Eúgás után Titkos faultol, erre 
Koszta hendszel. Egészen lanyhán 
megy a játék, semmi érdekesség 
nincs benne. Mindössze Küzdényi 
lövését kell fognia Szabónak, de a 
földi el is csípi a bőrt. Utána

azonban Hungária-fölény alakul 
ki. A Vasas támadó lendülete két 
kornerben jelentkezik még, hogy 
azok eredménytelenségével elmúl
jon. Csak Rebró hendsze után ke
rül ismét a kapu közelébe, de me
gint csak kornerig viszi. A 34. 
percben van ez már s egészen el
laposodik a játék. A  Hungária 
csatársorából is hiányzik a lendü
let, tologat csak, mikor a 40. perc
ben hirtelen nagy erővel lő kapura 
Titkos. A labda a vetődő Bereczky 
melléről visszapattan s

az ott termő, szemfüles 
Cseh nagy flegmával a bal 
kapufa mellé pöccinti a 

hálóba. (5 :0 ).
A gól után Egry  szép lövése ese
mény még, különben nincs jelentős 
pillanat.

Az öltözők hangulata
Kisfalvi István dr.: Nagyon

szépen játszott a csapat. Főleg az 
első félidőre áll ez. Kalmár egé
szen elsőrangúan futballozott s 
vitte magával az egész együttest.

Senkey Imre: Még ma is vol
tak kellemetlen pontok a csapatr 
bán. A második félidőben nagyon 
ellanyhult az egész gárda.

Neuwelt Pál, a Vasas aielnöke: 
Négy nagyon peches gólt kap
tunk. Az több annál, amit a csa
pat el tud viselni úgy, hogy harci 
ereje meg ne törjön.

Rózsa: Csatársor nélkül nem 
lehet játszani, meccset nyerni! A 
védelem csodát nem művelhet!

A Hungária játékát
éppen úgy befolyásolta a süvítő 
szél, a futballnak ez a legnagyobb, 
legkellemetlenebb ellensége, mint 
ahogy kifullasztotta a Vasas vé
delmét is. A  Hungária nem tu
dott elfogadhatóan rendszeres játé
kot játszani, a Vasas pedig nem 
bírta az ellenfél és a szél együt
tes nyomását. így kerekedett ki a 
négygólos félidő, bár a sok táma
dás alapján nagyrészt rá szolgált 
a Hungária. Csak éppen

egészen más akciók és táma
dások befejezéseképpen vár
ta a nézők serege a gólt, nem 
azok után, amelyek végén 

megszülettek.
Ezért nem lehet sok dicsérettel 
említeni a csatársor játékát.

Barátky egészen beleveszett a 
mezőnybe, snem irányított. Cseh 
csak a kapu előtt játszott, Tit
kosnak viszont voltak jól adott 
labdái. Híres nem egészen adta 
önmagát, nem bírt a széllel, Iglódy 
pedig még kiforratlan és kondíció
ja is gyenge.

A halfsorból kiemelkedett 
Kalmár játéka, de feltűnőbb 
és kellemesebb meglepetés 

Rebró passzolása.
Küzdőképessége bámulatos és ta
núságot tett arról, hogy még na
gyon jól használható játékos. Se
bes semmit sem fejlődik, hacsak 
nem visszafelé. Jól bevált Weber, 
akinek rúgótechnikája kitűnően 
érvényesült. Mándi a szokottnál 
gyengébben játszott. Szabónak

nem igen akadt komoly dolga.

A Vasasban a védelem küz
dött jól,

amíg meg nem tört. Szemere kü
lönösen jól kezdett, de a gól után 
visszaesett. Rózsa jól szerel, rom
bol, de rúgásai ezúttal nem voltak 
tiszták. Bereczky jó  formában 
van. A  gólokkal szemben más ka
pus sem sokat tehetett volna. A 
halfsor nem tudott megbirkózni 
még a széllel sem a Hungáriával. 
Igaz, hogy ekkor már fáradt is volt. 
Kiss tűnt ki néha, de sem Vágitól,

Eldőlt a spanyol 
bajnokság sorsa

A spanyol bajnokság utolsó 
fordulóján a magyar Herczka 
Lipót által edzett FC Madrid 2 :2 
arányban végzett az FC Barcelo
nával, az Atletic Bilbao pedig 
2:0 arányban vereséget szenve
dett a Racing Santandertől. Ez
zel be is fejeződött a spanyol 
bajnoki küzdelem, amelyben első 
helyen az FC Madrid végzett 28 
ponttal, míg a második az A tle
tic Bilbao, a tavalyi bajnok lett

E V E Z O S -^ W E E K E N D -, fi 80-tŐI 
TRÉNINGRUHA^'.,
2. sz. Számonként t — P emelkedés. 
Előjegyezhető és kapható kizárólag 

Teréz-körút 1/a.
Salaraonovits RUHÁZATI VÁLLALAT

25 ponttal. Harmadik az FC Barce
lona 2k ponttal.

A franciák válogattak 
már, Pozzo töpreng
A mai francia-olasz válogatott 

mérkőzésre a franciák már hét
főn összeállították csapatukat: 
Tassin Racing— Anaiol Racing, 
Chardar FC Séte —  Scharwath 
AS Strasbourg, Kulcsár SO 
Montpellier, Laurent J. FC 
Sochaux —  Liberati Amiens AC, 
Touffait Stade Rennais, Bar dót 
AS Cannes, Laurent L. FC 
Schohaux, Langiüer Excelsior.

Pozzo mester Torinóba hívta 
össze péntek délelőttre a követ
kező gárdát:

Kapusok: Combi, Sclavi. 
Hátvédek: Rosetta, Allemandi, 

Monzcglio.
Fedezetek: Ferraris, Berto-

lini, Bigogno, Pitto.

sem Burgertól nem láttunk külön 
dicséretre méltót.

Ezt mondhtjuk a csatársorról 
is, amelyben csak Koszta játszott 
jól. Stanzl még nem érte el régi 
formáját, meg is sérült. A belsők
nek semmi sem sikerült. Küzdényi 
tehetséges kezdő lehet, de ezen a 
meccsen még erről sem tudott 
meggyőzni bennünket. Egry  és 
Brunecker álig-alig tűnt fel vala
mivel.

Rubint az első félidőben kifo
gástalanul vezette a játékot. Szü
net után kissé zavartabban mű
ködött s néhány hibát csinált.

Csatárok: Costantino, Orsi,
Schiavio, Magnozzi, Banchero, 
Cesarini, Massagiatore, Pilotta.

Ebből a 17 játékosból választja 
ki párisi csapatát az olasz kapi- 
kány, de csak a helyszínen!

Swobodo és Simpersky 
kimarad a Slavia 

csapatából
Már a magyar csapattól el

szenvedett 3 :l-es  válogatott mér
kőzés után hirdették a prágai 
sajtóorgánumok nagy részében, 
hogy a két Slavia-játékos — 
Swoboda és Simpersky —  rová
sára kell írni elsősorban a vere
séget. Azóta a Slavia szerzett két 
új csatárt, Bradácsot és Kopec- 
kyt, még pedig 135.000 cseh ko
ronáért. Miután Swoboda annak
idején 100.000 koronába került, 
érthető érdeklődés előzte meg a 
Slavia múlt vasárnapi bajnoki

Ketten beszélgetnek

Újpesti szurkoló: Mondja!
Fognak vasárnap gólt lőni?

Ferencvárosi szurkoló: Naná, 
sztrájkolunk!

szereplését, a „negyedmilliós”  
csatársor bemutatkozását. Hát ez 
a csatársor egyetlen gólt sem 
tudott berúgni a vidéki Pilsen 
hálójába. Most már a Slavia

Vasárnap, 1932 április EJ.

R e j t v é n y t r i a t l o n
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házilapja, a „Veeser” is meg
állapította, hogy a kudarc oka 
Swoboda és Simpersky rossz for
mája volt. Fanta kapitány ezért 
már meg sem hívta a két játé
kost a szövetségi edzésre. A  Sla
via pedig kihagyta e heti csapa
tából a két játékost és így állt 
fel tegnap szombaton a Csehie 
Kariin elleni bajnoki mérkőzésre: 
Pkmicska —  Zsenisek, Fiola —  Kri- 
zsek, Vodicska, Cserniczky —  Ju- 
nek, Bradács, Soltys, Kopecky, 
Puca.

A Slavia győzött 
Swoboda és Simpersky 

nélkül is
(Fenti jelentésünkhöz mindjárt 

hozzáfűzhetjük az érdeklődéssel 
várt meccs eredményét:)

Prága, április 9.
A Slavia ma bajnoki mérkőzésén 

valóban Swoboda és Simpersziky 
nélkül állt fel és 6:0-ra győzött a 
Csehie Kariin ellen. Már a fő id ő 
ben 3:0-ra vezetett a Slavia. Gól
lövők: Kopeczky (2 ), Junek, Soltys, 
Fiala, Bradacs. 3000 néző.

A sérthetetlen Paolino
Paolino, a „baszk favágó”  a világ 

legkeményebb boxalója. A legkemé
nyebb meccsei után sem sérült meg 
sóba sem. Egyetlen sérülését tréning 
közben szerezte. Egy félénk, isme
retlen, „pimf” boxoló úgy találta, 
megütni, hogy bordatörést szenve
dett.

R o k o n f o g l a l k o z á s o k

„Rubber” Goldberger ismertnevű 
amerikai boxmenedzser. De nem ez 
a főfoglalkozása. Elsősorban sírhely- 
eladással foglalkozik.

Furcsa statisztika
Del Monteben, a kaliforniai had

apródiskolában intenzív sportélet fo
lyik. Kiszámították, hogy az intézet 
1200 hallgatója négy hét alatt össze
sem 7200 kilóval gyarapodott és 28 
métert nőtt !

Berlinben a Hertha BSC 3:2 (0:1) 
arányban győzött barátságos talál
kozáson a Tennis Borúsain ellem 

A Hungáriát májusra Temesvárra 
és Nagyváradra hívják. Kedden ad
nak végleges választ a kék-fehérek.

Szenzációs doping
Irta: M ax Bihari

Fordította: M. Takács Gizella.

Alábbi kis történet bizony nem 
mai keletű. Egyik hőse jómagam 
voltam. Abban az időben még 
vígan atlétizálgattam a brivei 
sportklubban.

Az atlétikai szakosztálynak 
volt egy zseniális, népszerű, 
színamatőr menedzsere, névsze- 
rint Roby Bénard. A menedzser 
szóval azonban nincsen kellőkép
pen kifejezve Roby Bénard mű
ködési köre. Mert ő vala az atlé
tagárda lelke, esze, apja, orvosa, 
edzője, masszőrje, — valamint a 
szakosztály pénztárosa, intézője, 
versenyrendezője is. Mindezeik 
mellett még élő naptár és lexi
kon is volt —  fejből tudta az 
összes bel- és külföldi atlétikai 
eredményeket, rekordokat, —  
időbeli sorrendben, tíz évre visz- 
szamenően. Mindnyájan nagyon 
szerettük és mindenben feltétle
nül respektáltuk őt.

Történt egyszer, egy nyári va
sárnap délután, hogy Roby 
apánk vezetése alatt a szomszéd

városba utaztunk vendégszerep
lésre. A  küzdelem vándordíjért 
folyt!

Felszálláskor a csapat egyetlen 
távolugró reprezentánsa, Toto, 
úgy megütötte a bokáját a vonat
lépcsőbe, hogy teljesen lesántult. 
Roby Bénard hiába borogatta 
nagy gonddal és szakértelemmel 
a daganatot egész úton, —  csak 
nem akart lelohadni,

—  Toto nem indulhat! —• 
sóhajtoztak. Szörnyen fájlaltuk, 
hogy potyán kell leadni egy pon
tot az ellenfél javára . . .

»
A verseny jó l kezdődött. Meg

nyertük a 100 és 400 métert, va
lamint a 110 méteres gátfutást. 
Következett a távolugrás . . .

Az öltözőben Roby Bénard ti
tokzatosan félrehúzott:

—  Maxikám, be kell ugranod 
Toto helyett! Győznöd kell és 
győzni fogsz. Van egy korszak- 
alkotó csodaszerem, az igazat 
megvallva amolyan serkentő, 
doping d olog  . . .  kimondottan 
ilyen és hasonló beugrási ese
tekre készült. Kitűnő szer! Biz
tosan ható!

Kissé begyulladtam, de ellen

kezni nem mertem. Végtére Roby 
bátyánk tudja mit csinál, talán 
csak nem méreg az, amit ad! 
Ismeri az én eddigi eredményei
met is és tisztában van azzal, 
mire vagyok képes a távol ugrás
ban. Tréningben próbálkoztam 
már vele, maximális teljesítmé
nyem 6.5 méter! Tudja jól, hogy 
indulnom kell még a stafétában 
is, melynek egyik erőssége va
gyok. De ha ő garantálja a győ
zelmet . . .  ha feltalált egy cso 
daszert . . .

—  óhajod parancs. Gyerünk 
gyorsan hát azzal a dopinggal, 
apám, —  rebegtem jól felfogott 
fegyelmezettséggel.

Roby Bénard kihalészott a 
kofferje mélyéről egy félliteres 
üveget, melyre egy vörös halál
fejes cédula volt ragasztva. F el
írás: „Extra dinamit! Vigyázat! 
M éreg!"

Felrázta az üveget.
—  Csak egy kortyot végy a 

szádba! Gargarizálj és köpd k i! 
Vigyázz, le ne csússzon egy 
csepp se a torkodon! — rendel
kezett.

Vakon engedelmeskedtem . . .

Az extra dinamit megtette a 
magáét. Életemben először ugrot
tam 7.20-at. Tizenöt perccel ké
sőbb a stafétát is diadalra vit
tem, miután az ördöngős dina- 
mit-doping hatását még akkor is 
intenzíven érezni véltem minden 
tagomban. . .

Roby Bénard öasze-vissza csó
kolt nagy örömében. A  csapat 
fölényesen letarolt minden ba
bért. Megnyertük a vándordíját.

A  miting után, hogy le ne kés- 
sük az egyetlen esti vonatot, 
nyomban rendbeszedtiik magun
kat és futottunk ki az állomásra. 
A  vonat már mozgásban is volt.

Ahogy beszálltunk, eszembe
jutott, hogy a nagy sietségben 
elfelejtettem valamit inni, pedig 
majd elepedek szomjan. ügylét- 
szik, attól a cudar extradinamit- 
t ó l l . . .  A  legközelebbi állomás 
jó  félórányira van! Még soha 
ilyen őrült szomjúság nem gyö
tört. Rettenetesen égett a tor
kom. Ki van zárva, nem bírom ki 
a következő állomásig!

Markomban szorongattam a 
vándordíját, egy nagy serleget. 
Ez még jobban felfokozta szóm-

.V'

júságingeremet. Többet érne egy 
kis pohárka —  itallal, mint ez a 
nagy serleg —  üresen! Tanta
luszi kínjaim voltak.

Feledve minden klubfegyel- 
met, Roby Bénardra támadtam:

—  Hallod-e, apám! Mit csinál
tál velem? Az extra dinamitod 
tönkretett! Meghalok a szomjú
ságtól! Az Istenért, adj valamit 
inni, de rögtön —  vagy meghú
zom a vészfék et!!!

Roby Bénard mosolyogva át
nyújtott egy papírba csomagolt 
félliteres üveget:

—  Nesze fiacskám, igyál! De 
miért nem szóltál már e lő b b ? .. .

Egy szuszra kihörpintettem az 
üveg tartalmát. Igen kellemes 
savanykás ízű folyadék volt. De 
nagy szomjúságomban azt hi
szem, akár tintát vagy mosogató
vizet is megittam volna! Ú jjá
születve, megkönnyebbülten ad
tam vissza a flaakát.

És ekkor Roby Bénard —  ki
csomagolta az ü veget. . ,  Ugyani 
az az üveg volt, melyből a távol
ugrásom előtt gargalizáltam . . ,

. . .  A szuggerált doping, az 
extra dinamit —  gyenge almabor 
v o lt . . .



Május első lé ! kelében 
Ruszinszkéba átnyúló nagy 

m á n  túrát bonyolít le 
a Bocskai

,—  T e le fo n  je le n té s ü n k  —

Debrecen, április 7.
A Nemzeti Sport többször írt már 

arról, hogy a Bocskai május elej én ro- 
hiániai túrára megy. A  tárgyalások 
most fejeződtek be, mégpedig teljes 
sikerrel. Az út nem kevesebb, mint 
nyolc mérkőzést ölel fel. A három utol
só meccs színhelye azonban már nem 
Románia, hanem Ruszinszkó.

Az út teljes műsora:
M ájus 1 :  B u ka rest T ricolor.
Május 2 : B u ka rest Juventus.
Május 5 :  B rassó.
M ájus 8 :  K olozsvá r U n iversita tea . 
M ájus 1 0 : K olozsvá r (a z  e llen fele t  

az U vá la sztja  m ajd  k i).
M ájus l b :  B ereg szá sz  B F T C . 
M ájus 1 5 : M unkács M S E .
Május 1 6 : Ung-vár.
A túra érdekében a Sabaria elleni 

bajnoki mérkőzését, mely május 1-re 
van kisorsolva, április 28-ra, csü
törtökre hozta előre a Bocskai.

