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Csehszlovákiában 2Vaf Ke, Romániában 15 lel,
Ausztriában 50 Gr. Németországban 30 PL, Svájc
ban 40 c., Franciaországban 2 franc, Olaszország

ban íVz líra, Amerikában 8 cent 
Előfizetési dij: Belföldre negyedévre 12 P» egy 
hónapra 4.50 P. Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh
szlovákiába, Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P.
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. Telefonjelentésünk —
Berlin, április 3.

A  Nemzetközi Atlétikai Szövetség ötös tanácsa ma tartott ülé
sén Edström elnöklete alatt Barclay (angol), Ekelund (svéd), Génét 
'(francia), v. Halt (német) és Stankovits (magyar) delegátus vett 
részt. A  tanács órákon keresztül tárgyalta azt az anyagot, amit 
Nurmi amatőrségére vonatkozólag eléje terjesztettek és a felhozott 
vádakat nyomósaknak találva, Nurmi versenyzési jogát nemzetközi 
versenyekre vonatkozólag azonnali hatállyal felfüggesztette. Ez a 
felfüggesztés addig marad érvényben, ameddig

a finn szövetség
—  amelynek a Nurmi ellen összegyűjtött bizonyítékokat átadták — 
végleges ítéletet nem hoz.

(Itt meg kell említenünk, hogy a finn szövetség röviddel a 
NASz ülése előtt megvizsgálta Nurmi amatŐrségét és úgy találta, 
hogy azon nincs folt, Nurmi „egy pennyt sem fordított soha a saját 
hasznára” . Nehezen hihető, hogy a finnek a NASz nyomására is 
változtassanak álláspontjukon. Szerk.)

Úgy látszik, ezzel az eshetőséggel kapcsolatban elhatározta a 
NASz, hogy körlevélben hívják fel az egyes szövetségek figyelmét 
arra, hogy Los Angelesben csak a tiszta amatőröket engedik indulni 
és előtte egy külön bizottság minden versenyző amatőrségét szigorú 
vizsgálat alá veszi.

Stankovits Szilárd javaslatára kimondotta a tanács, hogy
külön bizottságot küldenek ki az Európabajnokságok kér

désének előkészítésére.
Ennek elnöke v. Halt lett. Ilyenformán remélhető, hogy 1933-ban 
már az atlétáknak is lesz Európa-bajnoksága.

Kimondották, hogy a munkásolimpiákon a NASz kötelékébe tar
tozó szövetségek atlétái nem vehetnek részt (ez a határozat esetleg 
az MTE-nek a NASz-ból való kiválására vezethet), felvették a ta
gok sorába Palesztinát és elutasították a Ladoumegue érdekében be
adott kegyelmi kérvényt.

Vasárnap könnyen nyert 
a Törekvés Eszéken

Törekvés— Gradjansky 
4:0 (3:0)

Távirati jelentésünk —
Eszék, április 3. 

Első meccsünkön a Gradjansky- 
val szemben könnyen nyertünk U:0 
(3 :0 ) arányban. Ezzel a csapattal 
játszottunk: Kamaneczky —  Ka
tona, Gergely —  Készéi, Regös I. 
(D ezső), Dummer (Dankó)  —
Nemes, Regös II., Pusztai, Déri, 
Barát. Már a 7. percben Déri át
adásából berúgja Pusztai az első 
gólt, amit a 22. percben Regös II., 
a 27. percben pedig Pusztai gólja 
követ. A 29. percben Baráth még 
egy gólt lő, de azt a bíró nem 
adja meg. Szünet után lefékezve 
játszik a csapat, a negyedik gólt 
a 40. percben Nemes szerzi.

Hétfőn vereséget szenvedett 
a Törekvés

—  Távirati jelentésünk —

Eszék, április 4.
A Törekvés csapata ma a helyi 

I Slavia ellen mérkőzött s attól 
|4:0-ás félidő után 4:2 arányban 
vereséget szenvedett.

A nagycsa 
mind jelentős 
gólaránnyal 
győztek,
de teljesítményük nem 
tekinthető egyforma 
értékűnek
A Bocskai és a Nemzeti egy-egy gól- 
különbséggel, igen nehéz győzelmet 
aratott —  A Sabaria gól nélkül végzett 
Kispesten

— Saját tudósítónktól —•

Herendi II. is győzött

Tel Aviv, április 3.
A zsidó olimpia úszóversenyeit 

Haifában tartották. Eredmények: 
100 m hölgyúszás: 1. Fritzy Lőwy 
1:18 mp. — 300 m hölgyúszás: 1. 
Fr. Lőwy 4:36 mp. —  200 m mell
úszás: 1. H. Bienenfeld 3:28 mp.

Férfiversenyek: 100 m: 1. Stei- 
ner csehszlovák 1:00.6 mp. — 400 
m: 1. Cramer USA 5:35 mp.
1500 m: 1. Guth osztrák 22:56.8
mp. — 100 hát: 1. Hay csehszb'
vák 1:13.8 mp. — 200 m mell: 1.

/ /  ••
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a zsidó olimpián?
Saját tudósítónktól —

Vilheim csehszlovák 3:06 mp. 
SxlOO m vegyes: 1. Csehszlovákia
3:47.8 mp. — icc200 m gyors: 1.
Csehszlovákia 11:22 mp.

Te n isz
felszerelés, húrozás

Futball
felszerelés legolcsóbb B|
áron, nagy választék-
bán. (Saját műhely) HfflHffln
DR. KÁLDOR ÉS  FIVÉRE
sportháza
E R Z S É B E T-K Ö R Ú T 15.

A hátúszás győztesének, Haynak 
azonosnak kell lennie Herendi II.' 
vei, akinek Hay a családi neve, de 
Herendi álnéven versenyez. Heren
di II. jelenleg Brümnben él, mér
nöki szigorlatára készül.

Lengyelország
Legia Varsó— Ruch Bismarek- 

hütte 2 :1.
Garbarnia Krakó— Warsawian- 

ka Varsó 4:2.
Wafta Posen— Cracowia Krakó 

3:2.

Asztali-teniszben

9 :0 -ra  vertük Ausztriát
— Saját tudósítónktól —

Szombaton kezdődött, vasárnap 
fejeződött be Magyarország és 
Ausztria hármas asztali-tenisz csa
patának egymás elleni viadala, me
lyet a magyar bajnoki versennyel 
kapcsolatosan bonyolítottak le. Az 
összecsapás most is színeink fölé' 
nyes arányú győzelmét hozta. Tár
gyilagosan be kell azonban valla
nunk, hogy a nagyarányú ered
mény kialakulásában a szerencsé
nek is volt némi szerepe. Az oszt
rákok tragédiája, hogy minden 
olyan mérkőzést is elvesztettek, 
ahol csak két labdán fordult meg a 
mérkőzés sorsa.

Ez volt a IX. magyar— osztrák 
mérkőzés.

A  végeredmény (a szombati 
négy mérkőzés eredményének meg
ismétlésével) a következő:

Szabados magyar győz Liebster 
ellen 14:21, 21:12, 25:23, 21:17, 
győz Kohn ellen w. o., győz Fluss- 
mann ellen 22:20, 21:9, 15.

Barna magyar győz Liebster 
ellen 18:21, 19:21, 28:25, 21:10. 
23:21, győz Flussmann ellen 21:18 
19, 13, győz Kohn ellen 17:21 
21:16, 14:2Í, 21:13, 14.

Dávid magyar győz Liebster 
ellen 21:16, 16, 16, győz Flussmann 
ellen 21:17, 14, 14:21, 21:19, győz 
Kohn ellen 21:19, 14:21, 14:21
21:12, 21:Í9.

Kohn, aki csak a mérkőzés nap
jára érkezett Becsből Budapestre, 
még vasárnap éjjel visszautazott az 
osztrák fővárosba s Szabados elleni 
mérkőzésére nem is futotta az ide
jéből.

Akármilyen szürkének is ígér
kezett a tavaszi idény első teljes 
bajnoki műsora, eseményekben 
nem volt szegény. Megtudtuk, 
hogy

az első helyezett öt góllal jobb 
az utolsónál;

az Attila nem hiába vonult fel 
olyan hatalmas kísérettel Debre
cenben, a Bocskai csak a leg
kisebb gólkülönbséggel tudott 
győzni;

a legutóbb Bécsben szerepelt 
két csapat erőpróbája nem hozott 
döntést;

Kaposvár egyhónapos bajnoki 
szünetét fájdalmas vereség szakí
totta félbe;

Újpesten nem vált be az új 
összeállítás;

a Hungária— III. kér. FC haj
szálnyira pontosan ugyanazzal a

gólaránnyal rendezte meg a hús
véthétfői barátságos találkozás 
reprizét;

a jövővasárnapi derbi előtt nem 
kaptunk semmiféle útmutatást, 
mert amennyivel jobban győzött 
a Ferencváros, annyival gyengébb 
volt az ellenfele, mint Újpesté.

A bajnoki tabellán különben 
csak annyi változás történt a sor
rendben, hogy Kispest és Somogy, 
továbbá a Nemzeti és' a Sabaria 
helyet cserélt:

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária
4. Bocskai
5. III. kér. FG
6. Budai „11“'
7. Attila
8. Kispest
9. Somogy

10. Nemzeti
11. Sabaria
12. Vasas

16 16 ------- 75:13 32 (—)
15 12 2 1 49:17 26 (4)
16 11 2 3 49:23 24 (8)
15 7 3 5 30:31 17 (13)
15 6 2 7 26:35 14 (16)
14 5 1 8 24:33 11 (17)
15 4 3 8 16:30 11 (19)
15 3 4 8 20:38 lö (20)
15 5 — 10 17:34 10 (20)
14 4 1 9 20:38 9 (19)
13 3 2 8 15:24 8 (18)
15 2 2 11 25:50 6 (24)

Régen nem látott títáni küzdelemben

Gerevich nyerte
a  m á s o d i k  v á l o g a t ó v e r s e n y t ,

holtversenyben volt vele Nagy Ernő
Számos meglepetés az előmérkőzéseken 

s félig új mezőny a döntőben
—  Saját tudósítónktól —.

A második válogatóverseny ta
lán még az előzőnél is-- nagyobb 
esemény volt. Végig elkeseredett, 
idegekbe markoló küzdelem, sok 
meglepetés és új emberek jellemez
ték. A versenyre nagyon sokan 
v-oltak kíváncsiak és zsúfolásig 
megtelt a Műegyetem oszlopcsar
noka a döntőre. Az előkelő közön
ség soraiban láttuk v. Gömbös 
Gyula honvédelmi minisztert, gróf 
Andrássy Gézát, herceg Eszterházy 
Lászlót, Lázár Andor dr.-t, az 
OTT elnökét, Hültl Dezsőt, a Mű
egyetem rektorát s a tábornoki kar 
számos tagját. A verseny meg is 
érdemelte az érdeklődést, mert 
mindent nyújtott, amit csak vívó-

versenytől várni lehet. v ; . j
Az előmérkőzések egy-egy
csoportja jobb elsőosztályú 

döntőnek felelt meg.
Hullott is a favorit meg a gyen
gébb! Kiesett Gombos dr., Glykais, 
Uhlyarik, Doros, Rajcsányi, Szi- 
lassy, Kósa, Hámory, Hatz Ottó és 
József, szóval több nagy döntőre 
való.

A verseny persze botrányokban 
iz gazdag volt. Ez azonban érthető. 
Mindenki mindenáron döntőbe 
akart jutni s vagy húszán közel 
egyenlő erősek voltak. Mindén 
egyes tusért még a legjobbaknak 
is életre-halálra kellett verekedni.

Délután négy órára fejeződött be 
az előmérkőzés s a kilences döntő, 
így alakult: Pillér, Schréder, Ga- 
ray, Nagy Ernő, Gerevich, Kaimár, 
Maszlag, Kabos és Hehs.