Vasárnap, 1902 április 10.

papírforma:zöld-fehér 
győzelem

csapatösszeállítás:
Újpest két csapatrésze 
kísérletinek tekinthető 

M egfigyelés: a pillanatnyi 
forma is a Ferencváros 
mellett szól

__________________iB O fe i

A BfiC megverte a Ylennát
Újra nyílt az osztrák baj

nokság —  A vasárnapj 
derbi győztese az első 

helyre kerül
—  T e le fo n je le n té s ü n k  —

Becs, április 9. 
Bomba-meglepetést hozott _ 

vasárnapi fordulónak az Admira 
— Rapid derbi miatt előrehozott 
csonka része: a hetedik helyen 
álló BAC megverte az éllovas 
Viennát, miáltal a bajnokság újra 
teljesen nyilt lett, mert a vasár
napi Admira— Rapid mérkőzés 
győztese átveszi a vezető helyet 
a Viennától.

Részletes eredmények:
BAC— Vienna 2 :1  ( 1 :0 ) .  Hohe 

Warte. B író: Czerny. 4000 néző 
A BAC önfeláldozó és hihetetle 
nül ambiciózus játéka, azonkívül 
a soproni Schöll egészen kivéte
les védése juttatta a BAC-ot 
ehhez a ritka sikerhez. A  Vien- 
hában csak Gschweidl és H off- 
ttiann volt jó. Prousek révén már 
a 3. percben vezetéshez jut a 
BAC, a második félidő 39. percé
ben Galasch révén már 2 :0 -ra  
növeli előnyét, amikor a Vienna 
Gschweidl passzából és Brosen- 
bauer lövése révén enyhíti a ve
reség arányát.

F AC— N icholson 1 :1  (1 :1 ) .
Hohe W arte. Bíró: M iesz. Nyilt 
játék, reális eredmény. Wagner 
lőtte a FAC gólját, Hanel a Ni- 
cholsonét.

Wacker— Slovan 2 :0  (2 :0 ) .
Hütteldorf. B író : Frankenstein.
1500 néző. A  győztes csapat rá
szolgált a két pontra. _ Horváth 
erősen javult. Braun és W indt- 
ner lőtte a gólokat. Slovanban 
Rieder kapus volt a legjobb.

Austria— W A C  2 :0  ( 1 :0 ) .  Prá
ter. Bíró: Braun. 500 néző. Hul
lámzó játék, a gólarány túlzott. 
Viertel és Spechtel a gólszerző. 
Sindelar és Nausch a győztes csa
pat legjobb embere, a W AC-ban  
Sesta és Hiden volt jó.

Howorka Ottó.

A filléres gyorssal utazik a zóld- 
tehér szurkolók tábora Jövő vasár- 
lap Debrecenbe. Jövő vasárnap a
Ferencváros Debrecenben játszik 
bajnoki mérkőzést a Bocskai ellen. 
Kapóra jön a ferencvárosi szurko 
lók gárdájának, hogy ezen a napon 
Indít a MÁV filléres gyorsvonatot 
Debrecenbe és erre a v ° " a,tra, . "i, 
helyet tartott fenn a zöld-fehér hívők 
táborának. Az utazni szándékozók 
Jelentkezhetnek az FTC* irodájában 
(üllőiúti pálya) és Koholt & László 
drogériájában. A  vonat vasárnap 
röggel 6.50-kor indul a Nyugatiról és 
10.47-kor érkezik Debrecenbe. Visz- 
szafelé este 8.30-kor indul a vonat és 
éjfélután pár perccel érkezik Buda
pestre. Részvételi díj meccsjeggyel
együtt 6 pengő.

Futballcipő P  1 6 . 5 0
faWolpö P 1B.-, blrkóaó és boxolóelpft
í eke te, króm vagy gumitalppal P W .- ,  Koréic 
pérclpö, fekete P 1 6 .-  E zenkívü l túra-, 
•port-, vadán-, rootorclpök és c * 1*™**
vízhatlan és garantált minőségben kaphatok

Jakobovits A.

A  bajnokság ebben az évben 
olyan különös jelenséggel párosul, 
ami eddig még nem fordult elő. 
Nem történt meg ugyanis, hogy 
valamely csapat akár csak az egyik 
szezont is pontveszteség nélkül  ̂ját
szotta volna végig. A  Ferencváros
nak az ősz folyamán sikerült ez 
futballban igen ritka dolog, sőt ezt 
a rekordját tetézi azzal, hogy az 
eddigi tavaszi mérkőzések során 
sem vesztett még pontot. Nem cso
da, ha az egész ferencvárosi tábor 
arról ábrándozik, azért szorong 
minden mérkőzés előtt, hogy a csa
pat megőrizze ezt a tulajdonságát 
s pontveszteség nélkül nyerje meg 
a bajnokságot. Még kevésbé lehet 
csodálni, hogy a Ferencváros min
den ellenfele azzal a titkos óhajjal 
lép a pályára, hogy ö lesz az a hol 
dog együttes, amely megtöri a 
Fradi sikersorozatát. Az ellen 
felek közül azonban nem mind 
egyiket lehet képesnek tartani erre 
a feladatra. Könnyen előfordulhat, 
hogy éppen akkor következik be az 
olyan nagy érdeklődéssel várt 
esemény, amikor .arra legkevésbé 
számítanak, hiszen a futball^ sze
szélyét nem lehet kiszámítani 
Egészen bizonyos azonban, hogy 
nagyon sokan lehetetlennek látják 
a Ferencváros pontveszteségét, ha 
az Újpest mérkőzést is győzelem
mel fejezi be. Mert az Újpest nem
csak a futball szeszélye alapján ve
het el pontot, hanem elvehet azért, 
mert mindenképpen méltó, valóban 
nagy és egyenrangú ellenfele a 
Ferencvárosnak. Az lenne akkor is, 
ha nem állana a bajnokság máso
dik helyén, de mennyivel inkább 
az, hogy a bajnoki sorendben az el 
múlt két év folyamán megelőzte, 
az idén pedig nyomon követi a zöld
fehér csapatot.

Tudjuk azonban, hogy a múlt
ban kiérdemelt címek és rangok 
mennyit érnek a futballban egy- 
egy nagy ellenfél elleni mérkőzé
sen. De tudjuk azt is, hogy a jelen 
rangsora is csak annyit ér, ameny- 
nyi tudással, felkészültséggel, ki- 
kiforrottsággal a ma pályára lépő 
csapat azt alá tudja támasztani. 
Ha a két csapat utolsó szerepléseit 
vesszük figyelembe, akkor azt kell 
látnunk, hogy a Ferencváros meg
nyugtatóbb képet mutat. Biztosan 
és zökkenő nélkül játszott, fölénye
sen győzött még akkor is, amikor 
nem a legjobb összeállításában sze
repelt. Az Újpest éppen az össze
állításában viseli nyugtalanságát, 
bizonytalanságát, arcú meg is 
nyilatkozott a mérkőzésein is, 
melyek közül éppen a hét 
folyamán nem tudta megnyerni a 
Nemzeti ellenit.

—  Saját tudósítónktól -

Közelebb jutunk azonban 
várhatók meghatározásához, ha 
ma délután szembeálló két csapat 
összetételét boncolgatjuk. Az össze
állítás a következő:

Háda —  Takács I., Korányi 
Laky, Sárosi, Lázár —  Táncos, 
Takács //.»  Turay, Toldi, 
Kohut, illetve

Aknai —  Kővágó, Dudás 
Borsányi, Volentik, Szalay —  Sós, 
Avar, Sáros, Jakube,P. Szabó 

Ami az összeállításnál az első 
pillanatra szembeötlik, az a követ- 
kezo j

A Ferencváros állandó csapat
részekkel szerepel, az Újpestben 
pedig két csapatrészben kísérleti,

V igyázat!

Atléták beszélgetnek:
—  öregem ! Én tegnap pénzt 

kaptam egy versenyért!
—  Nahát!, Vigyázz! Tíz év 

múlva diszkvalifikálni fog  a 
NASz!

UTE-pálya M egyeri-ú»

Vasárnap, április 10-én, 
délután fél 5 órakor

bajnoki „derbi" mérkőzés 
Előtte tél 3 órakor

Budai 1HII.ker.FC
I. ligabeli bajnoki mérkőzés

A mérkőzésre külön villamosok 
és autóbuszok indulnak

illetve szükségmegoldás látszik. Ez 
a két csapatrész a fedezetsor és a 
csatársor. Ha pedig ez a két rész 
nem tud teljes összeforrottsággál 
működni, akkor aligha állhat meg 
sikerrel az egész csapat ellenfelével 
szemben.

Újpest folyton keresi a center- 
halfját. Sem Sárosban, sem Köves
ben nem találta meg, ezért vissza
tért Volentikhez, akiben már szin
tén csalódott néhányszor.  ̂ Lehet, 
hogy most megcáfolja eddigi mű
ködését a jelek játékos, ezt azon
ban alig lehet várni, hiszen Turay - 
val, Sárosival szemben még leg
ragyogóbb formájában is alig ve
hetné fel a versenyt sikerrel. Nem  
bírhatja el Turay nagy küzdő
képességét éppen úgy, mint ahogy 
kevés a tudása, gyorsasága, passzo- 
lási készsége Sárosival szemben. 
Emellett pedig főleg a támadás
ban érvényesült mindig, már pedig 
a ferencvárosi halfsorral szemben 
alighanem a védekezési játékon 
lesz az újpesti centerhalfnál a 
hangsúly. Itt, a halfsorban mutat
kozik komoly különbség a két csa
pat között. Hiszen Szalay sem ér 
fel Lázárhoz, vagy Laky hoz
9 az egyetlen Borsányi az, 
aki egeynrangú tud lenni ; el
lenfeleivel. Arra azonban aligha 
lehet ereje és módja ebben a játék
ban, hogy társai gyengeségét a 
maga energiájával és tudásával 
pótolja!

A  két halfsor között —  papíron 
—  mutatkozó különbség alig látszik 
áthidalhatónak, ha a ferencváro
siak mindhárman fitten lépnek a 
pályára. Mégsem mondhatjuk, hogy 
ez a körülmény döntő lesz feltét
lenül a mérkőzésen. Döntő ̂  lehet 
de nem biztos. Hiszen az újpest: 
védelem és csatársor már nem így 
aránylik az ellenfélhez. Ha Aknai 
és Dudás nem azt a gyengébb for
mát játszana ki, amit mostanában 
néha tőlük láthatunk, hanem' azt,

amit tud a két játékos, akkor az 
újpesti védelem felülmúlná a fe 
rencvárosit. Még akkor is, ha Kő
vágó megmaradna azon az alacsony 
szinten, amire mostanában vissza
esett. Mert akkor Korányit éppen 
olyan nehezeen viselheti el a fe 
rencvárosi védelemben Takacs /• 
rutinja és Háda tudása, vakmerő
sége. Valamivel talán több tudás 
van az újpesti védelemben, de en
nek érvényesülését lehet, hogy ép
pen a halfsor bizonytalansága 
akadályozza esetenként.

A  csatársorok közötti viszony 
még érdekesebb. Újpest itt is tapo
gatózik s nem találja meg igazi so
rát. Sáros nem lesz jobb center, 
mint Jakube s alig valamivel jobb, 
mint Köves. Talán erőteljesebb, 
rombolóbb. Ebben a tulajdonság
ban Avar és P. Szabó figyelembe
vételével az egész sor felülmúlja 
valamivel a Ferencvárost^ amely
ben csak Turay és Toldi számít 
ilyen tankszerű csatárnak. A  játék
ban azonban a Takács II., Turay, 
Toldi hármas többre tartható pil
lanatnyilag, mint a Jakube, Sáros, 
Avar trió. S ha ez így áll, akkor a 
jobb halfsorral rendelkező Ferenc
város szélsői sem maradhatnak el 
ellenfelüktől. Hiszen a mostani 
Kohut van olyan eredményes is, 
erőteljes is, mint P. Szabó, Táncos 
pedig gyengébb formájában is csak 
elevenségben marad Sas mögött.

Ilyenformán kétségtelen, hogy 
játéktudása dolgában, pillanatnyi 
forma tekintetében, egyöntetűség 
szempontjából, összeszokottság 
alapján a Ferencváros győzelmi 
esélyei nagyobb. Ezeket az 
esélyeket a játék szeszélye, a vélet
len közbeszólása éppen úgy ront
hatja és teljesen eltüntetheti, 
mint amennyire biztosan gyengíti 
az újpesti pálya. Az újpesti homok 
forró a vendégcsapat lába alatt s 
ma is az lesz. Az újpesti fiúk min
dig nehezebben adják m eg magu
kat otthon, mint idegenben. De ha 
ezt tekintetbe vesszük is, a futball 
logikája alapján a Ferencváros 
győzelmét kell jósolnunk. Ha ezt a 
ogikát meg nem zavarja a  futball 

szeszélye, amely általában sokkal 
nagyobb úr a pályán!

Mindezek felett pedig joggal 
várhatjuk, hogy a magyar bajnok
ság két élcsapata olyan mérkőzést 
vív, amely megbecsülést és tisztele
tet parancsol ez iránt a nagymultú, 
nagyszerű játék iránt, amely a 
futballnak mostanában visszatérő
ben levő tekintélyét és népszerű
ségét tovább emeli, növeli.^ Ezzel 
tartozik a két csapat és az újpesti 
pálya a magyar futballnak!

Kocsisra és Nagyra 
csak három hét máivá 
számíthat a Hungária

— Saját tudósítónktól —

Kocsis után Nagy is huzamo
sabb időre harcképtelenné vált. A  
férfias futballt játszó Hungária 
hátvéd ugyancsak aẑ  óbudaiak 
elleni mérkőzésen sérült ^meg. 
Dömötörrel történt egyik össze
csapásnál érte Nagy jobblabat 
erősebb rúgás, amelyet azonban 
Nagy semmibe sem vett és ez 
lett a veszte, mert a seb ínfi- 
ciálódott, úgyhogy pénteken este 
operatív beavatkozásra volt sz^ "  
ség. Az operáció jól sikerült, 
utána Nagy saját lábán távozott 

i lakására. Az orvosi velemeny 
szerint azonban Nagy állapota 
kéthetes teljes pihenőt kivan, 
ilyenformán tehát a legjobb eset
ben is csak három hét múlva lat
hatjuk őt ismét küzdelemben. Itt 
említhetjük meg, hogy Kocsis 
állapota sokat javult, fájdalmai 
teljesen megszűntek, mégis az az 
újabb orvosi megallapitas, hogy 
további kéthetes pihenőre szorul, 
vagyis körülbelül Nagygyal egy- 
időben kezdheti el csak az ed
zést.

Csak május 29-én játszik 
legközelebb a Ferencvá

ros Budapesten
— Saját tudósítónktól —

A  zöld-fehérek körültekintő ve
zetősége hatalmas tavaszi mű
sort dolgozott ki, hogy biztosítsa 
a csapat anyagi bázisát. Ez a 
műsor a következőképpen fe st.

Április 17. Debrecenben baj
noki a Bocskai ellen.

Április 23. és 24. Krakkóban két 
mérkőzés.

M ájus 1. Kaposvárott bajnoki 
a Somogy ellen.

M ájus 11. (szerda)1. Prágában 
a Sparta ellen.

Május 13. (péntek). Drezdá
ban a DSC ellen.

M ájus 15. Berlinben a Blau- 
Weiss ellen.

M ájus 16. (hétfő). Chemnitzi* 
ben vagy Zwickauban.

Május 21. (szombat). Kolozs
várott a Haggibor ellen.

Május 22. Kolozsvárott a CS 
i Románia ellen.

M ájus 26. (csütörtök). Po*
' zsonyban a Bratislava ellen.

M ájus 29. Bajnoki a III. kér. 
FC ellen.

Június 5. Kupadöntő ( ? ) .
Június 8. (szerda). Temesvá- 

rott a Ripensia ellen.
Június 9. (csütörtök). Temes

várod a városi válogatott ellen.
Június 12. Bajnoki a Budai 

11 ellen.
A  gazdag műsor első pillan

tásra is leginkább szembeötlő tu
lajdonsága, hogy a Ferencáros 
csapata legközelebb csak május. 
29-én játszik újra Budapesten. 
Hét hétre elszakad hű táborá
tól a zöld-fehér csapat, amely ma 
Újpesten búcsúzik. Jövő vasárnap 
ugyan még hatalmas gárda kíséri 
el a csapatot Debrecenbe a Bocs
kai elleni bajnoki mérkőzésre, 
de azután már megkezdődik a 
nagyob távolságokat felölelő ván
dorút, legfeljebb még május
1-én látogathatnak el a szurko
lók Kaposvárra.