(Folytatása a 12. oldalon)

M O D IA N O



Kedd, 1932 április S.

Ferencváros— Vasas 
5:0 (3 :0)

A  Ferencváros lábában érezte a 15-ös 
győzelmi sorozatot, a 16-ik győzelem  

azért pillanatig sem volt vitás
Góllövő : Toldi,  Toldi,  Kohut, Turay, Toldi

Üllői-út, 8000 .néző. Bíró:
. Denhoffer.

Ferencváros: Háda —  Takács I., 
Korányi —  Laky, Sárosi, Lázár —■ 
Táncos, Takács II., Turay, Toldi, 
Kohut.

Vasas: Bereczky —  Szemere,
Rózsa —  Vági, Burger, Kiss — 
Koszta, Bene, Fossák, Egri, Ka®- 
vinszky.

(Meccs előtt csendben készülőd
nek a csapatok. A Vasasoknál 
Stanzl, a lábtöréséből felépült bal
szélső még mindig várakozási állo
mányban. Rajta kívül azonban 
hiányzik a csapatból Brunecker is, 
akit sárgaság tesz harcképtelenné.

A Ferencvárosban az esemény
dús hétre gondolnak és —  unják a 
mély talajt,)

Bágyadtan kezd a 
Ferencváros, 

élénkebben folytatja
A játékot a Vasas kezdi 3 le is 

jut a kapuig. Háda magasan fel
ugorva csípi el a labdát, közben

a beugró Possák ütést kap az 
arcába

s kitámolyog a kapu mögé, ahonnan 
jó  pár perc múlva tér csak vissza. 
A  Ferencváros nagyon lanyhán 
kezd, különösen a védelme álmos s 
így a 3. percben majdnem kész a 
meglepetés: Koszta elmegy a ké
nyelmes Lázár mellett s 12 méter
ről pompásan lő a jobbsarokba;

Háda minden bravúrjára 
szükség van,

hogy kornerre tolja a félmagas lö
vést. A  Vasas 'később is élénkebb. 
Az 5. percben Egri fut meg a hal
szélen, Háda a 16-oson túl futva 
lábbal szerel. Még mindig nyílt a 
játék és a 11. percben meglehetős 
váratlanul esik a Ferencváros ve
zető gólja: taccsdobás után

Takács II. laposan középre 
ad, a védelem elvéti, Toldi 
állít s lapos lövése Bereczky 
hasa alatt becsúszik. ( 1 :0).

Potyaízű gól! A folytatás már 
jobb: Turay remek oxford-passzal 
küldi előre Takács Il-őt, de a gól
rekorder biztos helyzetében a kapu 
mellé gurít. Nem hagyja magát 
még a Vasas sem: Egri jó  lövése 
Takács I. fején csúszik a kapu 
fölé. Most kezd belelendülni _ a 
zöld-fehér csatársor, " de játéka 
még darabos, rendszertelen. Ját
szik, játszik ez a csatársor, de 
mintha fogalma sem volna a gól- 
csináiás mesterségéről Kohut láb. 
dát se kap, Táncos beadásai kárba- 
vesznek. A 25. perc végre ered
ményt hoz: Lázár indítja el az ak
ciót, ivelten ad előre Turaynak, ez 
fejjél továbbít balra,

Toldi elé s az összekötő ka
pásból, ballal úgy bombázza 
a hálóba, ahogy a nagykönyv

ben írva van. (2 :0),
Utána feljön a Vasas-csatársor is, 
amelyben a sérült Possák balszélre 
állt, Egri a center és Kazvinszky 
a balösszekötő. A 35. percben Kosz
ta otthagyja Korányit, a hátvéd

11-es ízűén
szereli a  szélsőt, aki estében túl
rúgja a labdát a vonalon. A. bíró 
fütyül és —  kornert ítél. Mérlege* 
lés!. A Vasas, hevesen támad. A 41, 
percben nagy a kavarodás a ferenc
városi kapu előtt,

Háda és Kazvinczky össze
csap,

F T C -p á ly a Ultői-út
Csütörtökön, április 7-én, 

délután fél 5 órakor

Sabaria
I, ligabeli bajnoki mérkőzés

Hádát kicsit dörzsölni kell, roíg to
vább védhet, de a csatár is kapott 
ütést. A  félidő végén újra a Fe
rencváros van frontban. Az utolsó 
percben Turay balra ad, Toldi át
lépi s

a ráfutó Kohut 15 méterről a 
régi stílusban bombázza a 
labdát a túlsó kapufa töve 

mellé. (3 :0 ).

Szünetben
a Ferencvárosnál Háda rándult kar
ját kötözgetik, viszont a Vasasok
nál még rosszabb a helyzet. Possák- 
m k  arccsontja törött Háda könyöke 
alatt * Kazvinczky halántékán is 
hatalmas dudor: ő is Hádát emle
geti. Kiss Gábor biztatja társait: 

—  Csak nem megijedni!
A bíróra panaszkodnak a Vasa

sok: Korányi szer eléséért 11-es 
járt volna, mondják.

A Ferencvárosban örülnek a szép 
góloknak. Kohut magyaráz:

—■ K ijött a lépés. De meg megy 
is a dolog, ha az ember játékban 
van. Most végre adnak labdát.

Lassan éri el a 
Ferencváros a szokásos 

„ ö t ö t "

A II. félidő Szemere rossz haza
adásával kezdődik: Takács II.
majdnem könnyű babérhoz jut, Be
reczky alig csípi el előle a labdát. 
Kohut szépen ad he, Turay kapás
ból mellé bombáz a kifutó Bereczky 
mellett. Nagy helyzet volt! Tíz 
perc után szűnik a Ferencváros- 
ostrom s a Vasas-csatársor (amely
ben újra Possák a center) teszi is
mét próbára az ingadozó ferencvá
rosi védelmet. Korányi bizonyta
lansága kirívó. Pompás Sárosi— 
Takács II.— Táncos akció hozza 
előre újra a Ferencvárosi ' A  be
adást Turay okosan átengedi a he
lyére futó Takács Il.-nek, aki

holtbiztos helyzetben 
a kifutó Bereczkynek lövi a labdát, 
a labda perdül a kapusról, de fél- 
méterrel a kapu mellé! A Vasas 
megint támad. A 15. percben Háda 
elveszti Rózsa szabadrúgását, Egri 
nem talál az üres kapuba. A 17 
perc hoz gólt:

Turay indítja Táncost, a 
visszakapott labdával elhúz a 
laspú Szemere mellett s a 
kapujába ragadt Bereczky 

mellett »  sarokba gurít..
(4 :0 F .

A játék nyílt, kicsit lanyhul is a 
mély talajon az iram.

Toldi „beszáll”  Rózsába,
még hozzá csúnyán. Ez nem kis 
bátorságra vall, viszont nem jó tő
kebefektetés, mert rá lehet fizetni. 
Rózsa rögtön megtorolja a dolgot 
s ettől kezdve a két kemény harcos 
„Irtja”  egymást. A bíró nem elég 
erélyes, hibáz egyébként is:

fokozódik az izgalom.
Pláne mikor a Ferencváros, közön
ségétől biztatva, élénkíti a lanyhult 
iramot. A  31. percben még van egy 
Vasas-korner, de azután szakadat
lan ferencvárosi rohamok következ
nek. Néha

zuhognak
a lövések a Vasas-kapura, d? ha 
már védő nem állná a labda útját, 
—  egymást találják & csatárok, Fő
leg Takács Il.-őt üldözi a balsze
rencse, sehogysem bírja berúgni 
30.-ik gólját. De ott van Toldi: ez
úttal ő a soros. A  42, percben Ta
kács II. indítja el az akciót, szerel, 
majd Táncost futtatja, aki ponto
san ivei a kapu elé s

Toldi fe jese elviszi Bereczky 
felnyúló kezét. (5 :0 ).

Még Laky nagy lövése Ígér gólt s 
Szemere hendszét (a 16-oson belül) 
tfézi még el a bíró, de az izgalom 
most már nem ölt túlnagy mérete
ket.

Meccs után
a Fradi-öltözöben a nászúton levő 
Mailpiger elnököt emlegetik: A 
csapat nem hozott szégyent az el
nökre. B lim  Zoli tréner elégedett. 
Klement intéző is így beszél:

—  A  szabályos őt azért be
ment. Egyébként a játék nem 
ment egész kifogástalanul, de a 
fiúknak nehéz hetük előtt a testi 
épségükre is kellett vigyázniok.

Néhányan Szemere hendszét 
emlegetik, amelyet az utolsó pilla
natokban vétett (,,11-est kellett 
volna adni érte” ) ,  de Takács 1. 
ellenvéleményen van: Elég az 5:0  
is. Jobb így, 11-es nélkül. A ta
pasztalt harcos biztosan Korányi 
első félidőbeli szerelésére gondol.

Sárosi panaszkodik, hogy egész 
meccsen bágyadtnak érezte ma
gát. Nem baj —  ez a megállapí
tás. Szabad néha a halfoknak is 
gyengélkedni.

A Vasasoknál a csatárok fejét  
mossák. Volt alkalmuk elég, több
re kellett volna menni. A védelem 
tagjai meg vannak magukkal elé
gedve. Rózsa megállapítja:

—  Nem kaptunk többet, mint 
a Hungária. Pedig mi lent va
gyunk az alján.

A bíróval senki sincs megelé
gedve. Azt mondják:

—  Egyszer lenne egy jó  mécs
esünk, akkor rossz a bíró,

A Ferencvárosnál 
a halfsor gyengébb 

volt a szokottnál, 
a csatársor frissebb
A Vasas formája: nagy ellen

felek ellen derekasan harcol és 
alaposan próbára teszi képessé
geiket. Viszont ilyenkor elpocsé
kolja erejét és később nem marad 
ereje a gyengébbek ellen. Ezt a 
mérkőzést sem nyerte simán 
ellene a Ferencváros s ha a zöld
fehér csatárok egyike-másika 
nincs olyan szenzációs lövőformá
ban, akkor keservesebb lett volna 
a győzelem. .

De éppen abban van a Ferenc
város ereje, hogy meg sem koty- 
tyan neki egyik-másik csapatrész 
pillanatnyi gyengébb dispoziciója.

Ezúttal a halfsor játszott 
bágyadtabban, mint szokott,

de a csatársort ez a . hátrány is 
csak fél óráig hátráltatta, akkor 
lendületbe jött és pompás gólok
kal bizonyította értékes tulajdon
ságait.

A  ferencvárosi csatársor két 
legértékesebb tagja most is

Toldi és Turay

volt. Toldi csak három góljával 
emelkedett harcos társa fölé. A 
többi csatárnak nem eleme a harc, 
de játszani mindegyik tud. Ta
kács mind komolyabban veszi az 
összekötő munkakörét. Sokszor 
segít hátul, ha egyébként irtózik 
is az összecsapásoktól. Táncos 
frissen vitte a labdát, Kohut pe
dig a lövésben kezd magára ta
lálni.

A fedezetek mérsékelt form á
jukban sem voltak rosszak. Sárosi 
még nincs teljesen rendben, ami 
főleg a védekezésben tűnt elő. 
Lázár is csak akkor nagy legény, 
ha már nála . van a labda. Laky 
állta legjobban a sarat.

A  védelem AchUles-sarka 
Korányi.

Bizonytalansága sokszor az egész 
védelmet összezavarta, viszont 
mégsem volt katasztrofális, mert 
sprintjeivel mindig javított. De 
ha a csatárok nem adnak i d ő t . . ,  
Takács I. megbízható. Hódénak 
csak az első labdája volt nehéz. 
Azt bravúrosan védte ki.

A Vasas-csatársort megbénítot
ta tartalékos baíszérnya. A másik 
szárnyon is csak Koszta jelentett 
komoly veszélyt.

A  fedezetsor már sokkal töb
bet ért.

•
Burgert sokszor éBzre kellett ven
ni Sárgáival szemben is, Kiss Gá» 
bor pedig versenyre kelt a hire» 
zöld-fehér halfokkal. A védelem
ben Rózsa volt az oszlop. Impo
nált- (Csak Toldinak nem.) Sze
mere nincs jó  formában. Lassú. 
Bereczkynek hálátlan szerep ju
tott.

Denhoffer mérlegelt. Nem le
hetett jó  bíró,

fgNs>iBfi
Újpest— Budai „11" 

4:1 (4:0 )
Pompás első félidő után tehetetlen

ségbe merült az újpesti csapat 
a szívós budaiakkal szemben

G óllövő : P. Szabó (11-esből), Sas, Avar, Avar, Bachmann
Újpest. 2000 néző. B író: Barna
(Az Újpest öltözőjében mindenki 

arról beszél, hogy az amatőrcsapat 
milyen nehezen tudta legyőzni 
ellenfelét, a kerületieket. Különben 
teljes nyugalom és bizakodás lát
szik az arcokon.

A budaiaknál nem így áll az 
eset. így  nyitunk be:

—  Jó napot! Itt van a Budai 
„11” !

—- Csak Budai „9”  —  hangzik a 
válasz.

Sok a sérültje a csapatnak s ne
hezen alakul ki. Kárpáti I, itt van 
az öltözőben, de nem’ játszhat, mert 
az operált térdével baja van. Lylca 
az FTC-t kezdi dicsérni, mely le
győzte a MÁVAG csapatát s húzza 
Lantost, hogy a Törekvés is kikap 
a zöld-f ehér éktől s az FTC lesz az 
amatőrbajnok, Lantos erősen védi 
anyaegyletét s Polgár szól közbe a 
hosszú vita hallatára:

—  Talán a mi meccsünkről be
szélnétek inkább!. . .

Közben az Újpest tizenegye már 
kint rugdal kapura, amelyben Ak
nai nagyszerű védéseket mutat. A 
budaiak sokáig késnek s a tribün 
évődik:

—  Biztosan keresik a tizenegye
dik embert!

Meg is éljenzik a csapatot, mi
kor feltűnik a kijárónál, hogy 
szembe álljon nagy ellenfelével.)

Újpest: Aknai —  Kővágó, Dudás 
—  Borsányi, Sáros, Szalay —  Sas, 
Avar, Köves, Jakiibe, P. Szabó.

Budai „11” : Horn —  Weber, 
Fekete —  Sztancsik, Kárpáti II., 
Schuszter —  Czumpf, Ember, Pol
gár, Lyka, Bacfoimann.

Gyors siker után az 
utolsó negyedóra 

növeli meg az ered
ményt

Az állóhely éljenzése közben kez
di el Újpest a játékot. Balszárnyán 
megy a támadás, P. Szabó—-Szalay 
— Avar összjáták végén a lövés 
kapu fölé száll. Némi mezőnyjáték 
után ismét P. Szabó fut el. A vonal 
előtt jól íveli kapu elé a labdát s 
az ott cikázó Weber, Kárpáti II., 
Fekete közül

Kárpáti IL kézzel üt bele a 
labdába.

A bíró a büntetőpontra mutat s 
Horn hiába ugrál ide-oda a kapu
ban,

P. Szabó lába nem hibáz:
A bal kapufa mellett suhan
be félmagasan a labda a 

hálóba. (1 :0 ). 3. p,
A budaiak rohama végén Ember 
kapu mellé gurít, majd néhány 
percig, nagyon szép támadásokat 
vezet a budai csatársor. De átveszi 
Újpest a játék irányítását s heve
sen támad. A 12. percben Fekete 
belefut Schuszterbe s a bekk úgy 
megsérül, hogy ettől kezdve sántít
va mozog. Sas raagylendütetű já
téka tűnik fel. Jó lefutásokat visz a 
gyors szélső, hátra jár labdáért s 
az álló hely nem ok nélkül tapsolja. 
Köves viszont rontogat, idegenül 
mozog- A 30. percben a budaiak 
rúgnak kornert, sőt Czumpf hama
rosan újabb sarokrúgásnak áll 
neki s olyan fényesen irányítja a 
labdát, hogy az csaknem a hálóba 
kanyarodik. A 33. percben Czumpf 
megsérül egy összecsapásnál, mire 
Sztancsik faultol. A  rúgás nyomán 
Avar nagy lendülettel tör kapura, 
már csak pán lépésnyire van attól, 
amikor nagyon nyomják s gurított 
labdája a kapufát éri.

Jobbra perdül, Sas ott terem

EBEL
bőrárúgyár

a legjobb futball- 
labdák készítője 

III., Zsiymönd-u. 84. Telefon: 119-12

s ballal a jobb felső sarokba 
küldi a gólt. (2 :0 ). 34. p.

Avar a lövés pillanatában ott fe
küdt a kapu előtt s a budaiak rek
lamálnak is les miatt, de a bíró 
nem veszi figyelembe az óvást. Új
pest most igen nagy lendülettel tá
mad. Sast még szereli Fekete, de 
újra jön a roham s Kövest már 
csak szabálytalanul tudja akadá
lyozni a védelem.

Mintegy tizennyolc méter
nyire van az eset s Avar 
fényesen eltalált labdája a 
bal felső sarokba vágódik, 

v (3 :0 ), 36. p.
Polgár kiugrása kornert jelent a 
budaiaknak. Jó rúgás nyomán száll 
befelé a labda s még a levegőben 
van, mikor megszólal a bíró sípja. 
Senki sem tudja,, miért s általá
nos meglepetésre Barmi

a 11-es pontra mutat.
Mikor az újpestiek felszólalnak a 
döntés miatt, látható, amint a bíró 
magyarázza és mutatja, hogy va
laki kézzel lökte, illetve lefogta a 
támadó játékosok egyikét. Ember 
áll neki a labdának s bődületes, 
ballábas lövéssel vágja Aknainak, 
akiről

kornerre pattan
kapu fölé. (Az érdekes esetre la
punk más helyén is kitérünk. 
Szerk.) A korner valami fault nyo
mán tisztázódik s utána újra neki
lendül Újpest csatársora. Avar felé 
tart a labda s míg a védők této 
váznak,

a gólzsák tizennyolc-húsz mé
terről kapurá lő. A jobb 
sarok felé tartó labdára Horn 
vetődik, de nem tudja fogni, 
hanem az róla a hálóba pat

tan. (4 :0 ). 40. p. „
Horn zavarban van. A következő 
lövést gyatrán védi kornerre s a 
budaiak Aknainál végződő látoga
tása után még egyszer kornert véd 
a budai kapus a szünet előtt.

Nincs folytatása az 
újpestiek lendületének: 

a budaiak nyerik a 
második félidőt

Jó iramú mezőnyjátékkal indul 
szünet után a játék. Hamar ellan- 
kad azonban s a közönség türel
metlen :

—  Gyerünk a gólokkal! Gyorsab
ban, gyorsabban!

Egy-két szabadrúgás akad s az 
egyikből Polgár fölé zúgat az 5, 
percben, Lassanként az Újpest tá
mad ismét többet, de semmire sem 
megy. Sőt a 10. percben Horn le
húzza Sas rosszul adott beadását s 
a kirúgott labda Bachmannhoz ke
rül. Kővágó könnyen veszi a dolgot,

a szélső elmegy mellette s 
mielőtt valaki beleszólhatna 
a dologba, a 16-osróI kapura 
lő. A bal sarok felé tartó 
lapos labdára Aknai vetődik, 
de korán s a labda átugrik 
rajta, hogy a hálóba döcög

jön . (4 :1 ),

UTE-pálya M egyeri-út

Vasárnap, április 10-én, 
délután fél 5 órakor

bajnoki „derbi" mérkőzés 
Előtte fél 3 órakor

Budai1HII.her.FC
I. ligabeli bajnoki mérkőzés

A mérkőzésre külön villamofok 
és autóbuszok indulnak
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Három eSsöSigesbeü
meccs Shétkösben

Szerda:
Újpest: Újpest—Nemzeti.

Csütörtök:
üllői-út; Ferencváros—Sabaria. 

Szombat:
Hungária-út: Hungária—Vasas. 

Vasárnap:
Újpest; Újpest—Ferencváros!, III.

kerület—Budai „11” .
Kispest: Kispest—Bocskai. 
Kaposvár: Somogy—Attila. 
Pozsony: Nemzeti—Bratislava

nemzetközi.
II. ligában: Vác—Szeged, Terézvá 

fos—Maglód, Pécs-Baranya—Rákos- 
Palota, Etc—Bak.

Amatőröknél: Elektromos—Postás, 
ESE—URAK, MÁVAG—„33” FC, 
FVSK—FTC, BSzKRT—Törekvés,
III. kér. 'IVE—BEAC.

Nagyon elszörnyed a nézőtér a 
«ólra, a csapat azonban rákapcsol. 
Kornert rúg, de a budaiak táma
dással felelnek s Aknai még, úgy 
látszik, a gól hatása alatt van, mert 
Igen bizonytalanul véd kornerre. 
Polgár lapos lövését azonban már 
hibátlanul fogja. Szalayval szem
ben könnyen játszik az ellenfél. 
Czunipf Ember elé ad s a félmagas 
bombát Aknai löki ki a 15. perc
ben, Kárpáti II. lövése elkerüli a 
kaput. A közönség csodálkozik:

— Újpest, alszunk!?!
, Ügy látszik! Vagy mégsem? 
Avar átvágja balra a labdát s a 
kapásból küldött lövést Horn húzza 

A 18. percben
Újpest átcsoportosít.

Köves megy centerhálfnak, Sáros 
bolösszekötöbe vonul s Jakube áll 
centerbe. Sáros hátrafej ese mind
járt remek budai támadást indít, 
de Borsányi —  aki még a balolda
lén is feltűnik, ha szorul a kapca 

az utolsó pillanatban tisztázza a 
helyzetet. Élénk lefutások kereked
jek most. Sas mögé, majd meg 
Igen élesen centerez, hogy Sáros

Teniszfelszerelés, itizsák, vi- 
taikabál, hdlartőpalack éssza
badalmazott összeraMó ágy

megbízható minőségben
m Molnár Gyulánál

VII., Károly-körút 3/c sz. 
(Dob-utca sarok) Tel.: 32—1—02

fejéről kapu mellé kerül a labda. 
Újpest erősít. Sas Sároshoz ját- 
6zik, de a lövés Horné. Lykának 
hagy vitái támadnak a bíróval, a 
®1- percben meg P. Szabó beadá
s t  küldi kapu mellé Avar.

A 35. percben foultot jelző 
fütty után rúgja be a hálóba 

a labdát Sas,
persze nem számít, bár az álló

hely egy pillanatra megörült. Vál
tozatos játékkal telnek a percek s 
Csak a 43.-ban akad komoly^ pilla
nat. Avart szorongatja a védelem, 
j  csatársor előregurítja a labdát s 
Jakube fut rá, de elesik. A  labda 
Horné lesz, közben pedig a nagy 
Rohammal érkező Weber a földön 
fekvő csatárba rúg. Némi izgalom 
támad, de az is, a mérkőzés utolsó 
Perce is elmúlik.

Meglepvüések a két 
ö l t ö z ő b ő l

Langfelder Ferenc, az Újpest 
igazgatója: Az első félidő után
mást várhattunk. Hiába, Avar 
még nem egészen fit, nem tudja 
vinni a csatársort.

Bányai Lajos, Újpest edzője: 
Két olyan csapat állt szemben egy
mással, amelyek mindegyikében 
volt egy-két gyenge pont. Nem 
volt fit  egyik fél sem s ez meg
látszott a játékon.