Csaknem teljes román váloga
tott csatársor játszik ma a Vasas ] 
ellen Nagyváradon a N A C -—Tö
rekvés kombináltban. A  kitiltott 
Kocsis is játékengedélyt kapott s 
Bodola részére is kértek, de kér
dés, hogy megjöhet-e a váloga- 
tott gólzsák idejében, mert | 
Brassó az árvíz miatt nagyon ne
hezen közlekedhet Nagyváraddal. 
A  kombinált csapat nagy játék
erőt képvisel s nem sokban tér 
el attól, amelyik tavaly 4 :2 -re  
verte a Ferencvárost.

A  Hungária és Ferencváros 
kombináltja május 5-ikén (Űr
napja) és május 8-ikán (magyar 
— olasz) Svájcban játszik két 
mérkőzést, valószínűleg a Young- 
Fellows és a Basel ellen.

Tegnap késő este villámlgazo- 
lással szerződtette le a Bak TK 
Sipőczöt, a Turul volt játékosát, 
aki a Bak-ban centerhalfot fog  
játszani. A  szerződtetés folytán  
Sipőcz egyelőre eltolta külföldre 
való távozását.

egyenáram ú típusai szintén egytárcsás kezelésetek
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He|rá vidék!!
Második vidéki versenyünk eredménye

Mas Diósgyőr —  Salgótarján!!
Jövő  vasárnap vidéki pont!ista!

Teljes erővel megindult a vi
déki verseny. Az ország minden 
részéből kapjuk a pályázatokat. 
Alább közöljük legutóbbi verse
nyünk eredményét, valamint a 
vidéki verseny feltételeit is, azok 
számára, akik most szándékoznak 
belépni a küzdelembe. A  díjaink 
változatlanok és —  természete
sen —  a nyertes által bárkire át
ruházhatók. Két hete kiírt díjain
kat h következők nyerték:

(Győr)
I. Nemes László, Andrássy-űt 

44.
II. Erdély Jenő, Tűzoltóság.
III. Hamm Fülöp, Vennesz 

Jenő-út 9.
(Sopron)

I. Schiller Imre Várkerület 72.
II. Kéri ing Samu, Uj-utca 2.
III. Schneider József (pontos 

címe ?)
Ma Diósgyőr és Salgótarján 

részére hirdetünk külön pályáza
tot. A feltételek és tudnivalók a 
következők:

1.
A Nemzeti _ Sport vidéki olvasói ré

szére hetenként összekapcsolja három 
nagysikerű sportpályázatát: a REJT-
VENYSPORTOT, a TIPVERSENYT és 
a „HOL A  LÁBDA?"-rejtvényt. Mint 
köztudomású, a Rejtvénysport pénte
ken, a Tipverseny kiírása szerdán, i 
„H ol a labda!" vasárnapi számunkban 
jelenik meg.

2.

Az elsőség azt illeti, aki ebben a bá
rom pályázatban a legjobb eredményt 
éri el, vagyis azt, aki a legtöbb rejt
vényt fejti meg helyesen, a legtöbb 
mérkőzés eredményét találja el és a 
legközelebb rajzolja a labdát a való
sághoz. A  pályázatokat pontozással ér
tékeljük. A keresztrejtvény megfejtése 
10, a betűrejtvények'é és más rejtvé
nyeké 2—2 pont lesz, a tipversenyben 
minden találatért 1 pont és minden teli
találatért külön 1 pont jár majd, a 
„H ol a labdá!“ -ban pedig 10 ponttal 
értékeljük a tökéletes megoldást és en
nek arányában kisebb pontszámmal a 
távesebb rajzokat.

8.
A pályázatot minden második héten 

írjuk ki, vasárnapi számunkban. A pá
lyázat eredményeit is vasárnapi szá
mainkban fogjuk kiizölni.

4.
Ez a vidéki verseny teljesen függet

len, teljesen különálló pályázat. Aki 
tehát a rejtvénybajnokság résztvevője, 
annak nem kell külön erre a pályázatra 
megfejtéseket küldeni, aki a „H ol a

labdát -ra pályázik és jól rajzolja be a 
labdát, még első díjat nyerhet a „Hol 
a labda" pályázaton Is, de első lehet 
a _ vidéki versenyen is. Ennek a vidéki 
pályázatnak a célja:

meg akajuk jutalmazni azt a vidéki
olvasónkat, aki ebben a három pá
lyázatban a legügyesebb. A feltetel
tehát csak egy: mind a három pá

lyázaton részt kell venni!
Díjaink a következők:

I. díj 20 pengős bon egy előkelő 
pesti szállodába (kib. 3— 4 napi la
kás).

II. díj: 10 pengős bon egy előkelő 
szállodába (kb. 2 napi lakás).

III. d íj: A Nemzeti Sport egyhavi 
ingyenes előfizetése.

5.
EZT A PÁLYÁZATOT KÉTHETEN

KÉNT 2 -2  VIDÉKI VAROS SZAMARA 
ÍRJUK KI. MOST DIÓSGYŐR ÉS SAL
GÓTARJÁN A SOROS. A MAI „HOL 
A LAB DA ?" REJTVÉNYÜNK TEHÁT 
MAR BELESZÁMÍT EBBE A PÁLYÁ- 
ZATBA!

S.
Nemcsak kéthetenként adunk azonban 

-díjat! _Az év végén magas jutalomban 
részesítjük azt a vidéki olvasónkat, aki 
az év folyamán a legeredményesebb 
volt, azaz a legtöbb pontot gyűjtötte 
össze! Ha tehát mi ezúttal Diósgyőr 
számára is írjuk ki a pályázatot, azért 
Szegedről Is érdemes pályázni, mert

1. a (heti pályázatokban (a főváro
siakkal együtt) mindenki résztvesz és 
mert

2. az év végén kiosztásra kerülő díjak 
odaítélésénél a már most szerzett pon
tok is döntő szereppel bírhatnak.

Az egyes pályázatok beküldési határ- 
idejei egyébként nem változtak. A fel
adási dátumokat mindig az illető pá
lyázat közlésekor szabjuk meg. Végül

8.
Hajrá vidék 1 11

Hol a labdla?
CXJCXiX. számú UéprejivényiinR

Ma:

H o l a  la b d a ?
Szerdán:

T ip s z e f v é n y
Pénteken:

R e jtv é n y s p o rt

Beküldő neve 

Címe...............

Jerítza Mária az Atlanti 
Óceánról küldött rádió
táviratában rendelte meg 
jegyét az április 24-ikí 

magyar-osztrák mérkőzésre
A jegylgénylés túlhaladja az 
osztrák—olasz Európa Kupa 
mérkőzés méreteit is — Meisl 
csapata kialakulóban

— Saját tudósítónktól —

Bécs, április 8. 
Az osztrák főváros a futball- 

sport újabb reneszánsza előtt 
áll. Az osztrák-olasz előtt leg
alább tudtuk, hogy az Európa 
Kupáért megy, a közönség nagy 
érdeklődésére tehát volt magya
rázat. Az április 24-i osztrák- 
magyar mérkőzés azonban barát
ságos találkozás csak,

a jegyostrom azonban túl
haladja az osztrák— olasz

méreteit is.
Itt már nincs más magyarázat, 
mint a régi közmondás: Alté
Liebe rostét nicht! (A  régi sze-

FUTBfiLLFELSZER ELÉSEK
Macher Rezsfi és Társánál, Budapest
IV„ Váczi-utca 28. ez. Telefon: 88—4—47. 
VI., Podmaniezky-u. 45. sz. Tel.: 29—7—04. 

Kérjen árjegyzéket! Árajánlatot
Saját készítmény!! cipőink a legjobbak.

relem nem rozsdásodik be.) A 
szövetség ma kitűzte a táblát,
hogy

ülőhelyet nem ad ki már 
1 többet,

mert nem akarják teljesen jegy  
nélkül hagyni az eddigi elővételi 
helyeket. Ugyanis már csak 300 
jegy maradt nekik! És nem sza
bad elfelejteni, hogy a Hohe 
Warten 4000-rel több az ülőhely, 
mint a Stadionban, az osztrák
olasz színhelyén.

A  rendőri készenlét problémája 
miatt merült fel a mérkőzés elő-

A képbe a labdát ceruzával bele kell rajzolni, a nevet és lak
címet a rovatokba beírni és a lapból kivágott képet a Nemzeti 

Sport szerkesztőségébe (VI., Rózsa-utca 111.) beküldeni.
M egfejtési határidő: 1932 április 14, csütörtök déli 12

órája. Csak eddig az időpontig beérkező megfejtéseket vesszük 
figyelembe.

Kérjük a megfejtés beküldőit, hogy a borítékra szíves
kedjenek ráírni; Hol a labda?
A Jugoslávija húsvéti vendég

járásának első napi mérkőzéséről 
látunk érdekes jelenetet mai rejt
vényképünkön. Az óbudai csatár
sor támad, aminthogy sokat tá
madott ezen a mérkőzésen és 
szorongatja belgrádi ellenfelét. A 
játékosoknak csak egyik része 
mutatja azt mozgásával, hogy 
komoly a dolog. Különösen arról 
lehet következtetni, -hogy Spasics, 
a belgrádi kapus elhagyta a ka
put s kint van már a mezőnyben, 
mert minden valószínűség szerint 
bele akar avatkozni a támadásba.

De ki támad? Ki hozta a kapu 
elé ezt a támadást? Honnan jö 
het, vagy jöhetett a labda?

Spasics mozdulata talán ad rá 
némi választ, hiszen mereven néz 
abba az irányba, ahol Fenyvesi a 
levegőbe ugrik. Oda figyel Di- 
mitrievics, a Jugoslávija bekkje 
is, sőt a háttérben álló Vasics, 
Lengyel és Zilahi egyaránt arra
felé figyel, amerre a kapus. Ez a 
körülmény tehát arra enged kö
vetkeztetni, hogy a labda Feny
vesi körül, Fenyvesi közelében 
van, csupán éppen Fenyvesi mond

ennek némileg ellent. Hiszen az 
óbudai szélső olyan ugrást csinál, 
amely nem győz meg bennünket 
arról, hogy a labdáért ugorva, 
azt el is érte. Aki fejel, az nem 
lehet abban a helyzetben, amely
ben Fenyvesit látjuk. Más oka 
pedig nem akadhat a játékosnak, 
hogy ilyen ugrást végezzen, csu
pán az, ha fejelni akar.

A kép tehát, jóllehet nagyon 
beszédes és világosan magyarázó, 
mégsem olyan, amelyen könnyű 
eligazodni, amelyen könnyen meg 
lehetne találni a labda helyét. 
Kíváncsian várjuk, megfejtőink 
véleményét és a beérkező megfej
tések labdaelhelyezését.

A  megfejtés módja és a bekül
dés határideje nem változott, e 
heti díjaink pedig a következők:

1. d íj: 1 darab kitűnő töltő
toll.

2. díj: Morisson-csomag.
S. díj: A  Nemzeti Sport egy

havi előfizetése.
4— 5. d íj: A  Nemzeti Sport

könyvtár egy-egy könyve.

rehozatala szombatra, de azután 
rendezni tudták a kérdést 
rendőrséggel és így marad a vasár
napi terminus.

Ha az ember kissé turkál a 
jegyelőjegyzések között, érdekes 
dolgokra bukkan. Színészek, éne
kesek, magas állami funkcioná
riusok, a pénzvilág vezérei mind 
felvonulnak a jegyigénylők közt, 
de ott

láttam egy radiogrammot Is, 
amelyet a Majestic fedélze
tén adott fel az újabb világ
sikerek után hazatérő Jeritza 
Mária, hogy két jegyet bizto
sítson magának az o s z t r á k -  

magyarra . . .
Talán a Trubadúrból dúdolta a 
világhírű díva a „Harcra f e l . .  
kezdetű áriát, miközben Gsch- 
weidl és Kálmdr, vagy Turay és 
Sindelar juthatott eszébe, akár
hogyan is volt azonban, egy bi
zonyos: a nagy Jeritza sem fog  
hiányozni az osztrák-magyarról!

Ha már a jegyek körül minden 
jól megy, Meisl szerencséjéről is 
hasonlókat jelenthetek.

Schall éppen most rohamo
san javuló formát árult el,

a BAC ellen nyakra-főre lőtte a 
szebbnél szebb gólokat. Rajta ke
resztül Vogel ismét érvényesült, 
a balszárny tehát már kész. Sin
delar és Gschweidl is megtartja 
helyét, csak Zischek öröké vitás 
még. Két nagyszerű centerhalf,

Magyarországban készül
s azért 50% -kai olcsóbb lett : 
hírű Dr. Morissom borotváló krém, 
amellyel 2 perc alatt víz, szappan és 
ecset nélkül kényelmesen lehet borot
válkozni. A  tömegfogyasztás révén

50%-kal otesóbbban, azaz —.90 fiH.,
1 pergő 20 és 2 pengőért kapható 
szaküzletekben a Morisson-féle borot
váló krém.

Hoffmann és Smistik közt válo
gathat Meisl, a nagyszerű Luef 
a jelölt -a fedezetsor baloldalára. 
A  hátvédek helyére Blum és 
Schramseis a legesélyesebb je
lölt, de Rainer, Sesta, Nausch is 
itt áll szorosan mögöttük. Hiden 
felitűnő gyenge volt vasárnap, a 
feltűnés nyilván a klubjával fel
merült bonyodalmakra vezethető 
vissza. Egészen bizonyos, hogy 
április 24-ig vissza fogja nyerni 
„lelki nyugalmát” .

Az osztrák barométer tehát 
„tartósan szép”  időt jósol, most 
már csak az kell, hogy a magyar 
csapat is teljes fegyverzetben 
vonulhasson fel a Hohe Warte 
történelmi emlékű gyepére, és 
akkor a futballsport újabb 
diadalmi ünnepe gyanánt vonul 
be a naptárba április 24-e!

Howorka Ottó.

A menezser gondjai. Újpestnek, 
Kispest elleni bajnoki mérkőzését 
május 1-re sorsolták ki. Közben 
azonban Újpestnek sikerült igen 
kedvező feltételek mellett lekötni 
május l-ére egy pozsonyi mérkőzést 
a Bratislava ellen. Mit tesz ilyenkor 
az ügyes menezserf Leköt egy-két
külföldi mérkőzést — az ellenfélnek 
is, hogy az könnyebb szívvel menjen 
el vasárnapról csütörtökre. Kispest 
tehát május 1-én idegenben játszik. 
Csak azt nem tudja még, hogy hol, 
mert Langfelder nemcsak ügyes me
nezser, hanem — óvatos is.

• Szenzáció & borotválkozásnál a 
Morisson borotválókrém használata, 
mert vele 2 perc alatt kényelmesen 
lehet víz, szappan s ecset nélkül bo
rotválkozni. A  Morissom borotva
krém itthon készül, s ára 50 száza
lékkal olcsóbb lett 

A törökök kérik a Csikók fényké
peit. A profi szövetség tegnap el is 
küldte azokat. Egyébként holnap 
este állítják össze a balkáni útra 
induló csapatot.

A MILL-bajnokság 
állása

Oprée-csoport
1. BSzKRT 14 12
2. BSE 14 10
3. PSC IS 10
4. „95”  PC 15 9
5. BMTE 14 7
6. Törekvés 13 7
7. DTE 13 6
8. P. Remény 14 4
9. VIII. Akar. 14 3

10. III. k. TVK 14
11- Vasas 2 0 ------20

I. osztály.
Springer-csoport

2 — 44:16 26
2 2 48:15 22
2 8 31:15 20
1 5 21:25 19
3 4 26:17 17
2 4 44:17 1« 
1 6 37:34 18
1 9 9:50 9
2 9 7:82 8 

4 — 10 18:38 8
4:26 —

1. Postás 14 10 2 2 37:18 22
2. MTK 14 9 8 2 32:11 21
3. FTC 14 10 1 3 42:19 21
4. EMTK 13 7 3 3 40:18 17
5. CsTK 14 6 3 5 26:21 16
6. Hungária 13 6 3 4 28:23 15
7. MÁV 14 7 1 6 38:36 15
8. WSC 13 3 1 9 25:35 7
9. NSC 13 2 2 9 13:38 6

10. BEAC 18 2 2 9 14:39 6
11. Szondy 18 1 1 11 11:48 3

Az MLSz-ből nem tűnt el akta.
Félreértések elkerülése végett ennek 
közlésére kéri fel lapunkat az MLSz, 
melynek irodája ellen nincs kifogás. 
Az aktaeltűnés, mint megírtuk, ® 
budapesti amatőr akzövetségben. tör
tént.

A következő szerződések futottak 
be tegnap a profiszövetségbe. Küz*
dényi, volt Soroksár a Vasashoz, 
Buzássy, volt Bak TK az Attilához, 
Haraszti, volt Hungária ugyancsak 
az Attilához, mfg Bl-askó, volt Bak 
7 K a III. kér. FC-hez.