Faragó Lajos, a Budai „11”  
igazgatója: Ha nincs pechünk,
nem ez az eredmény, hiszen a já
tékban egyenlők voltunk, de Új
pestnek szerencséje volt a gólszer
zés terén. Ezért a győzelme is 
szerencsés. Egészen más lett vol
na, ha nem kell félig, meg egészen 
sérült emberekkel játszanunk!

Újpest
csapata ezen a mérkőzésen nem 
volt kiegyensúlyozott, nem volt 
egységes. Az első félidőnek jó 
részében nagyszerű lendülettel 
játszott s ez a körülmény elég volt 
ahhoz, hogy biztosan és fölényes 
gólaránnyal szerezze meg a győ
zelmet, különben azonban nem 
elégítette ki a nézősereget. A gó 
lók nem annyira jó  akciók, biztos 
támadások, jól futó kombinációk 
nyomán, mint inkább szerencsés 
pillanatok vagy egyéni sikerek 
nyomán estek.

Pedig a csatársor két szélsője 
■ lehet mondani —  jó formában 

van. Különösen Sas játszott nagy 
lendülettel, lakarattal, fényes ener
giával. Kár, hogy a támadások 
befejezésében még nem elég érett. 
P. Szabó néhány labdát remekül 
megjátszott, de amint az egész 
csapat, ő is egyre jobban bele
veszett a semmittevésbe. Ennek 
oka pedig az, hogy sem a csatár
sor belső hármasa, sem a halfsor 
nem állott feladata magaslatán. 
Köves nem jó centerjátékot ját
szott. Nem tudja összefogni a 
szárnyakat, nem érzi a helyzetek, 
akciók súlyát, nincs otthon ezen 
a szép poszton. Igaz, hogy center- 
halfként még gyengébben műkö
dött. Nem érvényesült azonban 
Jakube sem, bár kitűnő passzoló
képessége meglátszott összekötő
ben is. Eredményessége azonban 
egészen eltűnt ezen a helyen. 
Avar nem fit, még nem játsza 
azt, amire képes.

A  halfsorban csak Borsányi 
játszott dicséretesen. Szalagnak 
igen gyenge percei is voltak. Sá
ros jobb centerhalf, mint Köves, 
de Sáros sem egész ember. Feje
seivel sem boldogul, amint általá
ban fejével sem éli még azt ebben 
a nehéz szerepben, amit az igazi 
centerhalftól várunk. A  védelmet 
elhanyagolja, a támadásban csak 
a sima megoldásokat tudja elvé
gezni, de komolyabb irányító erő 
nincs benne. A  védelemben Kő
vágó j&tszott gyengébben, mint 
szokott, de Dudás sincs legjobb 
formájában. Aknai változékony, 
mint a tavaszi időjárás. Nagy 
bravúrok után nagy hibák követ
keznek nála néha. Ma következ
tek ! . . .

Hungária-
5:0

- I I I .  k é r .  FC  
(3:0 )

A tíz emberrel játszó Hungária ellen 
még a becsületmentő gólra sem 

futotta a kerületi csatársor erejéből
Góllövők: Cseh, Cseh, Cseh, Cseh és Titkos

kornert Biri lehúzza. Egy perc 
múlva

újabb gól esik

az első kettő mintájára, ezúttal 
azonban Híres magas beadását 
Cseh már csak kinyújtott karja

ÜUői-út. 6000 néző. Bíró: 
Iváncsic8.

Hungária: Szabó —  Nagy, Ko
csis —  Rebró, Kalmár, Sebes — 
Iglódy, Cseh, Barátky, Titkos, Hí
res.

III. kér. FC : Biri —  Werner, 
Biró —  Beretvás, Lutz, Magyar — 
Fenyvesi, Győri, Zilahi, Lengyel, 
Dömötör.

(Nyugodtan folynak az előkészü
letek a két öltözőben. A két klub 
egyforma színe újra okoz némi za
vart. A mez azonossága szembe
ötlő. Miután a kerületieknek csalt 
kék-fehér ingjük van, a Hungária 
húz tiszta fehéret.)

(Az FTC— MÁVAG mérkőzés 
bonyodalmai folytán hosszú a szü 
net, a közönség tehát nagy örömmel 
köszönti a pályán megjelenő csapa
tokat.)

Kocsis sérülése miatt 
Barátky bekkel, mégis 

megy elől
Iváncsics bíró sorsol, a III. kér 

választja a Springer-szobor felé 
eső kaput, a Hungária kezd. Még 
csak meg sem kezdőéinek a szokásos 
tapogatózások,

máris benn van Biri kapujá
ban a gól.

Kalmár indította el a labdát, ami 
vei Cseh Hírest szöktette.

A  balszélső ívelt beadását a 
kapu torkában csípi el a 
szemfüles Cseh és be is 
tolja. Lesre volt gyanús a 
helyzet, de a bíró habozás 
nélkül gólt ítél. 1. perc: 1 :0 .

A III. kér. is támad, Kocsis szia 
bálytalanul szereli Fenyvesit, A

IV., Kossuth Lajos-utca 6
Egyenruhák és 

polgári öltönyök.
Tisztek és kar- 
passományosok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Hagy Kálmán
Nagy választók 

angol szövetekben I

A Budai „11“
jó  futballt játszott még ezzel a 
tartalékos, sérültekkel tűzdelt csa
pattal is. Egy-két gólnál csakugyan 
volt csaknem annyi balszerencséje 
a csapatnak, amennyi érdeme az 
ellenfélnek. De a balszenecse 
okozta azt is, hogy Fekete és 
Czumpf hamarosan megsérült. A 
védelem így csonka lett s hiába 
védett jól Horn, hiába küzdött 
igen keményen Wéber, nem áll
hatta végig a harcot hiba nélkül.

A  halfsor derekasan megállta 
helyét. Kárpáti II. kiemelkedett 
belőle, míg Schuszter a második 
félidőben volt nagyon jó. Sztan- 
esik igen jó  átlagjátékot muta
tott. Sokat és okosan segített a 
halfsomak Lyka, aki nagyszerűen 
passzol. Ember és Polgár egyéni 
vállalkozásokkal, Bachmann pedig 
—  kezdő létére —  góljával tűnt 
ki. __________
AviláffblrűangolThoClwra- _ _  __
pl«n kerékpárokat áavi20P 3 ? i  ilg
részletre, Ker*kp4«»lliutr6<. jjjSt#*,
szókéi nagybani eredet* 
rl árban, klltső sütni 5.80, beiSŐ 1.80 

ÁTiG JAKAB ÉS FIA 5*22: 
kerékpámagykereskedése, 
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szabadrúgás után Nagy kézzel 
érinti a labdát, nem szándékos. Ez 
már a 3. percben van és a kapu 
előtti küzdelemben Győri és Ko
csis egyszerre megy fel a levegőbe 
hogy fe jelje  a labdát. Közben Zi
lahi biztos helyzetbe kerül és Szabó 
barvúros rávetése tisztázza csak a 
helyzetet. A  labda kornerre száll és 
csak most látni, hogy

Kocsis megsérült.
Támogatni kell, de a maga lábán 
megy le a pályáról. Már akkor lát
szott, hogy az eset súlyosabb. 
Győri irányítja a sarokrúgást, Zi
lahi lövését Szabó kiüti. Rövidesen 
híre terjed, hogy

Kocsis a baloldali vállpere- 
cét törte el.

A Hungára ettől kezdve 10 ember
rel játszik végig. Barátky hátra
megy balhátvédneík, elől csak négy 
csatár marad. Fenyvesi szabadrú
gása nyomán meleg helyzet támad 
újra a Hungária kapuja előtt, de 
Szabó bátran tisztáz. A  ,7. percben 
Híres átvágott labdáját

Iglódy Cseh elé teszi és szem
pillanat alatt kész a második 
gól majdnem olyan módon, 

mint az első. 2 :0 . ,

Most B író kornerre szereli Iglódyt. 
Iglódy csavart sarokrúgása Birié. 
Újabb Hungária-korner után Reb
ró hosszú lövése a felső kapusarok
ról pattan ki. Most néhány fault 
tarkítja a játékot. A szabadrúgá
sok nem hoznak eredményt. Dömö
tör labdája nagy helyzetben találja 
Zilahit, de lökik és elcsúszik. A  17. 
percben Cseh szép labdáját Híres 
nagy erővel lövi — • Wernerbe, a

tenyerével
tudja behelyezni a hálóba. Persze 
nem érvényes. A  kerületi csatái ok 
sokat támadnaik, de mindent túlcse 
leznek. A 24. percben Fenyvesi be 
adását Szabó kornerre tolja. Sebe 
ugyan kifejeli a sarokrúgást, de 
Biró visszaküldi a labdát, amit 
Magyar szépen emel at a hátvédek 
mögé, Fenyvesi azonban lekésik a 
nagyszerű helyzetről. Szabó most 
ütögeti a földre a labdát, ami 
pedig nagyon kockázatos ezen 
szemre jól festő, de alattomosan 
csúszós talajon. Szabó szerencséje, 
hogy Zilahi közben fellöki. A  21. 
percben Kalmár pompás kiadásával 
Híres remekül'megy el, még szeb
ben centerez és

Cseh a lábára jövő labdát a 
kifutó Biri mellett egész 
gyengén gurítja a jobb
sarokba, A befutó Beretvás 
majdnem elérte a gólvonalon 

a döcögő.labdat. 3:0.
Cseh mesterhármasa kész.

Beretvás prímán tálalt labdájá
val Fenyvesi nagyon veszélyes, Ba
rátky csak kornerre tudja szerelni. 
Ezt Győri irányítja, Kalmár kife
jeli. Zilahi fejese Szabóé, ugyanez 
a sorsa Győri túlélőre adott labdá
jának. A 42. percben Barátky é3 
Sebes egyszerre hagy ki, Zilahi 
már biztosnak látszó helyzetben 
fut a labdára, amikor Szabó szinte 
életveszélyes módon veti rá magát 
a lábára és kaparintja magához a 
labdát. Zilahi lelkiismeretesen vi
gyáz a vakmerő kapusra, már 
ameftnyire ezen a csúszós talajon 
lehet vigyázni. Szabó' mégis fekve 
marad. Szerencsére rövidesen kide
rül, Hogy nincs báj. Rögtön utána 
Szabó párducszerű előredobással 
kapja el Győri elől a labdát.

—  Tiszta Planicslca-védés —  szó
lal meg valaki a tribünön.

Híres rettenetes erejű lövését 
Biri ököllel tolja kornerre. Majd

B O O N
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n e m  
d r á g á b b ,

mint a rendes 
BOON- csokoládé

A vételár ÍÜ%-a 
külföldi v a lu tá b a n

az olimpiai alapnak 
jut, az Országos Test- 
nevelési Tanács elle- 
őrzése mellett

bíró tetszését. Az új labda szereti 
a Hungáriát : a 11. percben Híres 
elfut, beadását Titkos nehéz hely
zetben lövi.

A labda a felső kapufa élé
ről visszapattan és a befutó 
Cseh befejeli a balsarokba. 

4:0.
Cseh még meg is toldja a mester- 
hármast. A 15. percben Lengyel jól 
küldi harcba Dömötört, akinek be
adása nagyon veszélyes, Barátky 
önkéntelenül is érzi a bajt és kéz
zel csapja le a labdát.

Világos 11-es! Fenyvesi 'áll 
neki és annyira nem helyezi, 
hogy Szabó játszva fogja 

mellre a labdát.
Nyomban utána újra Szabó véd,

Teniszezők, figyelem!

Öa bérel részletben fizet
csoportokba

Ölesé csoportos oktatást
A térti és nít öltözékben hideg és me
leg zuhanyok. — Tánc a ssobadbon í
Mielőtt bérel, tekintse meg pályáinkat I

Lipótvárosi Sporttelep
V, Fozsonyl-út1S (Szi get-u. sarok)T.: 910-63

Hirzer Ferenc és Társa
Budapest, V., Sas-utca 29. 
TELEFO N  j aut. 2— 19— 94

Mindenrendszerű IR  Ó G ÉP, 
SZÁMOLÓGÉP, COPIRGÉP 
speciális javítóműhely és ió- 
karbantartási vállalat, Írógép
szalag, papíráru és egyéb iro
dai cikkek legolcsóbb beszer
zési forrása. o Í RÓGÉPEK 
vétele és éladása garanciával

I I
mezőnyjáték következik, aminek 
során Híres újabb pompás elfutása 
hozza lázba a közönséget.

Szünetben

a Hungária-öltöző a Kocsis kulcs 
csonttörésének leverő hatása alatt 
áü, az óbudaiaknál Komor igazgató 
reklamálja a lövéseket a csatársor
tól.

Óbuda 11-est hibáz, 
s kap két gólt

A  III. kér. kezdi a II. félidőben 
a játékot. Dömötör behúzódik egy 
akciónál az összekötőbe és közeli 
lövését Szabó biztosan teszi ártal
matlanná; Rögtön utána újra vé
denie kell Szabónak, a harmadszor 
is kapura tartó labdát már Sebes 
fejeli kornerre. Puszit kap ezé: ; 
Szabótól. Rossz a labda, kicserélik, 
de csak a második nyeri meg a

F é r f i  c i p ő k
garantált minőségben, a 
legszebb divatformákban

P 18.58 fe 19.50
Cs ak

VERESS S jm-kMöi 31
Címre ügyelni.

lökdösik kissé, dühös, de haragja 
hamar elpárolog. A kerületiek most 
sokkal többet támadnak, de a csa
tárok vagy elrontanak mindent, 
vagy pedig, ha baj volna, mindig 
ott van Szabó. Titkos és Werner 
külön párviadala mindig kemé
nyebb formában nyilatkozik meg, 
A  bíró szabadrúgásokkal igyekszik 
fékezni a harc élességét. Híres sza
badrúgása a sorfalról kornerre pat
tan. A  játék nívója rohamosan 
csökken. A 29. percben Biri szépen 
védi Cseh remek lövését, az utána 
következő kornert is Biri öklözi ki. 
Szabó most Fenyvesi elől csípi el 
gumiember módjára a labdát. Köz
ben a Hungária is kiszabadul, lg - 
lódy tiszta lövését Biri szépen 
védi. A 36. percben Híres Cseh 
labdájával erős harcot folytat, 
Werner próbál szerelni, közben 
kornerre pattan a labda. Werner 
mond valamit a határbírónak, ami
nek rövid tárgyalás után

Werner kiállítása a követ
kezménye.

Győri megy hátra hátvédnek. A 
39. percben Rebrótól kapott várat
lan labdára

Titkos csak beteszi a lábát
és a labda tíz lépésről a 

hálóba suhan. 5:0.
—  Akárcsak husvét hétfőjén  —• 

állapítják meg a nézőtéren.
Most már csak az érdekes, hogy 

Iváncsics milyen vitát folytat egy 
szabadrúgásnál Barátkyval tíz cen
timéter miatt, majd újra a kerüle
tiek támadnak sorozatosan, de 
hiába a labdára várás miatt hosz- 
szabbított idő, ez alatt sem esik 
már gól.

Kornerarány 7 :4  a Hungária ja
vára.

eavenárantú tiDUsai Is föld á«s »n f«n n «v A 7 eték  nélkül m ű kődn ek
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Bocskai—Attila 2:1 (1:1)
Az Attila vezető gólja utón csak ne
héz küzdelem árón s némi szeren

csével tudta Debrecenben tartani 
a két pontot a Bocskai

Góllövő: Sziklai,  Hevesi, Teleki

N yilatkozatok
Senkey Imre, a Hungária edzője: 

Nem tud az ember maradék nélkül 
örülni, már az ilyen .győzelemnek 
sem. Most egyik legjobb formában 
levő játékosunkat vesztettük el 
Egyébként a csapat kihasználta a 
sár nyújtotta taktikai lehetősége
ket. Szélekre játszott és ezzel biz
tosan győzött.

Komor Ödön, a III. kér. FC 
igazgatója: A  közvetlen védelem, 
főleg a kapus, egészen gyenge volt 
nálunk. A fedezetsor kitűnő, a csa
társor kétségbeejtő,

Iváncsics bíró: Kocsis sérülése
tisztára a véletlen műve volt. Wer- 
ner azt mondta a határbírónak, 
hogy „szégyelje magát” . Mikor 
odavittem a határbíróhoz, hogy 
kérjen bocsánatot, akkor még vitat
kozni kezdett a határbíróval, hogy 
nem volt künn a labda.

B ír á lá s i

A győztes csapat —  bármennyire 
is paradokszonnak látszik —  jó 
részben annak köszönheti nagy
szerű győzelmét, hogy négy csatár
ral játszott szinte az egész meccs 
alatt. így bőven volt helye Cseh- 
nek is, Titkosnak is a játékra, ami 
Barátkyval a centerben kevésbé kí
nálkozott volna. Minden dicséret 
megilleti azonban Szabót is, a fia
tal kapust, aki az utolsó hetek szé
dítő iramában futott fel egészen 
magas pozícióba. Csupa rugalmas
ság az egész fiű, nagyszerűen kö
veti a labda menetét, mindig ideje-

Harcales íaetbal!-
labdák és cipők, kizárólag a gyártónál 
Budapesti Gépszljgyárnál kaphatók 
VII., Mlkca-utca 16. Tol.: 31 -3 -13

ben avatkozik be és ismeretlen fo
galom előtte az óvatosság. Volt dol
ga bőven, mert Nagyon elég köny- 
nyen mentek át a kerületi csatárok, 
de Barátky is csak szükség-hátvéd. 
A  fedezetsorban Kalmár nagy 
klasszisa ma is messze világított. 
Sebes erősen javuló formát árult 
el, passzai nagyon szépek voltak,, 
Rebró régi erényei mellett hibáit 
is megőrizte. A  csatársorban Híres 
nagyon nagy kedvvel játszott és 
sokszor remekül támadott. Titkos 
szerényebb húrokat pengetett, de ő 
is hasznosan operáit. Cseh techni
kája megtévesztően nagy, ő is nagy 
ambícióval játszott. Négy gólja a 
legszebb dicsérete. Iglódy még túl
sókat pepecsel a labdával, nem tud 
elszakadni tőle. Mozdulatai is vé
szesen lelassúdnak, mihelyt hozzá 
kerül a labda.

A III. kér. FC-ben a csatársor 
egészen elgyengült. Igaz, hogy 
Szaibó pompás védései kissé pró
bára tették a kerületi csatárok szí
vét, de ilyen nagyszerű fedezetsoi 
előtt azért mégis kellett volna gólt 
lőni. Fenyvesi párszor veszélyes 
volt, Győriben is van képesség, sok
szor azonban érthetetlenül hibáz. 
Zilahi rohamosan hanyatlik. Len
gyel mindig szürkébb tagja volt az 
óbudai támadósornak. Dömötör a 
kapuig jó, ott ő is tehetetlen. A  fe
dezetsorban Beretvás nagy talen
tuma, Lutz hatalmas munkabírása, 
Magyar intelligenciája újra diadal
maskodott. Ez volt az egyetlen ki
fogástalan kerületi csapatrész. A 
védelemben Bírót zavarta meg leg
jobban a csúszós talaj. Eleinte fel
tűnő helyezkedés] hibákat is csi
nált. Wemer fáradhatatlan volt és 
energikus. Birit kezdetben a sze
rencse elhagyta, később néhány 
szép védéssel igyekezett ezt pótolni.

^  Mássy-áti Színház *
Az új műsor

1932
l e g n a g y o b b  s i k e r e

Fejes Teri, Yasran? Piroska, Dajbufeá! Ilona, 
Gázon, Délig, Békeifi, Bársony, Radó, ’ 

Peli, Helíai, Pethes

^  Békeffi konferál f y

Debrecen. 3500 néző. Bíró: 
Boros P,

A tavaszi eső szombaton még 
szomorúan szórta az égből a vizet 
Debrecen városára. Estére ugyan 
megszűnt, de vasárnap aztán újra 
rákezdett s most már szünet nél
kül esett egészen a mérkőzés be
fejezéséig. A pályának nem ártott 
az égi áldás s a játszótéren a 
mérkőzés elején nem látszott 
egyetlen tócsa sem, a talaj sima, 
jó futballtalaj maradt. Csak a 
játék vége felé kezdett ragyogni 
a pálya, jelezvén, hogy már eleget 
iv o tt . . .

. . .  A vendégcsapat fut ki elő
ször s olaszosan, kar felemeléssel 
üdvözli előbb a tribün, majd az 
állóhely közönségét. A köszöntést 
óriási üdvriadal fogadja, ami kü
lönben természetes is, hiszen ek
kora Attila-tábor debreceni mér
kőzésen még sohsem volt együtt. 
A különvonat melynek útjáról 
külön cikkben írunk —  megtette 
kötelességét!

Rövidesen előtűnik a Bocskai 
is. Dörgő taps fogadja s azonnal 
megkezdődik a mérkőzés, egyelőre 
a —  tribünökön. A debreceni és 
miskolci nézőtábor hangbéli össze
csapása döntetlen eredményt hoz 
annak ellenére, hogy a Bocskai 
hívei hatalmas papír tölcsér eket 
használnak hang erősítőül. Az A t
tila játékosai levetik a melegítő- 
kabátot s a pálya tarka képet ölt. 
A különböző színek élénk össze
visszaságát betetőzi a bíró, aki 
zöld-fehér csikós inget visel.

Kétszer szerez veze
tést az Attila, de első 

góllát a bíró lesállás 
miatt nem adta meg
A két csapat így áll fel: 
Bocskai: Fehér —  Kuti, Rem- 

mer —  Palotás, Moóré, Marosi •— 
Markos, Vincze, Teleki, Mátéffy, 
Hevesi.

A ttila : Szemző —  Vadász,
Dankó —  Szabó, Sós, Pogány - 
Csere, Rudas, Nemes, Magyar, 
Sziklai.

A  Bocskai kezd, de mindjárt áz 
Attila veszi át a labdát, mely a 
Bocskai 16-osa táján fut taccsra. 
Újra az Attila támad s Fehér 
Magyar közeli lövését fogja. A 
miskolciak diktálják az iramot, ők 
játszanak nagyobb lelkesedéssel s 
nagyobb lendülettel. A  Bocskai 
ideges.

A  3. percben
Rudas remek keresztlabdát
ad Cserének, a szélső lő, s a
labda Fehér kezei közt a 

hálóba hull.
Az Attila hatalmas közönségének 
kirobbanó lelkesedése azonban 
rögtön nagy méltatlankodássá vál
tozik, amikor látja, hogy a bíró 
lesállás miatt az Attila ellen sza
badrúgást ad s

a gólt nem ismeri el érvé
nyesnek,

A Bocskai bizonytalankodik, 
sok a rossz passz. Végre Vincze 
átjátszik Telekihez, ez fejjel 
visszaad Vinciének, aki közelről 
lő, a lövés azonban Szemző térdé
ről kipattan. A túlsó oldalon Ru
das hatalmas lövését Fehér védi. 
Az Attila lendülete imponáló, a 
hazaiak csak szórványosan jutnak 
szóhoz.