Lipcséből telefonált tegnap Hí 
Edvin s jelezte, hogy szépen 
a túralekötések terén. Most még * 
Ferencvárosnak igyekszik pünkösd 
másnapjára, valamint a Hungáriának 
pünkösd két napjára meccset szerez
ni s azután hazajön. Kedden 
szerdán számol be itthon.

lerzog
halad
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M wmzeíő' csapat -  
a bajnokcsapat
©Mán

D ebreceniek  w&miég já rá s a  
Mispastan  — H a rc  a Bsisdai 
als&isbségért — A BL liga  
weii élcsapatai e g ym á s  
eiim .i asz B. ligában  -  A m a i 
nap la b d a rú gó  esem ényei

r  A  profibajnokság óta nem volt 
Inég példa arra, hogy a nagy derbi
re mind a két csapat hétközben ko
moly bajnoki mérkőzéssel készült 
volna. Zsúfolt a tavaszi műsor a ez 
tette szükségessé a hétközi mérkő
zéseket. A hétközi bajnoki mérkő
zéseken keresztül egyébként még 
érdekesebb lett a derbi.

Amellett, hogy nemcsak a Ferenc
város, Újpest, sőt a Hungária ia 
hétközben meccseit, mégsem lett 
sokkal kisebb a mai műsor. Már a 
derbi egymagában is elég nagy 
esemény lenne, de itt van még

a kispesti mérkőzés a debreceni 
különvonattal,

a kaposvári meccs, ahol a két 
rivális ütközik meg,

az újpesti előjáték a budai 
hegemóniáért,

Sőt ezenkívül érdeklődés kíséri még 
a Vasas nagyváradi és a Nemzeti 
pozsonyi játékát is, nem is szólva

jével. K*Spe% mindenesetre bízik. 
Az eted éveden majd mindig si
került legyőznie ja Bocskait, de az 
utóbbi időkben,,máj, nem annyira.

j. 1926/27: —  —  
l 1927/28: 1:1 3:2 

1928/29: 2:0 3:0 
1929/30: 1:0 0:2 
1930/31: 1:5 3:1 
1931/32: 1:1

A két csapat tavasszal játszott 
már az Attila ellen. Mindkettő honi 
pályáján. A  Bocskai 2 :l-et, Kis
pest meg csak 1:1-t ért el. Ezen az 
alapon egy gól mutatkozik a Bocs
kai javára, ha azonban figyelembe 
vesszük azt, hogy Kispesten kerül 
sorra a mérkőzés, akkor ismét 
l :l-e s  eredményt kell vámunk.

1 S C H M O L L
1  PASTA
a kisebb eseményekről, valamint az 
amatőrök derbijéről.

K é t  g ó l n á l  n a g y o b b  
k ü l ö n b s é g ű  g y ő z e 
l e m  m é g  n e m  v o l t

az eddigi Ferencváros— Ujpesi; 
találkozókon. Ez tűnik rögtön 
szembe, valamint az, hogy három 
gólnál többet egyik sem tudott 
rúgni még a másiknak. Ha a pá
lyaválasztó Újpestet tesszük elő
re, akkor így fest a kép:

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

Kevés gól esett tehát az eddig 
meccseken s innen van az, hogy 
noha a Ferencváros már Öt mér
kőzést nyert, míg az Újpest csak 
egyet, mégis a gólarány csak 
15:11 a zöld-fehérek javára. Ú j
pest tehát alul van s a papír
forma ma sem kecsegtet sok jó
val. Nézzük csak a tavaszi ered
ményeket. Igen érdekes, hogy 

' míg a Hungária és a Nemzeti 
ellen

l : l - e t
Őrt el az Újpest, addig a Ferenc
város ezt a két csapatot egyfor
mán

5 :l -r e
verte. Sőt még a V asas ellen Is 
jobb a Fradi eredménye. Az  
ugyanis 5 :0 , míg az Újpesté 4 :1 . 
A  papírforma tehát nagyon hatá
rozottan mutat a  zöld-fehérek 
győzelmére.

(A  mérkőzés esélyeit egyébként 
lapunk más helyén 'tárgyaljuk 
meg.)

I z g a l m a s  l e s z  a  k i s 
p e s t i  m é r k ő z é s ,

mert a Bocskai nem egymagában 
megy ki Kispestre, hanem magával 
viszi a nézőközönségét is. Most 
aztán Kispesten csak arra törek
szenek, hogy a kispesti szurkolok 
többen legyenek kint, mint az 1500 
fővel érkező debreceniek s így 
nemcsak az lesz a fontos, hogy 
melyik csapat nagyobb úr a pályán, 
hanem az is, hogy a debreceniek 
tovább birják-e

Huj huj h ajré- 
yal, mint a kispestiek, a maguk 

H ajrá K ispest-

E g y m á s  m e l l e t t  á l l  
a  k é t  b u d a i  c s a p a t
, bajnoki listán, de csak 
, legutóbb játszók bajnoki 

eredmények alapján, miután 
most tavasszal a budaiak 
elég jól, míg az újlakiak gyengécs
kén szerepelnek. A  budaiak tehát 
megragadhatják az alkalmat és tör
leszthetnek. Az újlakiak ugyanis 
többször nyertek. Nézzük csak cu 
eddigi eredményeket. (Elöl a III. 
kér. FC ) :

1926/27: 3 :6  3 :0  
1927/28: 0 :2  1 :1  
1928/29: 4 :1  2 :2  
1929/30: 2 :1  1 :1  
1930/31: 1 :0  1 :3  
1931/32: 2 :1

Az Újpest ellen elért egyformán 
l.'á-es eredményük döntetlen felé 
mutat, sőt az a tény, hogy a kerü
letiek egy góllal többet rúgtak (2:0 
és 1 :0 ) a Somogynak, még a III. 
kér. FG esélyeit tolja előtérbe. Ne 
felejtsük el azonban, hogy a kerü
letiek csapatösszeállítást kénysze
rültek változtatni. Mindenesetre, 
ha a két csapat olyan szépen ját
szik majd, mint az ősszel ( az idény 
legszebb meccse volt!), akkor a 
közönség meg lehet elégedve. Jósla
tunk itt ia 1:1.

Ú j a b b  r o h a m o t  I n d í t  
a  p o n t o k é r t  

a  S o m o g y ,
mert hiszen tavasszal még nem 
tudott egy pontot sem szerezni, sőt 
gólt is csak egyet rúgott. Az Attila 
ellen első pillantásra van esélye a 
kaposvári csapatnak, különösen, ha 
számításba vesszük azt, hogy ősz
szel még Miskolcon is tudtak nyer
ni, sőt —  3:0-ra!

Eddigi eredmények:
1926/27: 1 :1  1 :2  

(II. ligában) 
1927/28: —  —  
1928/29: —  —  
1929/30: 1 :0  1 :2  
1930/31: 1 :0  1 :2  

(II. ligában) 
1931/32: 3 :0

Ami most már a papírformát 
illeti, abban nagyon gyengén á l  a 
Somogy. Ugyanakkor az Attila 
eredményein már meglátszik Rei- 
ner Sándor keze, hiszen csak a 
Ferencvárostól és a Bocskaitól kap
tak ki a miskolciak, mig Kispest
ről pontot hoztak el, sőt a Sabariát 
4:0 -ra  verték. Az Attila győzelme 
áll tehát előtérben s ezt a Somogy 
csak legjobb játékával tudja meg
akadályozni. Jóslatunk 2:1  az 
Attila javára.

között nem veszthet pontot a Sze- 
ged FC és megismételheti az őszi 
3 :l -e t , de úgy látszik reális kö
rülményekről ma nincs szó . . .  A  ] 
többi mérkőzések során az Etc] 
most vehet revánsot a Bak-on aj 
4:3-ért, a Terézváros újra le-1 
győzheti 3 :l -r e  a Maglódot, míg 
Pécs-Baranya bebizonyíthatja, | 
hogy nemcsak a zöld asztal m®l- 
lett, hanem a pályán is legyőzi a ! 
Rákospalotát.

„  —  Az első mécs
esünkön nincs szerencsénk"

panaszkodtak ősszel a BSzKRt-isták, 
amikor a Törekvés elleni mérkőzés
sel indultak s S:2-re kikaptak. 
Ugyanezt mondták most tavaszai 
is, amikor a MÁVAG-tól kaptak 
ki első mérkőzésükön. Most azon
ban már az idény közepe felé já
runk s így más eredményt érhet el 
a BSzKRt a Törekvés ellen. Sőt 
otthon játszik, tehát a reváns lehe
tősége ugyancsak nagy. A Törek
vés érzi azonban a mérkőzés fon
tosságát. A  bajnokság sorsa dőlhet 
el esetleg ezen a mérkőzésen. A  
meccs tehát nagyon nyílt. A nagy 
játék előszele azonban újra lenge
dez. Talán ma is olyan szép mecs- 

I eset játszanak az amatőrök, mint 
legutóbb a Törekvés és a MÁVAG  
legénysége.

A  többi mérkőzés során az élen 
álló FTC-nek nem lesz nagy ellen
fele a kieséshez közel járó Fér. 
Vasutas, annál nagyobb csata lesz 
azonban Óbudán, ahol a két utolsó 
kerül szemben a III. kér. TVE—  
BEAC  meccsen. Látszólag mind a 
két csapat erősen feljavult. A  honi 
pálya a kerületiek esélyeit tolja az 
előtérbe. (Ősszel a BEAC l:0-ra  
nyert.) Az Elektromos ősszel a 
Postást a Postás pályáján verte 
meg, míg most a Postás az Elek
tromos otthonában akar revánsot 
venni. A BSE ismét megismétel
heti az URAK elleni győzelmét, 
ugyanezt teszi a MÁVAG  a 88FC- 
vel szemben, mí g a két nagymultú 
egyesület, az UTE és MTK talál
kozóján a pontra inkább sóvárgó 
MTK  járhat közelebb a győzelem
hez.

A  bajnoki mérkőzések mellett | 
két érdekesebb

N e m z e t k ö z I  
t a l á l k o z ó

is sorra kerül. A  Nemzeti

örökderbi
Tréfa. írta: Tabi László

K ü l ö n l e g e s  h e l y z e t  
ú $ i  o é ő  a  I I .  l i g á b a n

hiszen a Vác FC a bajnokaspi
ráns Szeged FC-t a másik baj
nokaspiráns otthonába, Sorok, 
sárra viszi. Reális körülmények

Pozsonyba

utazik ma reggel, ahol a Bratislava 
ellen játszik, míg ugyancsak máj 
regigei indul

Nagyváradra

a Vasas, amely ott a NAC  és 
Törekvés egyesített csapata ellen 
veszi fel a harcot. Nehéz esete lesz 
mindkettőnek, hiszen mindkettőnek 
lábában van még a hétközi mérkő
zés s lábában lesz még a mai út is. 
Ennek ellenére szép szereplést vá
runk az I. liga két elég gyenge 
helyezésű csapatától.

Részletes műsor
PROFIBAJNOKSÁG 

I. Hsa

Újpest -  Ferencváros
Megyerl-út, fél 5. Bíró: Majorszky.

j Újpest: Aknai — Kővágó, Dudás — 
Boreányi, Volentik, Szálát — Sas, 
Avar, Sáros, Jakabéi P. Szabó.

Ferencváros: Háda — Takács I.,
Kirónyi — Laki, Sárosi, Lázár — 
Táncos, Takács II., Taray, Toldi, 
Kohut.

Kispest— Bocskai
Kispest, fél S. Bíró: Bimmler.

Kispest: Dénes — Bozgonyl, Hu
nyadi — Puroeeld, Tőrös, Keresztes
— Paczolay, Dormos, Kormos, 
Fürstner, Serényi (Csendes).

Bocskai: Fehér — Kati, Rernmer
— Palotás, Moóré, Marosi — Mar- 

jkos, Vineze, Teleki, Mátéffy, He
vesi.
[Budai „ H " - I I I .  kér. FC|

Megyerí-út, fél 5. Bíró: Seél
Budai „11": Horn — Weber, Fe-

| kete — Kárpáti II., Kárpáti I. (!), 
Sehuster — Szt&ncsik, Ember, Pol-| 

[gár, Lytfe, Baehmann.
III. kér. FC: Biri — Győry, Bíró

— Beretvás, Lutz, Magyar — Feny
vesi, Blaskó, Dán, Zilahi, Hajós,

(Történik egy kávéházban fékeié-1 
zés közben. Az egyik: Hungária-, o 
másik Fradi-hívő. Nevezzük őket kék-1 
nek, zöldnek. Tehát:)

Zöld: Nna, csütörtökön is be-] 
vágtuk az ö tö t. . .

K ék: Könnyen. Elég tűrhetően] 
játszottunk.

Zöld: Szőttünk??? Talán szőt
tük? Maga nem fradista, maga|
hungarista!

* Kék (m osolyog): Csak voltam. Csütörtök óta fradista vagyok. | 
Kezet pajtás!

Zöld: Elment az esze? ..
K ék: Ellenkezőleg. Megjött. Nézze kerem, az eset a kővetkező. 

Hogy az ember kinek szurkol, az tisztán elhatározás kérdése, feenki 
sem születik hungáristának. Azzá lesz az ember, mert egyszer a 
fejébe vette, hogy a Hungáriának szurkol. N om ár most. Ha az em
ber csalódik a feleségében, ugyebár mit csinál?

Zöld: Elválik. , . i
K ék: Dehogyis. Az körülményes, hosszadalmas, felesleges. |

Nem, el nem válik. Vigasztalódik.
Zöld: Na és? ,, __ ... . i
Kék:  Mi az, hogy na és? Én csalódtam a Hungáriában, most

vigasztalódom. . „
Zöld• Csak vigasztalódna! Ha mi engednénk! Nekünk nincsj 

szükségünk olyanokra, akik jólétben mellettünk vannak, aztán meg
lógnak, ha a hét szűk esztendő jön ! Maradjon maga csak a Hungáfiá- j 
nál.

Kék:  Nézze barátom . . .
Zöld: Nem vagyunk barátok.
Kék:  Hát akkor csak nézze. Maga nem mondhatja meg nekem, 

hogy kinek szurkoljak. Én annak. . .
Zöld: A  Fradinak nem! , „  „ , , , i
Kék: Juszt is! Ha belepukkad is! Ott fogok állni a békozép kel

lős közepén és addig ordítom, hogy hajrá Fradi, míg bele nem r”  
kadok. Mit szól hozzá? Nem tudok a Fradi nélkül é ln i. . .

Zöld: Szívből fog  ordítani? Lélekből?
K ék: Együttérzésből! Imádom a Fradit!
Zöld (elérzékenyedik): Szegény barátom. Sokat szenvedett már

meccsen? * i
Kék (szintén): Nagyon sokat. Elég volt. Uj életet kezdek ... 
Zöld: Igaza van. Közibénk fogadunk téged. Mert meg vagyon 

írva, hogy többet ér egy megtért bűnös, mint az olyan, aki világ-j 
életében jámbor v o lt . . .

K ék: Mi az, te bibliát is tudsz?
Zöld: Persze. Majd te is megtanulod. . .  _ ,
K ék: Nem is akarok többet a Hungáriáról hallani! Volt, nincs! j 
Zöld: És nem is lesz!
K ék: Azt nem lehet tudni. . .
Zöld: Amíg Fradi lesz, addig nem lesz Hungária!
K ék: Azért nem lehet azt mondani. Volt id ő . .  „
Zöld: Nem v o lt . . .
K ék: Völt! , , ■ ,
Zöld: Nem volt! Sohasem volt! Érted? így  kezded a barát-] 

Ságot?
Kék: Nézd 'én nem vagyok fanatikus . . .
Zöld: Én sem! Mindenki tudja, hogy a Fradi mindig jobb volt! 
Kék: Az egy marhaság.,
Zöld: Ne sértegess!
K ék: De igen, mert hülye vagy! ,
Zöld: Maga hülye! Nem volt elég az öt-egy? Mi? Maga kisfiú j 

volt, mikor utoljára győzött a Hungária!
Kék: Na és a tizenegy-kettő ? ?
Zöld: Hahahahaha. Már megint ezzel jön?
K ék: Maga kezdte! Béküljünk ki. Minek bántjuk egymást?
Zöld: Igaza van. Béküljünk ki. (Kezet nyújt.) .
K ék: Csak nem gondolja, hogy egy fradistával kezet fogok?? j 

(Elmegy.)
VÉGE

Somogy — Attila
Kaposvár, fél 5. Bíró: Koch 

(Nyugat).
Somogy: Váll — Miklós, Joós —

Egri, Péter, Győrffy — Mészáros, 
Berecz, Kármán, Pető, Tunyoghy. 

''Attila: Szemző — Vadász, Dankó
— SzahÓ, Sós, Pogány — Haraszti, 
Buzássy, Rudas, Magyar, Sziklai.

II. liga
Vác FC— Szeged FC

Soroksár, fél 5- Bíró: Vass B.
Vác FC: Léderet — Reinthaller,

Vogl — Grünfeld, Neumann, Kohn
— Fischer, Arató, Sárosi, Éried, 
Schwartz.