A 10. percben Ktíti 20 méterre 
a kaputól hendszet vét, a szabad
rúgást Rudas élesen, laposan lövi, 
Fehér az előtte állók miatt csak 
későn veszi észre a labdát, de ve
tődve még kapufára tudja ütni.

a világhírű Dr, Morisson borotváló 
krémgyár a 2 perc alatti kényelmes 
borotválkozást biztositó Dr. Moris
son borotváló kré«l árát. A víz, szap
pan, ecset használatát feleslegessé

Sziklai elé esik, s rúgása 
nyomán ívelten száll a túlsó 

sarokba. 0 :1 !
A „filléres gyors”  közönsége lel

kesen ünnepli csapatát. Pogány és 
Vincze Összecsap, Pogány marad 
alul, a mentőknek ölben kell levinni. 
A két lába vértől maszatos. A bíró 
szabadrúgást rúgat a Bocskai el
len. Ezt hárítják, majd Markos át
adása után Teleki a kapufát találja 
el a másik oldalon. Rögtön ezután 
már a Bocskai kapuja előtt támad 
nagy zavar egy szabadrúgás után, 
amit Fehér nehezen tisztáz. Hevesi 
szép lövését Szemző fogja. A 17. 
percben Pogány visszatér s mond- 
járt az Attila támad. Rudas lövése 
csak kevéssel jut mellé. Markos 
ront. Most önmagát csapja be a 
szélen s a labda Dankóé lesz. He
vesi beadása Dankó fejéről Markos 
elé pattan, aki 5 méterről messze 
mellé lő. Az Attila Nemese nagy 
ofszájdról szökik s mert maga sem 
hiszi, hogy a bíró elnézte ezt a les
állást, nem mer lőni, hanem közel
ről Fehér kezébe gurít. Pedig a 
bíró sípja most néma maradt 
Sziklai, majd Rudas szabadrúgása 
veszélyes. Rudasét el is nézi a 
Bocskai-védelem, a labda azonban 
mellé ment. Vincze kapáslövése 
fölézúg, aztán Mátéffy rohan, de 
elesik. Hevesi nagyszerű lövése pe
dig Vadászról kornerre pattan. A 
középre küldött labdát Szemző ki
üti. Az Attila felnyomulása után 
Magyar szenzációs lövését Fehér 
fogja nagy nyugalommal. A 33. 
percben azonban Csere szélről kül
dött bombáját kiejti s mikor utána
nyúl, lökik. Szabadrúgás. A 36. 
percben Kuti kornert vét, Fehér 
lehúzza a labdát. Az Attila ostroma 
újabb sarokrúgást eredményez, ami 
szintén eredménytelen. A 37. perc
ben két Bócskai-korner szerepel a 
műsoron meleg pillanatok kíséreté
ben.

A 41. percben Palotás kiverekszi 
a labdát, előreadja a 16-oe vonalra, 
ahonnan

Teleki Hevesihez továbbítja, 
a balszélre. A szélső fordul 
és jobblábbal kapura lő. 
Szemző lehajol a labdáért, de 
az a keze közt begurul a 

hálóba. 1*1.
Az utolsó percben nagy Bocskai- 

helyzet: Teleki mesterien vezeti a 
labdát, kiteszi Mátéffyt, ennek lö
vése Szemzőről pattan, de nincs a 
közelben debreceni csatár, aki érté
kesíthetné.

Felülkerekedik a 
Bocskai, Attilának 
nincs szerencséje

Szünet után a Bocskai játszik 
széllel e mindjárt látni, hogy ez a 
félidő a debrecenieké lesz. Teleki 
remek bombáját Szemző csak ref
lexmozdulattal tudja kornerre ütni, 
majd Markos beadását hárman is 
hibázzák a kapu torkában. A  6. 
percben Hevesi joibbra tálal Vincze 
elé, az összekötő Markoshoz továb- 
bít, aki behúzódva Telekinek ad.

Teleki nem vár, míg a  labda  
leesik, hanem belefordul és 
jobb lábbal védhetetlen lövést 
küld az ellenkező sarokba.

2 :1.
A i  Attila még tu-d válaszolni, Ru

das kígyózik át a Bocskai-védel- 
men, egészen a 6-osig jut, lapos lö
vését Fehér szép vetődéssel védi;. 
Aztán megint Szemző kap munkát, 
mégpedig többször egymásután. Az 
Attilát szabadrúgás hozza fel, de 
Fehér tisztáz. A debreceni csatár
sorban Hevesi van elemében. Min.

tevő, Magyarországon lséezülő Dr. 
Morisson borotváló krém 50 % -al lett 
olcsóbb és így —.60 fillér, 1 pengő 
20 és 2 pengőért kapható a szak- 
iizletékben.

A bőr innen

Radikálisan 1 i rj| j

den elfutása veszélyes. Most Palo
tás labdájával ugrik ki s Szemző a 
magas, sarkos lövést csak nehezen 
védi. A  26. percben Markos beadá
sából Teleki kapásból lő a felső 
léc alá s Szemző csak korner árán 
menti a lövést. A szögletrúgást 
Hevesi ügyesen rúgja, Szemző nem 
éri el a labdát, mely

végiggurul a gólvonalon, az
tán k im eg y ...

Nagy helyzet volt! A  32. percben 
Dankó vét kornert, aztán Teleki át
adása után Hevesi lövését Szemző 
fogja. A  Bocskai perceken át ura 
a játéktérnek. A  38. percben Vin
cze 18 méteres bomba szabadrúgá
sát Szemző pompásan védi.

A 41. percben az Attila 
egyenlíthetne.

Csere lefut s közben faultolja Rem- 
mert, aki reklamál. A bíró azonban 
nem fúj, Csere leszalad a korner- 
vonalig, onnan hátraad a 6-oson 
álló Rudasnak, de az összekötő ide
gessé gében fölélő.

A  Bocskai most már nyugodtan 
játszik s közben finoman az időt 
is húzza. Az utolsó percben megint 
nagy az izgalom. Az Attila felnyo
mul, a Bocskai-védelem a 16-oson 
hendszet vét, a bíró szabadrúgást 
ítél. A miskolci nézők Vadászt rek
lamálják s a bekk futva érkezik. 
Közben a Bocskai tiltakozik, de a 
bíró leteszi a labdát s Dankó meg 
sem várva, míg a sorfal felfejlődik, 
ráfut és lő. A labda emberbe megy, 
majd taccsra pattan és vége a já
téknak.

Nyilatkozatok
Dankó, az Attila kapitánya: A 

Bocskai-győzelem nem egészen 
megérdemelt. Mi is szerezhettünk 
volna egy pontot.

Reiner, az Attila sportvezetője: 
Csere gólja szabályos volt. Csak 
rutintalan bíró nem adhatja meg.

Pogány: A Bocskai a csatár
sorából él. Ha nekünk ilyen csatár
sorunk lenne, megnyernénk a baj 
nokságot.

(Közben az Attila öltözőjében 
kisebb ö s s z e k o c c a n á s  is 
történik. Nemest szidják, aki mint
ha nem küzdött volna teljes oda
adással.

—  Úgyis megyek a bátyám után 
Amerikába —  mondja rnwst is vád' 
vonogatva. Ezért persze a többiek 
nagyon haragudnak rá . . . )

Ormos, a Bocskai edzője: A 
győzelemnek örülök, hiszen ez a 
legfontosabb. Az aránynak már 
nem. A Bocskai átvette az Attila 
stílusát s ebből a mieink nem tud
nak megélni.

A  játékosok azt állapítják meg, 
hogy „ fő  a két pont” !

A Bocskai
csapatában a védelem nem volt a 
legbiztosabb. Feliért a megadott 
gólnál aligha lehet hibáztatni, de 
a meg nem adottban erősen 
„benne”  volt. A két hátvéd közül 
Kuti gyors, jól rombol, rúgása azon
ban bizonytalan. Rémmé r sokat 
kockáztatott. A fedezetsor volt a 
csapat legegyenletesebb része. 
Ebből is kitűnt Palotás, aki nagy 
javulást mutatott fel. Moóré meg
bízhatóan, szépen játszott, Marosi
nak voltak gyenge pillanatai. A tá- 
madósorban Hevesi okosan és 
hasznosan oldotta meg minden fel
adatát, Teleki pedig most is szé
pen irányított. Vincze szürke, Má
téffy sokat rontott, Markos túteá- 
igosan ideges.

A vesztes
csapatban Szemző sokszor remek 
dolgokat csinált a kapuban, de az 
első gólt okvetlenül védenie kellett 
volna. Dankó jól állta meg a he
lyét a Markos— Vincze-szárny elle
nében, de Vadász s az előtte állá 
Szabó Hevesivel szemben sokszor 
alulmaradt. Szabó adta azonban 
előre a legtöbb jó labdát, amit # 
nagy munkabírású, sokat dolgozó 
Sósról nem lehet elmondani. Po
gány sérülése ellenére is megbíz
hatóan játszott. A csatársor köze
pén Nemes lanyhán küzdött. A  két 
szélső gyors, közülük Csere a* 
ügyesebb. Beadásai igen jók. Ru
das sokat hirtelenkedett, Magyar * 
kapu előtt mutatta meg, hogy ve
szélyes tud lenni.

Boros bíró nem követett el ko
moly hibát, de azért meglátszott 
rajta, hogy még nem egészen biz'* 
tos a dolgában. A  meg nem adott 
gólnál azonban igaza volt.

Kispest— Sabaria 0 :0
Unalmas első félidő után/ 

jó iramban gyenge csatárok 
játszottak

Kispest, 1500 néző. Bíró: Juhász dr.
Boldogok a kispesti gyermekek 

is; számukra is megnyílt a kapu, 
ők is ingyen nézhetik a meccset. 
Még „útravalót”  is kaptak a bejá
ratnál:

—-  Aztán kiabáljátok, hogy Haj
rá Kispest —• mondogatta folyton 
az ellenőr.

Tegnap azonban hiába biztatták 
a kispesti csapatot. Fáradtan ját
szott az!

A mérkőzést egyébként a kitű
zött időnél húsz perccel előbb kezd
ték, mert féltek a besötétedéstől.

Kispest: Dénes — Rozgonyi, Hu
nyadi —  Purczeld, Tőrös, Keresz
tes —* Paczolay, Dormos, Kormos, 
Fürstner, Serényi.

Sabaria: Vermes —  Kovács I., 
Janzsó —  Sárközy, Vámos, Sza- 
niszló —  Boda, Kovács TI., So
mogyi, Borbély, Belkó.

Sétafélidő
ő t  percig hullámzik & játék Az

után Kispest kap lábra először s a 
közönség lelkes biztatása mellett 
sorra vezeti a támadásokat. A 12 
percben azonban a Sabaria jár elől, 
Somogyi Dénesen is keresztülviszi 
a labdát, lő is, a tribünön sikíta
nak, de

a gólvonalra befutó Rozgo
nyi visszavágja a labdát,

hogy aztán Boda fölé küldje. A me-

FUTBALL
TURISZTIKA

TENISZ
lelsssrolésok legolcsóbban

KELLERT JENŐ sportÉrúházában Bpest
Tef éz-kórflt ?5. Tele'.: BM-Si Nyugatinál

I lég helyzetre Kispest-korner követ* 
kezik, berúgás után Tőrös bombái 
s Vermes nem is tudja fogni a 
labdát. K iejti! Itt is meleg a pil
lanat. Közben a közönségnek nem 
tetszik, hogy Kispest engedett a* 
iramból. Ilyeneket kiabálnak.

—  Mi ez? Francia kényelem?!
—  Ezek nem franciák! . . .
—  Ezek vazsmegyeiek!
Lassan észrevehető fölénybe

kerül a Sabaria, de csatársora 
szörnyen gólképtelen. A  közönség 
unatkozik. Végre a 25. perc után 
Kispest mutat valamit. Fürstnet 
közelről 1Ő, de nem erősen s lgf 
Vermes vetődve véd. Aztán újra 
egyhangú lesz a játék. Halljuk is!

•— Halló! Ez nem az országot 
bridge- bajno lcság!