Szeged FC: Palotás — Sirály,
Emődi — Pólyák, Tóth, Harmat 

[Korányi H., Stemler. Lukács, Grósz,
| Havas.

Terézváros— M a g! ód
Erxsébet-utca, I, Bíró: Vírzínger. 
Terézváros: Milllar — Streichet,

| Vice — Tóth, Kovács, Váradi — 
Kardhordó, Petrusa, Klovács, Pilis, 
Udvaros.

Maglód: Kaszás — Barta, — Son
ka — Tarr, Basky, Klósz — Molnár,

I Gyenes, Német, Sebein, Kolosáét.
Pécs Baranya—  

Rákospalota
Pécs, fél 5. Bíró: Vértes Gy.

Pécs-Baranya: Jókai — lyány i,
Mecseki — Kristóf. Palkó, Bakán — 
Fogas, Temesi, Foór, Táltos, Kocsis.

Rákospalota: Bartkó — Minám
vits, Csik — Sebők, Polt, Módi 
Szatur, Móder, Jeney II., Eosz- 
kopf, Dénes,

Etc F C -B a k  TK
Erzsébel-utca , fé l  S. B író : V icsen ik .

Etc FC: Gergely — Sőtér, Fűrész 
- Szabó (Bereczky II.), Simon, Ma- 
or — Izsépy, Urbancsik, Létai, Po- 

mázi. Mézes.
Bak TK: Augnsztinovioa — Skar- 

ka, Miiller — Gombkötő (Gál), Sl- 
pőcz, Kocsis — Knyazoviczky, Per- 
nes (Gál), Bursi (Holzer), Schreiber,
Satek.

AMATŐRBAJNOKSÁG 
L osztály

MTK—UTE, Hnngária-út, 10. Bíró: 
Duller. -  Ifj. 12.

Elektromos—Postás, Latorca-utca,
fél 5. Bíró: Magyar. — IL fél 8.

BSE—URAK, Millenáris, fél 5. Bí
ró: Bartók.

MAVAG-,,3 3“ FC, Kőbányai-át, 
fél 5. Bíró: Arányi. -  Ifj. fél 1. -
n . fél ii.

FVSK-FTC, Gyáli-út, fél 4. Bíró: 
Fehérvári. — II. fél 13.

BSzKRT—Törekvés, Sport-utca,
fél 5. Bíró: Kanu. — IL fái 11, — 
Ifj. fél 1.

III. kér. TVE-BEAC, Nagyszom
bat-utca, fél 5. Bíró: Boronkay, —
II . fél 1.

II, osztály
Kárpáti-csoport

Gnnz—FSE, Simor-utca, fél 5. Bí
ró: Keréuyi. — Ifj. fél 1.

TIgórta  -  EMTK, Erzsébet-tttea, 
fél 3. Bíró; Kellényi. — II. (Guba
csi-ót) 32.

BVSC-MKE, Szőry:-őt, fél 5. Bí
ró: Tihanyi. -  II. fél 1.

Testvériség—ESC, Amerikai-úi^ 
fél 5. Bíró: Borgida. •*«■■■

__-
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K öb. AC—HAC, Keresztúri-út, |
fél 5. Bíró: Gottlieb. — II. fél 1.
Ifj. fél 3.

BM TE—BRSC, Budafok, fél 5. Bí- | 
ró: Jajkovitz. — II. fél 3.

SzFC—KTC, Állami telep, fél 5. J
Bíró: Kovács dr.

Stobbe-csoport

ZSE—K elen föld , öv-utca, fél 5. Bí
ró: Müller. — II. fél 3.

Vasas—I. kér. SC, Béke-utca, j 
fél 5. Bíró: Pohlenz.

OTE—BTC, Vörösvári-út, fél 5. Bí
ró: Juhász dj\

TTE—RUAC, Gyöngyösi-út, fél 3. 
Bíró: Klein Á. — Ifj. fél 11.

V I. kér. FC—R T K , Gyöngyösi-út, I 
fél 5. Bíró: Krebsz. — Ifj. fél 1. — | 
H. (Rákospatak) fél 11.

T L K —BTK, Tatai-út, fél 5. Bíró: | 
Gerő F. — II. fél 1. — Ifj. fél 9.

Cs. M OVE—PSC, Csepel, 4. Bíró' | 
Antalics. — n . 2.

A z  O T T - e l n ö k  b e m u t a t k o z ó - ,  
S á r o s i  m a n d u l á i n a k  b ú c s ú 

fellépte
az újpesti derbin

Szombati (még és vájjon meddig?) 
pontveszteségnélküii hangulaíképek

Saját tudósítónktól

Ú jpest gondos előkészületeket 
tett a mai nagy mérkőzés előtt. 
K ifogásolták az újpesti közleke
dést: villam osok és autóbuszok
légióját á llítja  a közönség ren
delkezésére. A  pályán rend lesz, 
hogy a 120 centin felülieknek se 

Ceglédi-út, fél 5 | legyen panasza. Sem a pálya ta
laja  nem lesz poros, sem az ülé- 

Keglevich-utea* J sek. A z ú jpesti nagytakarítás és 
tatarozások híre jó leső  örömmel 
töltötte el az Ú jpestre készülődő 

CsTK—SzRTC, Csepel, fél 5. B író:j futballtársadalm at. Bár itt-ott 
Kovaly. — II. 1. mégis felütötte fe jé t  az elégedet-

K T K —W SE, Gyömrői-út, fél 1. Bi- lenség és a telhetetlenség. Két 
ró: Helischauer. — H. fél 1. esetet feljegyeztünk:

F éltén—ZAC, Budafoki-út, fél 5. j 1. Az elégedetlen így szólt;

III. osztály 
Első csoport

ÉMOSz—BBFC,
Bíró: Vas A.

SzAC—SzNSE, 
fél 5. Bíró: Sessler V.

WSC—B IK , Wekerletelep, 
Bíró: Bakonyi. — Ifj 12.

fél 5.

Rubint. II. fél 3. Ifj.Bíró: 
fél 1.

K A O E —M AFC, Soroksári-út, fél 3. 
Bíró: Riohtarek.

KSSE—NJTC, Ujhegyi-út,, fél 5. 
Bíró: Szikszai. — H. fél 3. Ifj.
fél 1.

M ásodik csoport

V. T örekvés—Com pactor, 
pálya, 10. Bíró: Fülöp.

Micsoda szemfényvesztés ? 
Hogy mindenünnen külön villa
mos indul Ú jp e s tre ... Hiszen 
például tőlünk sem indul.

—  A Ferencvárosból?
—  Nem. A  Liliom-utcából.
2. A  telhetetlen tegnap a Hun

URAK-1 gária-úton fázósan húzta össze 
magán kissé korán reaktivált fel- 

Nyom dász—NTC, Pozsonyi-út, fél 5 .1 öltőjét és csak ennyit kérdezett:
Bíró: Égner. — II. U.

UMTE—M FTR, Szent László-tór, 
10. Bíró: Stubetízky. — II. 2. — Ifj. 8.

Törökőr—MSC, Horthy Miklós-út 
(Újpest), fél 5. Bíró: Simonyi. — 
n . fél 9.

TSC—V I. kér. SC, Tatai-út, fél 3. 
Bíró: Ganz. — Ifj. fél U.

Főv. T K ör—BSC, Teve-utca, fél 5. 
Bíró- Gtück.

UTSE—Vérhalom , Horhy Miklós- 
út, fél 3. Bíró: Kovács.

R A FC —NSC, Cinkotai 
fél 5. Bíró: Handel.

Kályha lesz?

TV. osztály
Első csoport

MTC—M A V  Előre, Szent László 
tér , 12. Bíró: Mandl.

Klub és  gáféfcos ma  együtt 
sír és nevet

Az idő nem egészen tavaszias. A 
tegnapi mérkőzésen átlag minden 
második ember elsütötte a régi jó 
szellemességet:

—  Enyhe telünk van!
_ Szombaton reggel napsütésre 

Nagyit,ce, j virradtunk. Egész tavasziasan sü
tött a nap, ha az ereje nem is ér
zett. Később azonban beborult az 
ég, csúnya ősziesre változott az 
idő, délben meg havazott. Tél. 
Délutánra újra sütött már a nap,

Pam ut— P. R em ény, Horthy Mik- }  íel,ikabat a naP ° f  sem kivan- 
lós-út (Újpest), fél 1. Bíró: Schissler kozott le az emberről.

Kővágóval, az újpesti jobbhát
véddel együtt utaztunk ki a Hun- 
gária-útra. így  beszélt:

—  Jó meccs lesz holnap. Mi is 
jól fogunk játszani. Csak az idő 
lenne jobb.

—  Nem szeret hidegben ját- 
Kelenföld, fél 3. | szani?

— Nem magunk miatt, hanem a 
P A T E —KASC, ^Simor-utea, fél 11. | közönség meg a klub miatt gondo

lom. Ma már a játékos igazán 
együtt sír és együtt nevet a klub
jával s mi is csak jobban érezzük 
magunkat, ha jobban megy a klu
bunknak. Valamivel jobb idő 
mindjárt nagyobb lenne a közön
ség. Ma már annál nyugodtabb a 
játékos, mennél több a pálya körül 
a néző. Még kiabálhatnak is, csak 
legyenek vagy 20.000-en

II. fél 11.
M ásodik csoport

K E A C — K elen vö lgy , Maglódi-út, 
fél 5. Bíró: Boros. — II. fél 3. —
Ifj. 10.

FÖTE—Cukrász, Vörösvári-út, fél 3. 
Bíró: Rédlich.

Tabán—Siketek,
Bíró: Kühmer.

P j.
Bíró: Salgó. — II. fél 9.

Harm adik csoport

SAC—Drasche, Soroksár, fél 3. Bí
ró: Lengyel F.

ETC— HFSC, Erzsébet-utoa, fél 11. 
Bíró: Horváth II.

N egyed ik  csoport 
kér. A m atőr—L a pterjesztők , I

nak az OTT elnöki székében elődje 
volt. Újpest vezetősége természe
tesen őszinte örömmel üdvözli 
majd őket s máris intézkedett a 
díszpáholy előkészítése iránt.

megy neki a játék, ahogy szó -1 Igaz
kott, akkor nem lesz baj. Sárosi _T „  „ , ,
Gyurkának még ezt a feladatot -M tf szol a Nurnához s Pénzért 
kell megoldania, akkor szabadsáv \ futott. 
góljuk —  mandulakiszedési cél1- "— Na, es. Én mkasszans vagyok*
lal. A  Bocskai-meccset sem várjuk Tudja, maga, hogy mennyit futok 
meg. Mert a Gyurka manduláinak I pénzért? 
lekapcsolása nemcsak a Ferencvá-
rosnak, de az egész magyar fut- üzenet. É jfé l után n eg yed  eg y . A  
halinak is sürgős érdeke.

Miskolc cserél

V II.
Gyömrői-út, fél 3. Bíró: Sessler L.

V ÁC —Spárta, Ceglédi-út, fél 3. — 
Bíró: Nemet®. — II. 11.

LTE—X . kér. FC, Kelenföld, fél 5. 
Bíró: Beregi.

V. osztály
X . kér. ISE—Szondy, Halom-utca, 

11. Bíró: Ivancsics.

Karaíiáfh é s  Lázár Andor  
futballbarát!

Az ú jpesti vezetők biztos 
15.000 nézőre számítanak. A z év 
legnagyobb bajnoki meccse min- 

Gránit—SzTE, Kispest, fél 3. Bíró: j den igazi fu tballinyencet meg- 
Li£y* t mozgat s érdekli a futballsport

2 :  B i 3 r K S . i *. - T 4*1? -  s ? -Tegnap delben Langfelder, az 
M ásodik csop ort újpesti vezér telefonon beszélt

B. M agyarság—N a gytétén y , Nagy- valakivel s a beszélgetést ezzel a 
tétény, 4. Bíró: Zimmermann. két szóval fejezte be:

FMTK-ELK, URAK-pálya, fél 5. _  Azonnal jövök!
í . asszievics. Ezzel otthagyva csapot-papot,

Ifjúsági bajnokság kabát, kalap nélkül elrohant. Ki
BSE—I. kér. SC, Millenáris, fél 1. az ajtón, le a lépcsőkön. Később

-  O T E -C sT K , Vörösvári-út, fél 9. derült ki, hogy az I emeletre
-  H u ngária -S zN S E  Gubacsi-út, rohant, a Testnevelési Tanács
fel o. — SzAC— EM TK, Keglevich- h ,Q,T • - , ,  , ,  . T , , “
Utca, fél 1. -  ETC—L apterjesztők , I kslyisegebe. Meghívni Lázár An-
Erzsébet-U., fél II. -  B M T E -K A O E , ? or d r "t a derbire. A  vizit után 
Budafok, fél 11. — in . kér. TVE— U^J nyilatkozott Langfelder:
BRSC, Nagyszombat-utca, fél 11. -  —  A z O TT elnöke szívesen fo -

3m“  gadta meghívásunkat. Kijelented 
pest), 11. 1  N yom d ász-K lln m l &  ? ° * y tSzép P^kőzést szeretne 
Pozsonyi-út, fél 3. — Vasas—U R A K , , / , nl s „ a szeP Játékot remeli a 
Béke-utca, fél l. — ZSE—Postás, öv- , vezeto magyar csapat találko- 
utca, fél 1. — UTSE—Vérhalom , zá sá tó l. Már régen készül erre a
Népsziget, fél 11. — LTE—SzFC, Ke- látogatásra, hiszen amióta OTT- 
leníöld, fél 9. elnök, még nem volt meccsen, de

Barátságos mérkőzés | hoInap megjelenésével is démon-
Ú jpest, F erencváros v eg y e s  Me- I nem

g y ér , Megyeri-nt, fél 1. ellenes Futballbaratsagát akarja
N em zeti B)—D. M agyarság, üllői- bizonyítani a ezintén megjelenő 

út, 10. Karafiáth őkegyelmessége, a kul-
Schmoll—Taxi FC, Teve-utca, fél 9. * tuszminiszter is, aki Lázár dr.-

ÍJjpesí szilárd
A klubkávéház tipversenyén egy

formán fogadják ugyan az Újpes
tet és a Ferencvárost, ami kissé 
nagy bizalom jele —  a Ferenc
várossal szemben, de a vezetők és 
vezérszurkolók nem 50 százaléko
sak. íme néhány szemelvény:

Bányai edző: Ki semmi esetre 
sem kapunk. Sőt ha egészséges lesz 
minden emberünk, akkor nyerünk 
is. (Nagy dolog, kérem, hogy ép
pen Borsányi, Avar, Dudás gyen
gélkedik, csapatunk három pillére.) 
Újpest becsületéről van itt szó, de 
a „mezőny” becsületéről is, mert 
mégsem vetne jó fényt a mezőny
re, ha nem szakadna meg az a 
nagy ferencvárosi pontszüret.

Rainprecht, a Dumavár egyik 
oszlopa: Még sohasem voltam ilyen 
nyugodt, mint most. Mert két eset 
lehetséges és mind a kettő mellet
tünk szól: Vagy Újpest győz, vagy 
a Fradi kikap.

Arányi vezérszurkoló: Egy biz 
tos: Döntetlen nem lesz. Nem
végzünk félmunkát. Vagy mi, 
vagy ők!

(Megjegyzés: Dudás jelentette 
tegnap Bányainak, hogy szombat 
délelőtt is iszapfürdőt vett és 
teljesen rendben van. Avarról és 
Borsányiról is jó  híreket kaptak 
az újpesti vezetők.)

S z u r k o ló k  h a  t a l á l k o z n a k
Újpesti és ferencvárosi szur

koló találkozik. Mindegyik tip
pel :

Az újpesti: A csapat ebben a 
szezonban csak 4 :l-es  és l : l - e s  
eredményeket csinált. Csak azt 
nem tudom, hogy a kettő közül 
holnap melyiket szabjuk ma 
gukra.

A ferencvárosi: Ha számítaná 
nak a tavasz eddigi eredményei, 
akkor öt rossz volna magának. 
Mi még nem rúgtunk tavasszal 
senkinek sem ötnél kevesebbet.

Ilj joÉSíárnnyal érkezeti 
az Atilla Kaposvárra

A két »K özép« egymás 
ellen

A derbivel párhuzamosan másik 
nagy mérkőzés is folyni fog ma 
délután Újpesten: a ferencvárosi 
Közép és az L^pest-közép nagy 
mérkőzése a „Középhegemóniáért” . 
Az újpestiek meg akarják mutat
ni, hogy rövidebb múltjuk dacára 
is komolyan számítanak Közép
viszonylatban. A ferencvárosiak 
viszont péntek este egyenesen hadi
tanácsot tartottak, amelyen meg. 
beszélték az újpestiek lefűzésének 
módozatait. Annyi kiszivárgott a 
haditanácsból, hogy a B)-közép új 
fegyvernemet avat Újpesten: szó
csővel _ igyekszik majd túlkiabálni 
az újpestieket. A  módszerekről 
egyébként a következő véleményt 
nyilvánította az egyik Közép-tag:

—  Azért az ügy érdekében mégis 
csak a —  csapat teheti a legtöbbet, 
ősszel is csak addig lengett az ú j
pesti zászló, amíg Toldi be nem 
rúgta a gólt. Reméljük, most is így 
lesz. Azaz, pardon, mi nem vagyunk 
túlkövetelők. Toldi helyett rúghat
ja  Suttyó is.

M ailinger: »Szép Ienne...«
Maiünger Bélát, a Ferencváros 

elnökét a villamoson fogtuk ed. 
Óvatosan beszél a meccsről:

—  Neház csata. Jól kell játsza
ni, hogy Újpestről két pontot v i
gyünk haza. Pedig szép lenne to
vább növelni ezt a pontsorozati 
rekordot.

— Mi van a halfsorral, elnök 
úr?

—  Azon sok fordul meg. Ha

szerkesztőségben  az inspekciós várja  
a legfrissebb  h íreket. Csörög a tele
fon. K aposvár je len tk ez ik :

I — Halló, N em zeti Sport? I tt  BeU 
Miskolcrol jelentik a következő ner Sándor, az A ttila  sportvezetőiéi 

párbeszédet.: Innen beszélek, K aposvárról. M ost
Hallottad? Csere helyett Ha- \ jö ttü n k  m eg. É s arra kérem  Szer- 

rasztit szerződtette az Attila. kesztő urat, teg yen  m eg nekem  eg y  
—  Gondolog, hogy ez jó  Csere? I n agy szívességet. ír ja  m eg a lap

ban, h ogy  ezúton  közöljük  a Som ogy  
I vezetőség ével, h ogy  m egérkeztünk és Debrecen és a szurkolói a Turul-szállóban lakunk. Semmi

Pirkner dr., a Bocskai fővárosi m ást, csak ezt az eg y  m ondatot. Ta- 
képviselője mesélte tegnap este, lan m egértik .
hogy a Bocskai után ma két kü- It« t ^keleti ‘fegyelmi bizottság a 
lonvonat érkezik, tele debreceni nagypénteki botrány ügyében. Gál 
szurkolókkal. n.-t DTSE eltiltotta három hónap-

Hisz az nagyszerű, —  lel- ra, Hevesit és Bartát DKASE-t pe- 
kendezett Mayer Béla, a kispes- dig egy-egy hétre. Hevesi már ki
ttek vezére, —  legalább szép kö- töltötte büntetését a felfüggesztés- 
ZÖnségünk lesz sel, annál kellemetlenebb a DKASE-

Teren itren —  felelt sava- ra nézve Barta megbüntetése, mert , , . ° , , , , I kapus tartalék ja nmcas a csapatnak,nyuan Pirkner dr. —  de a debre- Ma a DTSE elleni fontos m<3CCsea
cem  szurkolok háromnegyed re- I Buttkai mezőnyjátékos kénytelen a 
sze —  Ú jpestre megy. | kapuba állni.

A Rapid nem jöhet május 1-ére, 
mint a Hungáriát értesíti, mert 

| május 5-re kupadöntőt tűztek ki 
a számára. A  Hungária így a 

I Rapid helyett eredetileg május 
A  miskolciak tegnap este leszer- 1-ére sorsolt ellenfelével, a Nem- 
ződtették Harasztit és Buzássyt zetivel játsza le bajnokiját, ame*

—  T e le fo n je le n té s ü n k  —  ly.et . ,ej 5re Martak
vinni a Rapid kedveert.

Kaposvár, április 9. A  Gyulai TE ma játsza első 
Teljes kétórai késéssel, félbét he-1 bajnoki mérkőzését a tavaszi 

lyett félkilenckor futott be Kapós- évadban.
várra az Attila. A vonalon ugyanis Szerdán trjált tart Debrecenben a 
kisiklott egy teheryonat s a miskol- ke,eti szövefaégI kapitány. Készülnek 
ciakat hozó szerelvény a nyűt pályán a keleüet a Dél elleni ápri]ig 24.iki
vesztegelt két órát. (mérkőzésre, melynek színhelye Bé-

A z A ttila  két u j já tékossal é rk e - késcsaba lera. 
zett M int kiderült, Budapesten  Az á riIig 17.iki Svájc— CseH  ̂
való keresztulutazasa alkalm ával a| , s • -n * vr , , ^
m iskolci v ezetőség  leszerződ tette  ^ ova k ta i Európa Kupa merko- 
H arasztit, ki — m int ism eretes  — | zesre nagyban^ készül mind a két 
csak a napokban vált m eg  a H ungá-1 ország. Prágában szerdán volt 
riá tól és  B uzásyt, a  Bak T K  je les  válogatott edzés. A  Fanta kapi- 
csatárát. A  két ú j já tékos egym ás tány által kijelölt csapat 3 :0-rá 
m ellé kerül s a csapat jobbszárnyát győzött a Viktória Zsiskov ellen. 
alkotja  a holnapi m érkőzésen . Az első gólt a hátvéd Fiala lőtte

Kísérőként Zem pléni Gusztáv dr, n .esből a másodikat Bradacs, a 
Tarnay  Gyula és R em er  Sándor ér-1, ^
kezett az Attilával. A csapat tarta- karmadikat Kopecky, a Slavia két 
lékja Csere. UJ osszekoto csatára. Nagyszerűen

Á Somogynál az az újság, hogy játszott Planicska és Zsenisek, de 
bosszú vita után a vezetőség a B e -1 kielégített Moudry is a középfe- 
recz, Kárm án, P ető  belső trió dezet helyén. Moudryt a II. fél- 
mell ett döntött. időben Madelonnal cserélték fel,

G- I hogy őt is kipróbálják ezen a fon- 
( tos ponton. A svájciak is szerdán 

A profiszövetség jelölőbizottsága I rendezték meg válogatott próba- 
tegnap este két és félórás ülést tar- játékukat Zürichben, ahol az A)] 
tott. Vegeredmenyben azonban meg L  * amely azonos volt a lég- 
nem tudtak összeállítani a kozgyu- , , r ,  ’ .  .. . . . . . .  *.■
lésre ia hivatalos listát. Ezt csak a franciak ellen döntetlent
szerdán teszik meg. Akkor 5 órai | elert egyuttessel, 5:2 arányban
kezdettel újabb ülést tartanak.

K é p z ő m ű v é s z e t

győzött a B) csapat ellen.
Zsúfolt vonaton utazott, de

mégis a legjobb hangulatban érke
zet meg a Bocskai gárdája tegnap 
este. Bízunk, bízunk és harmadszor 
is bízunk a győzelemben, mondotta 

Naturális impresszió. A Nemzeti I vezetőjük s ehhez most az egyszer 
Szalon téli tárlatán az I. osztályú Kispesten is erős támogatást ka- 
mention honorable kitüntetését | Pun'k „hazai közönségünktől, 
kapta Kemény Nándor itthon és | amennyiben reggel két tömött fil- 
külföldön (Stockholm) muzeálisán léres különvonat érkezik Debrecen- 
képviselt markáns festészete. | kők 

Csabai Wagner József. A Magyar- A . Debreceni MTE-nek a DTSE 
Amerikai Kereskedelmi Kamara óvasát a kelet, IB elutarf-
amerikai kiállításakcióján tíz mű- A ' mai Etc FC— Bak TK mér. 
yevel szere li Múzeumaink a ve- közésre a f ekete-kékek ellenőr ki- 
encei v! ágkiaüitás, legutóbbi kol- küldését kérfcék a követségtől, 

lekciója (Ernst Muzeum) is jelen- A Ripensia 6.ik meccse js vereség. 
tosen_ képviselik.  ̂ . | Az Olympique Marseille-től elszen-

SpiritvMis művészet. A bécsi I vedett 6:l-es vereség után újabb sd- 
Sezessióban többször kitűnt dukai lyos vereség érte a Ripeusíát, ami a 
Takács Jenő sejtelmes szín- és közben aratott hieresi győzelem örö- 
vonalhangulataival. Báró Hornik mét elrontja. Tegnap az OGC Nice- 
Károly arcképe és a veszprémi kapott ki 4:1 (1:1) arányban

erteK „. , 7 ,, seiHed vereséget, ezen a mérkőzésen
tcsődig Ákos .Csők István voltl már újra résztvett. 

tanársegéde. Az Ernst Múzeumban Steuer Imre tanácstagot küldte 
rendezett két kollektív kiállításának ki a BLASz ellenőrnek a mai LTE 
sikerét jól jellemzi a „Magyar — X. kér. FC bajnoki mérkőzésre.' 
Művészetiben bemutatott három A Miskolci VSC az ózdi VTK el-
festménye finom vonalihatásaival leni mai bajnoki mérkőzésre a követ
és grafikai összegezésével. I kező összeállításban áll ld: Zsiday —.

Primitív problémák. Markánsan Sztráaiyaá, Felföldi —  Ferenc, Weisz, 
szintetizálta a Hortobágy és a vi- “  í 'ancalk’ Lörincz, Guzi,
dék vonal- és ezinritmikáját u T ^ ro fl^ c  áll ki a Kecskeméti
Boromissza Tibor MúvészetpoMi- AC a KEAC ellen. Az összeállítás ez; 
kai akciói (muvészkamaxa, művész- Rozsnyai — Korb, Hajdú — Farkas, 
kataszter) is korszerű expressziv Kerekes, Kalocsai —  Návay, Léké, 
törekvések. Veraswta, Aszódi, Keresztes. Első tar-

Asztalos Gyula. Most fejezte be taiek Baltás.
Schlagewetter Gyula zombori fö- Az , eJI®n pontot szerzett
polgármestert ábrázoló ottani meg- T(ref sf______ _ I zsoiiyba a Nemzeti. A  Bratislava el
rendelésre készült csoportos mi.le- I i0Di mérkőzésre Balog Miksa kí- 
niumi kompozícióját. A Műcsarnok séri el a esanatot. 
jól képviselte jelentős festészetét. Kösztnert alighanem nélkü- 

Káldor László. | lözni lesz kénytelen ma a Debre
ceni EAC.



A  svábhegyi golfpálya^gyepesí- 
fésének nagy sikere bizonyltja,
hogy

lehet füvesíteni a mi_ 
éghajlati viszonyaink
mellett is

A  M A G V A R  

KIN CSE ™ ' ">5S

A glofoefrofter

Mi lenne a teendő
— Saját tudositóntitót —

Futballpályáink gyepesítése ügyé
ben újra szélcsend állt be. Pedig a 
Nemzeti Sport hasábjain már a 
múlt évben vélemény hangzott el, 
hagy igenis megvan a módj a 
annak, hogy pályáinkra gyepet bo
rítsunk és ezzel belépjünk a nyu 
gáti sportnemzetek sorába, ame
lyek már elfelejtették, hogy lehet 
Poros, kemény földön futballozni.

Dresdner Ivánhoz, egyik elis
mert ^botanikusunkhoz fordul
tunk, aki egyébként a MAC tenisz- 
yersenyzője is, hogy véleményt kér
jünk tőle, miképpen lehetne nyélbe 
ütni nálunk a pályák gyepesítését? 
Dresdner a következőket mondotta 
ttumica társunknak:

- »  Gyeppályák létesítése a m\ 
klimatikus viszonyaink mellett is 
lehetséges. Hogy ezen a téren mit 
leket nálunk elérni, arra fényes 
Példával szolgált a golfklub sváb
hegyi pályáján befejezett gyepe
sítés. A tenger színe felett 520 mé
teres magasságban, állandó szél
járású területen, ahol a növény 
transpiráció igen nagy, a körülbe
lül if.80 mm csapadék eloszlása a 
legszeszélyesebb, a talaj igen erő
sen sziklás, tehát a legkedvezőtle
nebb feltételek mellett sikerült 
olyan gyepet csinálni, amely a leg
magasabb sportkövetelményeknek 
Is megfelel. Odafenn most ala
csonyan, alig 2 centiméteres ma
gasságban tartott, sörteszerü, ru 
galmas, zárt fű  van. Ezt főleg né 
niet és ausztráliai nemesített sport 
füvek keverékéből válogattam 
össze. Olyan sűrű gyepet adott, 
hogy ha meg akarja keresni az em
ber a talajt, késsel kell a gyepei 
szétnyitnia. A szöges golf cipők és 
az állandó taposás sem árt ennek a 
gyepnek. Felvittük egyízben Kehr- 
Ung Bélát, a wimbledoni gyeppá
lyák legjobb ismerőjét, aki a legna
gyobb meglepetéssel állapította 
'meg, hogy némi rugalmassági 
differenciától eltekintve, gyepjeink 
minősége és használhatósága 
tenisz szempontból nem marad el a I 
híres wimbledoni gyep mögött.

—  Azt hiszem, hogy ezzel már ] 
bizonyítást is nyert az a kérdés, 
hogy lehet-e nálunk sportpályán 
gyepet előállítani és azt fentartani.

—- A futballpályákon is ugyan
ezt meg lehet csinálni, a gyepesí
tés azonban természetesen bizo
nyos időt venne igénybe. Ha ma
gán a pályán akarjuk előállítani 
a gyepet, akkor az lcb. egy évet 
venne igénybe. Az egyik nagy
pályát tehát erre az időre ki kel
lene kapcsolni, de úgy tudom, 
hogy ezt az áldozatot könnyen 
meghozhatnák a klubok, hiszen 
áll még rendelkezésre megfelelő 
másik nagypálya,  Ha ez nem 
Volna lehetséges, akjtor másutt 
hell kitermelni megfelelő gyepet 
és azt szalagokban kell áthordani 
a pályára. Ebben az esetben hét
hónapi munka- és kíméleti időre 
volna szükség.

—  Egy pálya gyepesítésének  
költségei kb. 8— 10.000 pengőt

írj
—  Az természetes, hogy a gyep

pálya mellett külön edzöpályának 
is rendelkezésre kell állnia, meri

nincs a világnak az a füves pá
lyája, amely kibírná a hetenként 
többször való játékot.

—  Meg kell jegyeznem, hogy a 
munkálatokat augusztusban kell 
megkezdeni, hogy a pálya a követ
kező év őszére használható legyen.

Amint látjuk, a gyepesítés 
problémája már szinte kizárólag 
csak pénzkérdésnek tekinthető. 
Elképzelhetetlen, hogy ha az OTT, 
az MLSz és az egyletek összefog
nak, ezt a kérdést ne lehessen 
megoldani. Legalább az egyik 
nagypályára teremtsenek füvet, 
hogy né kelljen szégyellnünk ma
gunkat a külföldiek előtt!

Tegnapi eredmények 
Cégha|nokság

GSE—M. Acél 7:2 (3:1), Buda-
foki-út. Bíró: Faltók.- Szép, élvezetes 
mérkőzés. A jobb GSE megérdemel
ten győzött ilyen nagy gél arannyal. 
Az M. Acél a súlyos vereségét rossz 
közvetlen védelme számlájára írhat
ja. Góllövő: Boros (2), Láng (2), 
Mészáros, Appel és Rosenbaum, illet
ve Schőn (mindkettőt ll-e®ből).

GSE II— PhVSC II. 3:1 (3:0).
Budafoki-út. Bíró: Székely. Nagy 
meglepetés a PhVSC wresége. Gd- 
lövő: Kiss I. és II., Száláéi GSE, 
Jager PhVSC. Kies 11.-t és Seident 
PhVSC kiállították.

Régen történt, nagyon régen... 
Egyik vezető csapatunk kül

földi túrán volt. Bejárták fél 
Európát, megfordultak minden 
nagyobb városban, persze Párisba 
is eljutottak.

Nagy volt az öröm a csapat já 
tékosai között. Párisról_ sok szé
pet és jó t hallottak, hát elhatá
rozták, hogy egy kissé alaposab
ban körülnéznek. Kapóra jött az 
is, hogy egy nappal előbb érkez
tek meg, mint tervezték. Nosza 
reggel felkerekedett az egész 
„társulat” , mindenki kicsípte 
magát, ahogy csak tudta és el
indultak megnézni Párist. Mar 
vagy egy jó  órája járták a vá
rost, mikor valamelyik észrevette, 
hogy az egyik ifjú  nagyság (ak
kor még ifjú  volt, ma már —  re
korder válogatott) eltűnt. Szőrén 
szálán elveszett. Nem lehetett 
mást tenni, visszafordultak, 
amerről jöttek és keresték az 
elveszettet. Nem találták sehol, 
s a kétségbeesés ülte meg a tár
saságot. Utolsó szalmaszálként 
valamelyik hazarohant a szállóba 
és benyitott a szobába.

Az ifjú  titán ott hevert az ágy
ban félig  felöltözve és magyar 
népdalokat játszott hosszú, vé
kony fafurulyáján.