A 37. percben 17 méteres sza
badrúgáshoz jut a Sabaria Rőt* 
gonyi hendsze miatt. Fütty előtt 
rúgják s így a bíró újra rugat. 
Kovács a sorfalba lövi s a lepat
tant labdát Belkó megcélozza, de 
a labda keresztbe megy. Két perc* 
cél később a Kispestnek is van 
egy tizenhétméterese, de az iá 
eredménytelen.

A z eseménytelenség
még egy ki nem használt Sabaria 
szögletrugásban is kitombolja ma
gát, hogy aztán Borbély jó hely-
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fsai
zetből még mellé is lőj jön. A kö
zönség már fenyegetőzik:

—- Vigyázzatok! Mindjárt jön 
a tüzoltózenekar! Ébresztőt ját
szani!!

(Szünetben mind a két csapat 
alapos fejmosásban részesül 

a vezetőség részéről.)

Elénk lesz a Játék, 
esők a csatárok maradi

nak telhetetlenek
Enyhe Kispest-ostrommal indul 

a II. félidő, majd a Sabaria kap
csol rá s Belkó veszélyesen fejel 
a kapu felé a 4. percben. A  játék 
Újra unalmas s a közönség, már- 
Jnint a kispesti, kórusban kiabál:

-— Halfsor előre, halfsor előre!! 
Van is foganatja. Serényit gól- 

lövésben Vermes csak úgy tudja 
Megakadályozni, hogy lábára ve
tődik, majd meg Serényi bombája 
külső hálón köt ki. Húsz méteres 
szabadrúgással is veszélyeztetnek a 

.kispestiek, majd a 15. percben 
Meg Dormos mellé lövése jelent
eseményt:

lendületbe jött a Kispest,
de kapu előtt mindent ront a csa
társor. A Sabariánál Kovács II. 
ás Somogyi helyet cserélt s a 16. 
Percben ilyen összeállításban ér
bek el Boda révén szögletrugást: 
természetesen ez is eredménytelen. 
A. 18. percben Belkó Rozgonyit is 
'Maga mögött hagyja, pompásan 
küldi be a labdát, amit

Kovács élesen fejel a kapura.
A labda a kapufa belső élé
ről pattan le s nem lehet

(BEREIVÁS) BERIMGER, Józsei-körút 44.
A legjobb saját készítményű

F U T B A L L J A !
Kérjen árjegyzéket. Tel.: J. 461-00

látni, hogy a vonalra, vagy 
gólba-e, mert rögtön ki is 

pattan.
Senki sem reklamál. A  kissé ké
nyelmesen mozgó Juhász bíró nem 
M fütyül. Megy tovább a játék, 
Mert most már

pompás, gyors az iram.
■A 24. percben Kispest szöglet- 
rúgáshoz jut s a beküldött labda 
egymásután kínálja a gólhelyzete
ket a csatároknak. A 26. percben 
kapu mögé rúg egy újabb komért 
Serényi. Gyors az iram, de ér
demleges esemény sehol sem adó
dik. Végre a 33. percben 18 méte
res szabadrúgáshoz jut a Kispest, 
de a labda sorfalba megy. A Sa- 
karia most már időt húz. Paczo- 
foy megsérül s két percre ki is áll. 
Majd a Sabaria kezd hajrába, 
Meleg minden pillanat. A  43. perc-

Kispestnéi Mayer Béla igazgató 
csak ennyit mond:

—  A  csatársor gyenge volt.

Szinte érthetetlen 
az eredmény

akkor, ha alapul a két csapat bécsi 
eredményeit vesszük. Rögtön tisz
tább lesz azonban a kép, ha hozzá
tesszük, hogy nyolc napon belül 
Kispestnek ez volt negyedik mér
kőzése s közben még sokat is uta
zott a csapat. így érthető, hogy 
miért mozgott olyan lomhán a csa
társor, de azt már nem lehet meg
magyarázni, hogy miért törekedett 
a két szélső fedezet hátvédbabérok

ra s ugyanakkor a középfedezet ] 
Toros lassú mozgásával miért ma
radt állandóan elől. A fedezetsor
ban hiányzott az egység. Annál 
jobb volt a közvetlen védelem. Kü
lönösen Hunyadi, aki amikor látta, 
hogy Rozgonyi nem bír Belkóval, I 
állandóan segített és szerelte a \ 
szombathelyi balszélsőt.

A Sabaria javuló formát mutat, j 
de a győzelemre éppen úgy nem 
szolgált rá, mint a Kispest. Min
denesetre a vártnál többet nyújtot
tak. Különösen a két hátvéd és 
Szaniszló játéka tetszett. Elől itt | 
is sok javítanivaló akad, különösen 
jobbszélen, ahol Boda nem felelt | 
meg.

A bét tizenegye

Nemzeti— Somogy
1 : 0  ( 1 : 0 )

Erősen vitatott góllal döntötte el csak! 
a Nemzeti a maga javára a m érkő

zést, aminek reális eredménye  
a döntetlen lett volna

A  játékosgárda —  úgy látszik —  most érkezik el formájá
nak tavaszi hullámvölgyébe. A  csapatok általában kissé nehe
zebben mozogtak ezen a fordulón, mint eddig, ami nem annyira 
a fáradtság eredménye. Az oka ennek egyrészt az, hogy minden 
csapatban bőségesen akad sérült, másrészt pedig az, hogy a 
melegebb idő némileg szokatlan még. Bár ez a meleg messze van 
az igazi tavasz napsütéses, tüdőt fullasztó melegétől.^

Az első csapatban legérdekesebb az, hogy Kalmar all cen- 
terhalíban. Oka: Sárosi kissé puha, bágyadt volt. De kiszorí
totta Cseh is Avart, aki viszont még nem jött rendbe s nem 
tudja adni önmagát. Annál inkább adta tudását Híres, aki így
visszahódította helyet. , ,

A  tartalékcsapatban egészen zilált a helyzet s nagyreszt 
szükség-megoldásokkal kell beérni. A két csapat így fe st :

Híres

Szabó

Takács I. Dudás

Borsányi Kalmár Lázár

Táncos Cseh Turay Toldi

A  tartalékcsapat:
Háda

Nagy Hunyadi

Sas
Beretvás

Avar
Kárpáti II. 

Polgár
Szaniszló 

Lyka Kohut

Kaposvár. 1000 néző. B író: 
Klein Árpád.

Nemzeti: Gallina —  Flóra, Vá
mosok —  Hossó, Búza, Belesik — 
Kovács, Gzétényi, Gergely, Bi- 
hámy, Horváth.

Somogy: Váli —  Miklós, Joós — 
Egri, Péter, Győrffy —  Mészáros, 
Galambos, Kármán, Berecz, Tu- 
nyoghy.

(Egész délelőtt esett és csak dél
ben állt el. A  mérkőzés erősen fel
ázott talajon folyt le. Meccs előtt 
bizakodó volt a hangulat mind a 
két öltözőben.)

ALLCIPÖ vörös krómbörböl P 16-50 
UTÓCIPO. ,1 5 --... wiuuru. . . . . . .

Birkózó és boxoló cipő fekete 
„króm, vaffy gummitalppal . . .
Kerékpárcipő iekete . ......................
fczenkivül túra-, sport-, vadász-, motor-cipők 
ős csizmák vízhatlan és garantált minőség

ben kaphatók
M k a b o v c c s  a .  Vil.. Wesselényi-u. 35

ben Boda alig lő mellé, majd meg 
szögletrugás jelzi, hogy a Saha
r a  birta tovább: fürgébb volt, de 
Mába. . .  csak egy pontot vitt 
"aza, de annak is

örültek a meccs után 
az öltözőben

ahol őszintén bevallják:
—• Erre sem számítottunk.
!—- Egy hetet késtünk —  hallani 

’—■> no igen! Egy héttel később tá 
^adtunk fel.

Közben Lelövi eh Jenő így nyi
latkozik;
. —  Megérdemeltük a pontot. Nem 

azért eltemetni bennünket, 
Megvan annak az oka, hogy Bécs
ien miért voltunk gyengék. Mi 

nem, igen tarthattunk edzést 
<lz idén. Még most is gyenge volt a 
csapat, de csak javuljanak a talaj- 
iszonyok . . .

M T K -p d ly q ,  H u n g á r ia - ú t
Szombaton, április 9-én, 

délután fél 5 órakor

Hungária-
Vasas

I. ligabeli bajnoki mérkőzés

Változatos játék, 
szerencsés gól

Hossó választ, Somogy kezdi a 
játékot. Berecz Tunyoghyt szökteti, 
akinek szép beadása Galambost 
tisztán találja. Nagy művészet ki
hagyni ezt a helyzetet, de Galam
bos összehozza. A  Nemzeti Hor
váth— Gergely akcióval felel, ezt a 
kaposvári hátvédek közös erővel 
kornerre szerelik. A  szögletrúgást 
Egri kifejeli. Tunyoghy beadását 
Kármán a kapufának fejeli. A  7. 
percben Horváth kornerbez juttat
ja a Nemzetit. Egri rövid védőrú
gását Gergely elcsípi és a labdát 
kapu fölé küldi. Megered az eső, a 
Nemzeti felélénkül. Hossó közelről 
leadott éles lövéséiből Joós lábáról 
majdnem a hálóba pattan a labdia. 
Búza 25 méteres váratlan lövése a 
kapufáról pattan le, Váli azután ki
öklözi. Most ismét a Somogy kere
kedik félül, de a belső hármas te
hetetlen, holott a fedezetsor eteti 
labdával. Tunyoghyt azonban elha
nyagolják.

A 25. percben esik a gól.
Gergelyt Búza küldi előre, addig- 
addig cselez, míg egészen oldalt té
rül és -majdnem a balszélsö helyéről 
küldött ívelt, magas labdája Váli 
kezéből kiperdül. A kapus azonban 
rögtön felveszi a labdát, amely nem 
jutott egy pillanatra sem a kapu
vonal mögé, nagy meglepetésre a 
bíró fütyül és gólt ítél (1 :0 ). A  
határbíró hiába bizonyítja, hogy a 
labda nem haladt át a vonalon, a 
bíró —  bár messzebb állt a kapu
tól —  nem fogadja el a határbíró 
megállapítását. Somogy tiltakozik, 
de hiába. A  közönség nagy elkese
redéssel és hangos tüntetéssel fo 
gadja a bíró ítéletét. A  hangulat 
pár percig nagyon kritikus. So
mogy megzavarodik, láthatólag de
primálja a bírói döntés. A  félidő 
vége felé azonban összeszedi magát 
a csápat és támad is. Egri lövését 
Gallina kornerre védi.

Vita a gólról
A  félidő végén nagy tömeg állja

G óllövő : Gergely
el a bíró öltözőjébe vezető utat, 
úgy, hogy á bíró csak öt perc múl
va megy öltözőjébe, amikor a rend
őrség szabad utat csinált számára 

Persze nagy a vita a gól körül. 
Klein bíró a következőket mondja:

—  Nagyon jól láttam, hogy a 
labda már benn volt a kapuban, 
onnan húzta ki Váli. Semmi szük
ség sem volt arra, hogy megkér
dezzem a határbírót.

Lovag határbíró, aki ott volt a 
Somogy kapuja közelében, így nyi
latkozik :

—  Határozottan láttam, hogy a 
labda nem volt a kapuban. Jelez
tem. is, de a bíró nem vette figye  
lembe.

Hainasz, a másik határbiró 
eleinte vonakodik nyilatkozni, de 
azután kijelenti, hogy ő is látta, 
miszerint a labda nem volt a kapu
ban.

Vitéz Adorján, a délnyugati al- 
szövetség egyik vezető bírója,, szin
tén méltatlankodik:

—  Ilyen messziről nem szabad 
gólt adni, különösen akkor, amikor 
nem is volt a labda a kapuban.