. . .  Elfelejtette, hogy Párisban

Feloszlik
a Nagykőrösi MOVE TVE
kerékpárszakosztály a,

mert az M KSz ridegen elutasí
totta segélykérését

A legeredményesebb vidéki 
k e r é k p á r e g y l e t  megszűnését 
m i n d e n  körülmények kozott 
m e g  kell akadályozni!

— Saját tudósítónktól —

A Move nagykőrösi TVE, —  
mint helyi tudósítónk írja, a 
mostoha gazdasági viszonyokra 
való tekintettel kénytelen fe osz
latni kerékpáros szakosztályát, 
mely a vidék kerékpársportjának 
fejlesztése terén múlhatatlan ér
demeket szerzett

van.
(T .)

Csanh-serleg mérkőzés
Járműtelep—Bp. 72 3:1 (0:1). Ló

verseny-tér. Élónkiramú, változatos 
mérkőzés. Az állóképesebb Jármű
telep megérdemelten nyert az edzés 
nélkül kiálló Bp. 72 ellen. Az első 
félidőben Benesics lövi a Bp. 72 ve
zető gólját. Szünet után azonban 
visszaesik a halfeora és a felnyomni*) 
Járműtelep Kovács (2) éŝ  Kitel gól- 
javai a maga javára fordítja a mér
kőzést. Kitűnt a győztes csapatból 
Kovács, Hegyi, Gruber és Streit, a 
vesztesből Illés (a mezőny legjobb
ja), Juhász, Marsovszky és Bolla.

A  Sabaria csapata ma teljes 
pihenőt tart. Hétfőn már köny- 
nyebb edzésre hivatalosak a já
tékosok, szerdán pedig két kapus 
játék lesz, pénteken ismét kon
díció tréning.

Kapus a szélen. Érdekes csa
társorral játszik ma a Szombat- 
helyi MÁV. A csapat állandó 
jobbszélsője Gazdag a heti edzé
sen mesérült s ma nem játszhat. 
Helyére Sass, a csapat jeles ka-

A  csekély anyagi eszközök
kel rendelkező egyesület 
egyik erőssége volt a vidék 

kerékpársportjának.

Agilitása, áldozatkészsége és lel
kes hite számos versenyző gárdát 
nevelt maga köré és egészséges 
vérkeringést teremtett a lankadó 
vidéki versenyéletbe.

Elmúlt évben deficittel zárta 
mérlegét ez az egyesület. Várat
lanul ráfizetett egy olyan ver
senyre, melyből a további építő- 
munkára szükséges nyereséget 
remélte megszerezni. Nem tudta 
az érmekért járó összeget elő
teremteni. A helyi mecénások el
szegényedtek.

A  Magyar Kerékpáros Szö
vetség pedig, melyhez a 
bajbajutott egyesület for
dult, megtagadta azt a 150 
pengős segélyt, mely a N agy
kőrösi M O VE T V E -t ismét 
talpra tudta volna állítani.

motorkerékpárüzemanyagra, mely
életképtelen lapokat havi szubven- 
dóban részesít, nem talált lehetősé
get arra, hogy injekciót adjon egy 
olyan vidéki egyesületnek, mely 
hivatott arra, hogy éljen. _ , 

Az MKSz a kérés elutasításán 
kívül még mást is cselekedett. 
Megfenyegette a Nagykőrösi 
TVE-t, hogy tiborci panaszáért 
a fegyelmi bizottság elé viszi.

A Nagykőrösi MOVE bukasa 
nem egy vidéki egyesület _ buká.- 
sát jelenti. Hanem azt jelenti* 
hogy pusztulásával az alföldi ke
rület is megrendül.

Ez a kérdés egyébként érett arra, 
hogy azt az OTT is megvizsgálja*

'KERÉKPÁR
Gyirfly a mai 100 ta-es 

írszágúti verseny 
esélyese

— Saját tudósítónktól —

I Az MKSz, mely karácsonyi aján- 
dókokal kedveskedett egyes vezetó- 

I ségi tagjainak, „takarékossági’
I szempontokból kérlelhetetlen és 
\ zord volt egy dolgozni akaró egye- 
sülethez. Az a szövetség, mely 1700 
pengőt tudott adni versenykísérő

Ismét vándordíja* kiírásban Jut 
dűlőre a Nagystaféta. A Postás SE 
lí)31-ben végérvényesen birtokba vet
te a Nagystaféta trófeát, melyet 10 
esztendővel ezelőtt a honvédelmi mi-

F ig yo iem  !
Vízmentes, kétasebes turista 
hátizsák S pengő
Kapható a gyártónál:

NEDELKO SAMBOR Budapest, Károly- 
kttrús IS (Varontioz-kapuva) w n ib w )

misztérium ajánlott fel az MKSz-nek, 
Mint értesülünk, a Nagystaféta eb
ben az évben is vándordijas kiírás
ban jut dűlőre. A hírek szerint most 
is a honvédelmi minisztérium ajánl 
fel vándordíját, melynek végleges 
elnyeréséhez három sorrendi, vagy 
öt, sorrendhez nem kötött győzelem 
szükséges. Az ide! Nagystaféta elő
reláthatólag közel 300 km-es távot 
ölel magába.

Erem mérkőzés
Közp. TSE—UBSC 2:0 (0:0).

Szőnyi-út. Bíró: Radics. Élvezetes, 
szép mérkőzés. Góllövő: Háber és
Weiszberger. A győztes csapat leg- 
; óbb ja a gólövőkön kívül Gellért és
Marsovszky.

B n d a p e s t k ö r n y é k j 
Iparvállalat azonnali
belépésre nőtlen v a s 
esztergál yost  k e r e s .

Csak olyanok jelentkez
zenek, kik elsőrendű be- 
ajánlóikat és azok címét is 
m egadják. J ó  fu tba lltiadást 
Is megkívánunk. Ajánlatok 
„Vasesztergályos'* jeligére 
a kiadóhivatalba küldendők

Ma réggel 8 órai kzedettel jut 
| dűlőre az idény első országúti1 
| versenye, mely

184 indulót

TORNA

A  Bak T K  csapata nincs
együtt, mert Blaskó és Buzássy 
elárvult helyét csak ma délelőtt 
töltik be. A  két kitűnő játékoa 
eladása nagyon meggyengítette a 
csapatot, nemcsak játékerőben, de 
érzelmileg is, hiszen az egyik 
szélsőhalf sírva fakadt, amikor 
meghallotta, hogy többé nem Ica* 
Buzássy partnere.

Szemes-Semler a Ripensia után 
utazik. Nagyváradról telefonálja  
tudósítónk: A  Crisana vezetősége 
ib&í ülésén elhatározta, hogy 
jel eegyezik Szemes-Semlemek a 
Ripensia túráján való részvéte
lébe, ha a Ripensia végre kiadja 
nekik a játékost. Miután a Ripen
sia erre hajlandó, hétfőn Szemes- 
Semler Balázs mérnök kíséreté
ben Párisba utazik, ahol a Ripen
sia legközelebb játszik. Magával 
viszi még Balázs mérnök Oszter- 
mannt, a Kinizsi tehetséges ka
pusát és még egy harmadik játé
kost, hogy így pótolja a  kidőlt 
harcosokat.

Kárpáti I. játéka felől csak  
közvetlenül a mérkőzés előtt dön
tenek a budaiak. Minden remény 
megvan rá, hogy a kitűnő center- 
half vállalhatja a játékot s ez 
esetben sor kerülhet a gyengél
kedő Ozumpf pihentetésére. Ha 
Kárpáti I. mégsem játszhatna, a 
múlt heti csapat áll ki a H L kér. 
ellen.

állít sorompóba. A verseny távja 
100 km és terepe a gödöllői or
szágút 6— 56.600— 7.200 km-es 
szakasza. A torna négy csoport
ban ju t dűlőre. Külön futam ke
retében indulnak a vezérosztályo
sok, a főversenyzők, a haladok 
és a kezdők.

A  mérkőzés abszolút győztesét
Győrffyben

látjuk, aki valós körülmények kö
zött ezen a távon verhetetlen. A  
kezdők csoportjában néhány 
újonc betörésével kell számolni.

A Nemzeti Torna Egylet vasár
nap, április 10-én délután 4 órákéi 
rendezi meg Szentkirályi!-u. torna
csarnokában a Maurer János-emlék- 
vensennyel kapcsolatos országos 
tomaversenyét. A versenyre elég 
szépszámú nevezés érkezett és szép 
küzdelmekre van kilátás. A  Maurer- 
emlékversenyre, amelyet az idén 
mösziahadgyakodatolcta írtaik ki, az 
NTE és a TPSC csapata nevezett, 
valószínű győztes a TFSC. Az orszá
gos verseny számai közül, a höl
gyek helyből távolugrására nevez
tek: a TFSC, a VÁC és az NTE,

- Ezerszer beblzonyosodtt már,
hogy „szerencse” létezik* A  38. osa> 
tálysorsjáték egyetlenegy sorsjegyé
vel szerencsés esetben 500.000 pengő 
nyerhető. A sorsjegykészlet csekély, 
tehát siessen sorsjegyet venni. Hú
zások már április 15-én kezdődnek.

A csapatbajnokság

Az MKSz péntekesti tanácsülése
behatóan foglalkozott az ötnapos 
Magyarorsz&gkörüli verseny rende
zésének ügyével. Az elnök bejelen
tette, hogy a tanács utólagos jóvá
hagyásának reményében megállapo
dott egy lapvállalattal, mely a szö
vetséggel karöltve bonyolítja le e 
tornát. Az elnök ezt a meglepetést 
keltő lépését azzal magyarázta, hogy 
felfogása szerint az Ötnapos ver
seny elsősorban propagandaoélokat 
szolgál, s csak másodsorban bír 
sport jelentőséggel. A tanács az el
nöki bejelentést szenvedélyes vita 
után tudomásul vette. E döntés kö
vetkeztében az a felfogás alakult ki, 
hogy a külföldi, mintára komoly 
sporteseménynek elképzelt ötnapos 
verseny nem lesz egyéb reklámtúrá- 
nál.

Szedlacsik javul
Csütörtökön a mérkőzés elején 

nagyon meglátszott,Szedlacsikon 
a hosszú pihenés, később azon
ban mindjobbam belejött a já
tékba 8 a második félidőben 
egészen kitűnő volt. Valaki 
áradozott:

—  Szenzációs! Hogy feljavult 
szünet óta Szedlacsik!

—  Érthető! Az első félidőben 
szerzett m eccstréninget. . .

állását sajnálatunkra csak keddi 
számunkban közölhetjük, mert 

j mai számunkban anyagtorlódás 
miatt erre nincs helyünk.

. Egyébként ismét közlünk rejt, 
vényszelvényt, hogy lehetővé te- 

j gyük a pályázóknak minél több 
szelvény összegyűjtését.

Válaszbélyeget ne küldjön,
kérdéseire választ

Szerkesztői üzenetet

ugyancsak ezek a hölgyek kötél
mászóversenyére is. Az előbbi ver 
senyben a TFSC (Balkanyi), az 
utóbbiban az NTE a favorit. A kez
dők versenyében korláton az 5 e g y - 
sülét versenyzői közül Sumy TFSo 
és Klein NTE, a nyújtón KlemBéla 
és Inkey NTE a favorit. A  kezdők
müszahadgyakorlatára három gV|"
sülét nevezett. A haladók versenyé
ben lovon Vwky NTE es GemngeT 
VÁC a gyúrúhmtán Klein NTE, a
müszabadgyakorl atban az NTE. a 
favorit. A képzettek gyuruhmtaver- 
senyében Schwartz VÁC és Winkler

mma

Hogyan leltet nyerni 9
az osztálysorsjátékon -
17___ ____ 1___ i-n.éél-Ezen sokan törték már a
fejüket és töprengenek ál- 

'eltétlen ni:

NTE a legjobb. A verseny iránt a 
körébe

landóan; feltétlen bizonyos
ság nincs, kiszámítás nem
lehet.

De van szerencse, esély, való* 
szinöség és j ó l e s ő  r e m é n y i  

Mindenesetre t a n á c s o s
az első osztálynál megsze
rezni a sorsjegyeket, mert 
egy későbbi osztályhoz való
Vásári! ' '*

ében igen nagy az ér-| tornászok 
deklődés.

A MOTESz április 24-én rendezi 
meg a Vetsey István-emlékversenyt.

vízállásánál az előző, le
játszott osztályok árait úgyis 
meg kell fizetni!

| H úzás á p r . 15-én  k e z d ő d ik ! 
“ Új sorsjáték -  új reménységi < 

Máról holnapra pmdao íetietÜ
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TU R IS TA S Á G

4  uikák
kdéeUeksík’ú> is
u c k  a csiké ldu d .

scs&HŐet*
t u d t o k % á

Váf̂ tUsü— ///. kst. IVt 5:1, Válogatott— Csikók 6:1 
C s i k ó k — 111. k u .  m  1 : 6

Közel egyórás edzést tartott teg 
nap K o m já d i  a nagy csapattal és az 
utánpótlással. Előbb a nagyok 25 
perces játéka volt soron a III. kér. 
ellen, aztán 16 percig a Csikók 
játszottak a nagyok ellen, végül 
ugyancsak 16 percen át a Csikók 
újra a kerületiek ellen.

A  benyomás vegyes volt. A  III 
kér. tartalékos felállításban is mind- 
a két válogatottnak ellenfele tudott 
lenni, viszont a nagyok mellett a 
Csikók szóhoz sem tudtak jönni.

Válogatott— III. kér. TVE 5:1.
B író: Speisegger.

Válogatott:. Barta —  Ivády, 
Homonnai —  Halasy —  Keserű I., 
Németh, Keserű II.

III. kér. TVE: Bródy —  Dezső, 
Sárkány —  Surányi —  Hóiba, 
Mátray, Székely.

Az első gól csak az ötödik per
cen túl esik, addig igen hézagos a 
csatársor játéka. Némethnek sem
mi sem sikerül, puha, nem tud 
labdát fogni sem. Az ötödik perc
ben Homannai szép passzt ad le, 
Németh bevágja. 1:0. Németh 
pauszát aztán Keserű I. értékesíti, 
de ebben Bródy hibája is részes 
volt, 2:0. (6:20 mp.) Homonnai— 
Németh doppler nem megy be a ka
puba. Németh ofszájára áll, kiállít
ják. (Ez mégegyszer megtörténik 
vele a mérkőzésen!)  Tizenkét per
ces játék után Halasy a gólszerző: 
egy  kerületi osrtom után egyedül 
úszott le. Homannainak ugyanez 
nem sikerül.

Általában semmi sem sikerül.
—  Őskor! —  mondja dühösen 

Komjádi.
Vértesy pedig tréfásan vezényli:
—  Csikók hátra arc! Ne nézzé

tek ezt a játékot!
Negyedórái játék után Mátray 

eléri a kerületiek tiszteletgólját, 
fedezetlenül állt a kapu előtt.

Rossz passzok, hiába való úsz- 
kálás után csak a 23. percben jő  
a negyedik gól, Halasy beúszik, 
a lövés szép. 4:1. Ugyanő éri el 
az ötödiket is, tisztán áll a kapu 
előtt és Sárkány meg Bródy kö
pött bevágja a kapuba.

*— Ha a kerület normálisan ját
szott volna, akkor 3:3-nak kellett 
volna az eredménynek lenni —  ez 
Komjádi sűrített kritikája.

Válogatott— Csikók 9:1.
Csikók: Kusinskky —  Laki, 

Tolnay —  Bozsi, Rajki II. —  Ké- 
kessy, Brandy.

Az utánpótlás csapatának na
gyon gyenge volt a védelme. Ha 
zai nagyon hiányzik ebből a vé
delemből. A  kilencedik percben 
már 7:0-ra vezet a válogatott és 
a Csikók meg sem tudnak moc
canni, amikor Komjádi a védel
met vezényli előre: Ivády, Halasy 
és Homonnai lesz a csatársor ösz- 
szeállítása: a hátralevő időben az
tán már csak egy'-egy gól -esik 
mindkét oldalon: hozzá még egy 
öngól, ez úgy, hogy Ivády lövését 
Tolnay besegíti a kapuba. A gól
lövők voltak: Németh (6 ), Keserű 
II. (2 ). A Csikók gólját Brandy 
lőtte, itt viszont Barta is részt 
kérhetett a gólszerzés dicsőségé
ből,

A Csikó-csapatra az a legjel
lemzőbb, hogy amíg a nagy csapat

A  Gyopár Turista Egyesület mai 
j úti terve: Henedékházügyeletes:
| Braun Ármin. Túra a Mecsekbe a 
filléres gyorsvonattal. Csak, előre je 
lentkezetteknek. Találkozás: 6 óra
kor. Vezető: Strauber György. — 
Túra Gerecsébe autóbusszal. Előre 
jelentkezés. Találkozás: 6 órakor í 
berlinitéri Merán-szálló előtt. Veze
tő: Rózsa Jenő. —  Hűvösvölgy —
Mária Remete — Remetehegy — 
Nagyszénás — Zsírosbegy — Soly
már. Találkozás: Széli ICálmán.-téren 
7.30-kor, Vezető: Klein Árpá-d. — 
Pomáz — Szurdok — Pilisszentke- 
reszt — Pilisszántó — Postaréti erdő
— Klotildliget. Találkozás: 7.10-kor 
a Pálífy-téren. Vezető: Steiner La
jos. — Hűvösvölgy — Nagyszénás — 
Hűvösvölgy. Találkozás: 8 órakor a 
Banánház előtt. Vezető: Biener Ilus.
— Hűvösvölgy — Pesthidegkút — 
Rózsikaforrás — Solymár — Soly
mári fal — Kevély — Pilisborosjenő
— Öbuda. Találkozás: 7.30-kor a Ba- 
nánház előtt. Vezető: Münoz László.
— Pilisvörösvár — Pilisszántó — 
Pilisezentkereszt — Dobogókő — Si- 
káros — Salabasinai kút — Gyopár
ház — Pomáz. Találkozás: 6.20-kor 
Nyugati p. u. Vezető: Goldner Imre.

A TÉBE megalakítja turista szak
osztályát. A TÉBE-ben tömörült ta
karékpénztárak és bankok sportala- 

, kulata, a Pénzintézeti Sportegyletek 
r en d e s  ö s sz eá llítá sb a n  já t s z o t t ,  Ligája, megalakítja turista szakosz- 
a d d ig  s z in te  n em  is  lő t t e k  k a p u ra . tályát- Az áj alakulás célja a tu-

ristáskodást lehetővé tenni azoknak 
a pénzintézeti tisztviselőknek is, 
akiknek "bankjában nincsen működő 
.sportegyesület, míg a már meglevő 
bank turista csoportokkal szoros 
együttműködést fenntartani. Az 
előkészítés és szervezés munkáját 
Némethy Kálmán igazgató, alezre
des, az ismert kitűnő sportember 
irányítja. A  végleges megalakulás

Saját tudósítónktól —

Csikók-—III. kér. T V E  1 :0 .
Bíró: Tichy dr.

A  III. kerületben most az a vál
tozás, hogy Székely helyett Táncos 
kerül a csapatba. Dezső kiállítása 
után -éri el a Csikók csapata a gólt,
Rajki passzát Brandy bevágja.
Különben a negyedórás járták csupa , . ... .
hiba volt. Aki leadta a labdát, az + 17: f  «  Pihsszentkereszüi . ... , ,  ’ [Áfrány turistaszallófran nagyszabású

g l t  és varta, hogy ma történik: |vándorgyűlés keretében fog megtör

2tl-re vehetnek 
az a mát őr teniszezők
a p ro fik  ellen

Ma délelőtt folytatják, délután 
befefezlk a mérkőzéseket

— Saját tudósítónktól —

Az évad első teniszeseménye, 
az amatőr-profi tenisztalálkozó 
első három mérkőzésére tegnap 
került sor a Margitszigeten. A 
közönséget (lehettek vagy 250- 
en!) s a játékosokat hamisítat
lan, bolond áprilisi idő tette pró
bára.

Az eredmények ezek voltak:
Schmidt Ottó prof.— Zichy 

Imre gr. amatőr 6:2, 7:5.
Zichy nagyon nehezen jött 

ütésbe s így az első szét a szé
pen támadó Schmidté. A  második

Bánó Leheli— Zeitler János, a gr> 
Zichy, Drjetomszky— Izsák, DÖr- 
ner páros és a Gabrovitz— 
Schmidt Ferenc mérkőzésre ke; 
rül a sor. Az amatőrök végső 
győzelme most már erősen való
színű.

a helyzet további alakításában már 
nem vett részt. A  kapu előtt lehe
tőleg leálltak, mozgás semmi nem 
volt, sőt az is megtörtént, hogy egy 
szabadon levő Csikó-csatár —  le
fedezte a bekkjét.

A  közel egyórás játék tehát nem 
sok épületeset hozott.

Viszont igazat kellett adni annak 
a válogatottnak is, aki így vigasz
talódott :

téimi, amelyen a turistatársadalom 
vezéríérfiain kívül a hazai pénzvl 
lág számos kiválósága, köztük He
gedűs Lóránt, a TE BE elnöke is
résztvesz. A Bankliga a vándorgyű 
lésre autóbuszokat Indít. A vándor- 
gyűlés színhelyére az egyes bank 
turista csoportok találkozó túrákat 
rendeznek; a részletes túraprogra 
mot jövőheti turista rovatunkban 
közöljük.

Előadás. A Magyar Turista Egye 
sülét előadássorozatában vitéz Mo-

—  A z olimpia éppen négy hónap rotvay László dr. „Háború a Dolo 
múlva kezdődik. Addig még van 
idő. . .

A MUSz a miskolci dszőkörökkel 
karöltve július 16-án, szombaton 
Lillafüreden akar versenyt rendezni. 
A propagan daversenyre az OTT is 
teljes támogatását helyezte kilátás
ba. Másnap, július 17-ón Miskolcon 
lesz országos úszóverseny.

A Nemzeti Sportuszoda medencé
jének renoválási munkálatai miatt 
április 13., 14. és 15-ón zárva marad 

uszoda. A 14-ről elmaradó válo
gatott edzést olymódon pótolják, 
hogy kedden, 12-én az összes váloga
tottak megjelennek az edzésen, azok 
is, akik különben csütörtökre lenné
nek beosztva. A nagy válogatottak 
ezenfelül még 14-én, csütörtökön 
délben 2 órakor a női Császáruszodá
ban tartanak úszóedzést, a csikók 
pedig ugyanott este 8 órakor az 
MTK ellen vesznek részt edzőmérkő
zésen.

A jubiláris verseny előkészületei
vel foglalkozik szerdán, 13-án a gaz
dasági és intézőbizottság együttes 
ülésén. A versenyt már annyira elő
készítik a  hét folyamán, hogy má
jus 1-én a jegyek árusítását is meg 
lehet kezdeni.

Tegnap este szünetet tartott a 
MUSz hivatalos helyisége. A  sport
vezérkar a fedett nszodabeli edző-

mitokhan" címmel vetitettképes elő
adást tart április hó 14-én a Peda
gógiai Szeminárium dísztermében 
este fél 7 órai kezdettel (VIII., Má 
ria Terézia-tér 8., III.). Belépőd!; 
nincsen, ruhatár 20 fillér. Vendége 
két szívesen lát a rendezőség,

A Magyar Evezős Szövetség negy
venedik évi közgyűlése. Szombaton 
este tartotta meg a MEiSz Perger Fe
renc dr. elnöklése alatt rendes évi 
közgyűlését. Az elnök álltai tartott 
üdvözlőbeszéd után KáHiwoda Ferenc 
igazgató ismertette a különböző bi
zottságok jelentését, majd a jovőévi 
költségvetést terjesztette elő. Utána 
előterjesztette az etoökség — Perger 
Ferenc dr., Ábray Zoltán és Kjalliwo- 
da Ferenc együttes javaslatait. Ezek 
szerint tószteiietbeM tagokul megvá
lasztották: vitéz bádoky Soós Károly 
ny. tábornokot, a Hungária elnökét, 
Wünscher Frigyest, a Hungária igaz
gatóját, Demeter Lajos ezredest, i 
szegedi versenyek rendezőjét, "Eild- 
scher Vilmost, a NH-E alelnökét, 
Krakker Kálmánt, Vác város polgár- 
mesterét, Mérey Ernőt, a BEC igaz
gatóját és Perczel Györgyöt, a Hun
nia igazgatóját. Elfogadták a bajno
koknak adományozandó zöldkoszorús, 

mérkőzésen vett részt (nézőként), az ] ezüst- és aranyjelvények adományo- 
adminisztráciő munkásait pedig hi-1 — imihiiiii m ii

EZEZŐSÖK! Ne béreljetek magas 
bérrel csónakgaraget, kabint. M,ár 300 
pengőért örökáron kapható víziház
ban kabin terrasszal, csónakállással. 
Bővebbet „Zsilip1* csónakház, Újpest, 
Telefon: 338—54.

vatalos utak tartották távol. Méray 
János főtitkár maga Nagykőrösre 
utazott a kongresszus előkészítése 
miatt.

Homonnay Tivadart, a MUSz el
nökét sajnálatos baleset érte két hét
tel ezelőtt. Öltözködés közben izületi 
rándulást szenvedett s a komolyta
lannak tetsző baj most már kétheto 
ágyhoz szegzi a MUSz népszerű elnö
két s távoliét© érezhető hiányt okoz 
a nagy tavaszi program előkészíté
sének és irányításának munkájában.

-í

i HOKKI
Szombati bajnoki eredmény: 

BBTE— V S C  11 :0  (4 :0 ) .
A mai gyephokkibajnoki mérkőzé

sek két pályán bonyolódnak le. A 
Margitszigeten a MAC győz a HHC j 
ellen, az MHC-pályán az MHC az 
AHC ellen. Ugyanitt csap össze a | 
BHC ás az FTC — egyenlő eséllyel 
A  részletes műsort már közöltük,

zási intézkedését. Minden év március 
15-én az evezősegyesületiek verseny- 
csapatai számára a Margitszigeten 
mezei futóversenyt rendeznek. Min
den év május 7-én és 14-én üldözési 
versenyt rendesnek nyolcasok részé
re, végül elfogadták Kalliwoda Fe
renc újabb vándordíját, amelyet az 
állóképesség fokozására alapított. 
Megválasztották újabb három évre 
dr. Perger Ferencet elnöknek, Ker
tész K. Róbertét és Ábray Zoltánt 
alelnöknek. Az amatőrtréneri díjat 
az idén Luddnsziky Lajos dr., a Hun
gária lelkes edzőjének ítélték oda. 
A MESz lobogódíját 1931. évre az 
FTC nyerte 74.338 rnegevezet kilo
méterrel. Az egyéni túradíjat Bán 
Riehárd nyerte 5036.9 km-rel, míg 
az egyesületi kilométerdíját a Duna 
nyerte 95.151 kilométerrel,

Teniszpályát és kertiutat épít, fekete és

vörös salakot
szállít a legjutányosabb feltéte
lek mellett:

HAZAI ÚTÉPÍTŐ ÉS SALAK- 
TERMELŐ VALLALAT
V., Nádor-utca 6. Telefon: 813-96 .
Az ország összes nagyobb sportegyesületé

nek szerződéses szállítója,

szét második felében oldódik fel 
Zichy merevsége s ekkor erős 
küzdelem kerekedik, mely a biz
tosabb Schmidt megérdemelt 
győzelmét hozza. A szetek alaku
lása: I. 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 6:2.
II. 1:0, 1:1, 4:1, 1:2, 5:2, 5:5, 
7:5

Aschner Pál, Gabrovitz amatőr 
— Schmidt Ferenc, Zeitler J .  prof. 
3:6, 6:2, 6:3.

A  szépszámban kötött fogadá
sok igazolták álláspontunkat a 
mérkőzésnek favoritjai az ama
tőrök voltak. A  négyes legjobbja 
Gabrovitz volt, bár ő sincs még 
megbízható formában. Aschner 
adogatása javult, s a mezőnyben 
néhány remek volival vonta ma
gára a figyelmet. Ritörnje és le
ütése azonban még mindig gyen
ge. A  profiknál Schmidt Franci 
jó  párosjátékot játszott. Zeitler 
mozgékonysága a pároshoz ke 
vés. A szetek alakulása: I. 2:0,
2:2, 3:2, 3:3, 3:6. II. 0:1, 2:1, 
2:2, 6:2. III. 2:0, 2:1, 4:1, 4:2, 
5:2, 5:3, 6:3:

Straub Elek amatőr— Dörner L. 
prof. 1:6, 6:2, 6:3.

Straub az első szetben annyira 
nincs ütésben, hogy úgy látszik, 
mintha lazsálna. Dörner az alap
vonalról tértölelő, pörgetett drej- 
vekkel, biztosan játszik, s nyeri 
az első szetet. A  második szetben 
azonban Straub lapos ütései már

Repülőgépen
hozták Bécsböl azt az öt tucat 
teniszlabdát, amellyel tegnap afi 
amtőr—profi teniszmérkőzést el
kezdték. Labda dolgában ugyanis 
tegnap estig nagyon rosszul álltak 
a teniszezők. Egyetlen darab ál 
labda sem volt raktáron a keres- 
kedésekben. Tegnap este aztán 
—  Bécsen át —  befutott az első 
nagyobb küldemény is s így 
már aggodalomra nincsen ok.

ATLÉTIKA

■ teniszütő-húrozás, 
EB n  felszerelés legjobb, 

* * * ’■ ■ ' .  ■legtartósabb =====
V., Báivány-utca 19. Telefon: 202-25
jól mennek s ezek az ütések pon
tosabban helyezettek, mint Dór- 
neréi. Dörner a hálóból is pró
bálkozik, de ott szinte egyetlen 
ütése sem sikerül. Straub az 
utolsó szetben már erősen ker
geti Dörnert, aki sokat veszít 
oiztosságából s nem tudja meg
akadályozni tanítványa biztos 
győzelmét. A szetek alakulása: I. 
0:5, 1:5, 1:6. 11. 1:0, 1:1, 1:2,
2:2, 6:2. III. 1:0, 1:1, 4:1, 1:2, 
5:2, 5:3, 6:3.

Az első nap után tehát az 
amatőrök 2 :l-re  vezetnek.

Ma délelőtt
10 órakor Aschner Pál Perák 

mester ellen, Drjetomszky György 
Iziák  mester ellen játszik, majd 

Bánó Lehel— Straub Elek ket
tős mérkőzik a Schmidt Ottó—  
Perák mesterpárral.

Délután 3 órai kezdettel a

A munkastatisztika állása április 
10-én: L ESC 15 pont, 2. MTK 12 
pont, 3. Vasas 11 pont, MAC 9, 
MVSC 7, UTE 7, Dór. AC 4, BBTE 3, 
BSE, MTE, SzVDETK 2-2, ARAK, 
SzTC, MOTE 1—1 pont. Összes pon
tok száma 77.

Az UTE fiataljai meglepetést
csinálhatnak az ESC mai 10 km-eS
országúti versenyén. Az Esztergomi, 
Sárosa, Görög összeállítású csapat 
— ha tagjai valóban elindulnak és 
végig is futják a távot — megelőz
hetik a Galambos, Majorosi, Gégény 
felállítású ESC-t is, a többi csapat
ról nem is beszélve. A harmadik 
hely teljesen nyílt. Egyénileg ás 
ESC és az UTE futói lesznek elől* 
A verseny délelőtt 10 órakoir kezdő
dik a gödöllői országút 6-os kilomé
terkövénél.

Két kerület rendezi meg nna mezei
bajnokságát. Szegeden a déli kerü
lőt, Kaposvárét ,a délnyugati kerület 
ifjúsági és szeniorbajnokeágát fut
ják ma.

A kassai mezei futóbajnokságot a
Kassai AC ma, április 10-én rendezi 
meg.

A déli kerület mezei bajnokságá
ban népes mezőnyök indulására van 
kilátás. A versenyt vasárnap délután 
4_ óraikor rendezik a vodt lóverseny- 
téren. A  szeniorbajnoksúgra 5 csa
pat 34 futóval, az ifjúságira 3 csa
pat 27 futóval jelentkezett. A  sze
nior egyéni bajnokságban Széli 
SzVSE és a védő Szombathy CsAK, 
az ifjúságibán Hrács SzMTE vagy 
Lóczy MNTVE látszik esélyesnek.

Peltzer politizál. A ném et v i lá g r c  
korder a „V ö lk isch en  B eobach ter“ ‘  
ben fe lh ívá st te t t  közzé, am elyben  
H itler m egvá la sztá sa  m ellett kardos
kodik. A fe lh ív á s t  a n evesebb  ném et 
atléták közül S torz dr., a v o lt  i00-o* 
bajnok és S ievert, N ém etország de- 
ka tion rem én ység e  ír ta  alá.

A  több kiváló svéd atlétának 8 
versenyzéstől való eltiltásáról szóló 
hír nem bizonyult valónak. A  „bün
tetőbíróság”  ugyanis nem maga 8 
Svéd Atlétikai Szövetség, hanem aZ 
egyik bizottság tagjainak társa-sösz- 
szejövetele volt. Ezen az összejőve!®' 
len részletesen megvitatták az ama
tőr ̂ álláspontot, az iigy további foly
tatásából azonban eltekintettek.

Többeknek. Az április 24-i bécsi 
magyar—osztrák válogatott mérkő
zésre való olcsó felutazás lehetővé
tételéről most folynak tárgyalások* 
Mihelyt eredmény lesz, azonnal ér
tesíteni fogjuk olvasóinkat.

Nasser Károly, Újpest. Tudassa
pontos címét, hogy nyereménye fe
jében Önnek lapunkat megindíthas
suk.

Sportérmek, plakettek és 
szobrok, serlegek, iománc- 
ielíények legolcsóbban Morzsányinál IV. kér- 

Eskii-ú!

ai