Béreljen teniszpályát
a Városliget környékén, 20 
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A  sárban ellankad 
a két csapat

Amikor a II. félidőre kivonulnak 
a szereplők, Klein bíró óvatosan 
nadrágzsebéíbe csúsztatja revolve
rét. Hatalmas pfuj-vihar fogadja, 
de nagyobb baj nem történik.

Somogy átcsoportosítja csatár
sorát, amely most a következő: 
Galambos, Berecz, Mészáros, Kár
mán, Tunyoghy.

Bihámy kapu fölé lő, ez a II. 
félidő első eseménye. Galambos be
adása nyomán kavarodás támad a 
Nemzeti kapuja előtt, de a hátvédek 
tisztáznak. A Nemzeti beszorul, de 
állhatatosan védekezik. Csak Ger
gely és Horváth van elől. A  18. 
percben támad a Nemzeti is, Ko
vács kornert ér el, amit Váli két
szer is ment. A  19. percben So
mogynak van nagy helyzete.

Kármán magas labdája át
megy Gallinán, már mindenki 
gólt lát, amikor a befutó Va- 
nicsek a sarokból halássza ki 

a labdát.
őlelik-csókolják társai. Most So
mogy van frontban, de a belsők 
gólképtelenek. Ekkor Somogy visz- 
szaállítja az I. félidőbeli csatársort 
azzal a különbséggel, hogy Joós 
lesz jobbösszekötő, Galambos pedig 
hátramegy hátvédnek. Ez sem 
használ. A sár sokat kivett a játé
kosokból, csak itt-ott csillan fel 
némi futball a pályán. Gergelynek 
van még helyzete, de mire lövés
hez jutna, már kifullad.

Kornerarány 8 :0 a Somogy ja
vára.

Nyilatkozatok
Balog Miksa, a Nemzeti alel- 

nöke: I. félidőben némi Somogy-
fölény volt, a II. félidőben azonban 
a Nemzeti támadott többet. Meg
érdemeltük a győzelmet, a fiúk

szívvel játszottak.
Pető, a Somogy edzője: A  gól 

megadását a bíró elhirtelenkedte. 
Nagy szükségünk van góllövő belső 
csatárokra.

Klein bíró: A  döntetlen lett 
volna a reális eredmény. A  gólt 
nyugodt lelkiismerettel adtam meg, 
mert tisztán láttam, hogy a labda 
áthaladt a gólvonalon.

Bírálat
A játék képe alapján tényleg 

döntetlen lett volna az igazságos 
eredmény.

Somogy többet támadott, de 
a győzelemre nem szolgált 
rá, annyira gólképtelen a csa

társora.
Ezzel a belső hármassal nem sok 
gólt fog rúgni a Somogy.

A  Nemzeti volt az egysége
sebb csapat.

Gallinát a szerencse is támogatta 
védésében. A  hátvédek kissé bi
zonytalanok voltak, amit a talaj 
rovására lehet írni. Hossóval az 
élén pompás munkát végzett a fe
dezetsor, amely fáradhatatlanu 
dobta frontba csatársorát és sze
relte a Somogy csatárait. Gergely 
tehetséges csatár, de túlkorán ki
vette erejét a sár. A szárnyak szür
kén mozogtak. Horváth agilitása 
érdemel dicséretet.

Somogynál Váli még kiforratlan 
talentum. A  hátvédek nem voltak 
rosszak, de mégis hanyatlottak leg
utóbbi formájukhoz képest. Külö
nösen Joósra áll ez. A  fedezetsor
ban Egri volt jó, amíg bírta. Pé
ternek máskor éppen esete a sár, 
ezúttal nem látszott meg rajta. 
Győrffy sokszor hagyta szabadon 
szárnyát. A csatársorban Mészáros 
fürge volt, de megbénította Ga
lambos, aki a támadások kerékkö
tője volt. Kármán finomkodásai 
rendre elvesztek a sárban. Berecz 
nagy agilitással játszott, hátul is 
sokszor kisegített, de nagy hibája, 
hogy ballábbal nem tud rúgni. Tu
nyoghyt nagyon elhanyagolták.

A  bíró jól vezette a mérkőzési/ 
Szinte csak egyetlen hibát csinált, 
ez azonban végzetesnek bizonyult a 
Somogyra.

Belgiumban 
a Liersche SK tartja 

vezetőhelyét
Belgiumban győztek a vezetők 

s így marad a sorrend: Liersche 
SK, Antwerp FC, Union St. Gil- 
loise. Az eredmények:

FC Turnhout— Union St. Gil- 
loise 1:3. Berchein Sport— Ra- 
cing Gént 2:2. Racing Mechelen 

-Liersche SK 2 :7. FC Antwerp 
— FC Mechelen 3:1. Daring 
Brüsszel— Tubantia FC 4:2. CS 
Brügge. Beerschot AC 2 :2. Stan
dard Lüttich— FC Brügge 3:1.

Takács II. első helye 
veszélyben van

A kis Takács vasárnap régi egye
sülete, a Vasas ellen nem tudott 
gólt rúgni. Ugyanakkor az utána 
következő Avar kettőt, Cseh II. pe
dig négyet vágott be. Ha a Hun

gária és iaz Újpest gólzsákja to
vábbra is így halad s ha Takács 
II. újabb szüneteket tart, akkor 
hamarosan nagy változás lehet a 
góllövő lista élén.

29 gólos: Takács II..Ferencváros. 
20 gólos: Cseh II. Hungária.
18 gólos: Avar Újpest,
15 gólos: P. Szabó Újpest.
13 gólos: Toldi Ferencváros.
12 gólos: Mátéffy Bocskai.
11 gólos: Jakube (Somogynál 7, 

Újpestnél 4), Polgár Budai „11” , 
Titkos Hungária, Turay Ferenc
város.

8 gólos: Serényi Kispest.
7 gólos: Kohut, Szedlacsik Fe

rencváros.
6 gólos: Dömötör III. kér., Híres 

Hungária, Possák Vasas.

Á p r i l i s  h a v á b a n
2 új bohózat, szenzációs új att

rakciók és a

prolongálva
R Ó TT főszereplésével a

Komédia Orfeumban
Jókai-tér 10. Tel.: Aut. 180—20 

Olcsóbb mint a mozi

M é g i s

jobb!
Kér)e§LLLU

BebUonyHbatóan

A Grasshoppers harmad
szor is svájci kupagyőztes

A svájci kupa hetedik döntőjé
ben vasárnap Zürichben a Gráss- 
hoppers 5:1 arányban győzte le 
az Urániát s ezzel harmadízben

Kit gyár, központ, SO fióküzlet 
Autópark, service,Ivillámszolgálat “  ^

KULCSÁR is KUPPERT
az orszíg legmodernebb vetntiiztitt- éscSzmosósrSr

szerezte meg a díj védelmét.
A  Nemzeti Ligában^ a követ

kező eredményeket érték el:
St. Gálién— Zürich 3:4.
FC Basel— Nordstem Basel 3:1. 
Young Boys Bern— Servette

Genf 4:1.
FC Biel— Blue Stars Zürich

0 :0.

i
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A m ásodik ligában;

A soroksáriak 
visszaszerződtették 
Kautzkyt, rögtön 
feljavultak és fél- 
tucat góllal győztek
Szeged egy góllal többet rúgott

Saját tudósítónktól

A II. liga
1. Soroksár
2. Szeged
3. Turul
4. Ete
5. Bak
6. Vae
7. Pécs-Bar.*
8. Megyer
9. Terézváros

10. Rákospalota*
11. Maglód*

16 12 
14 11 
14 9 
14 8
12 7
13 5
14 6 
13 2 
13 3 
12 1 
13 ■

— 51:17 28 (4)
— 14:12 25 (3) 
2 48:20 21 (7) 
5 38:22 17 (11)
4 18:22 15 (9)
5 28:22 13 (13)
7 38:26 11 (17)
8 9:42 7 (19) 

10 19:39 6 (20)
1 10 12:46 1 (23) 

■ — 13 18:45 —2 (28)
Két büntetőpontot levontunk.

Soroksár*— Teréz
város 6:0 (3:0)

Soroksár. 1500 néző. Bíró: Tihanyi.
Soroksár: Bácsay —  Schweíer,

Lichtner —  Elblinger, Illik, Kova- 
csics —  Pflum II., Kautzky, 
Schmidt, Zwick, Egyed.

Terézváros: Müller —■ Streieher, 
Vice —  Tóth, Kovács, Váradi —  
Kardhordó, Petrusa, Klovács, Pi
lis, Udvaros.

Soroksár percekig iskolajátékkal 
bűvöli el a szépszámban megjelent 
szurkolók hadát. A Terézváros rit
kán jut szóhoz, de akkor annál ve
szélyesebb. Kautzky Pflum II.-t 
szökteti, beadását Zwick a kifutó 
kapus mellett belövi. 1:0. Néhány 
perc múlva Elblinger 30 méteres 
bombája váratlanul a kapu felső 
sarkában köt ki. 2:0. Pflum II. és 
Kautzky összjátékából .utóbbi véd- 
hetetlen lövéssel háromra szapo
rítja a gólok számát, 3:0. A sorok
sári halfsor tömi a csatársort lab
dával, Schmidt lövése a felső kapu
lécen csúszik végig.

Szünet után a Terézváros támad. 
Udvaros beadását Kardhordó lövi 
és Bácsay nehezen védi. Mezőny
játékkal telnek a percek. Majd 
Zwick fejese megnyitja az újabb 
gólsorozatot. 4:0. A  30. percben 
Pflum II. Kautzkynak ad és a lab
da máris a hálóban ül. 5 :0. Most a 
Terézváros kissé feljön, de a pom
pás védelem mellett szóhoz sem 
jut. Kautzky Schmidt elé tálal, az 
visszajátszik és megvan a féltucat. 
6:0. Terézváros-támadás zárja be 
a mérkőzést.

Soroksár csapata szép játékot 
mutatott be. A halfsor minden 
egyes tagja kitünően játszott. A 
csatársor lelke Kautzky volt, ki 
egymaga három gólt lőtt.

A  Terézváros lelkesen küzdött. 
Jó volt Udvaros és Kardhordó. 
Petrusa betegen állott ki,

Szeged FC—  
Maglód 7:0 (3:0)

Szeged. 1000 néző. Bíró: Antalics.
Szeged F C : Pálinkás —  Sirály, 

Raffai —  Pólyák, Tóth, Harmat —  
Korányi I I ,  Stemler, Lukács, 
Grósz, Havas.

Maglód: Kaszás —  Barta, Kon- 
ka —  Tarr, Basky, Klósz —  Mol
nár, Gyenes, Német, Scheiü, Ko- 
loszár.

Eső áztatta, de azért nem rossz 
pályán (került sorra a meccs, mely 
a szegedi színeknek fölényes játék 
után nagyarányú győzelmét (hozott.

Szegedi támadások vezetik be a 
játékot s .mindjárt több komoly 
helyzet alakul ki a maglódi kapu 
előtt. A gólra sem. kell soká várni. 
A  11. percben Stemler magas lab
dát küld Grószihoz, az összekötő 
Lukácsnak passzol s Lukács ki- 
ugorva, félmagas lövéssel küldi a 
hálóba a labdát. 1 :0. Heves a harc, 
a szegedi fölényt egy kapufalövés 
s több korner jelzi. A 19. percben 
megint sarokrúgást végez Korányi
II., a labda Havashoz száll, ki nyu
godtan begurít. 2:0. A  góllövésben 
most hosszabb szünet jön, _ a 34. 
percben azonban Lukács tisztára 
játsza magát s közelről védhetetlen 
gólt szerez. 3 :0. Újabb szegedi kor

ner, a bíró sportszerűtlenségért 
(sarat dobott Korányi arcába) ki
állítja Tarrt 3 vége is a félidőnek.

Szünet után még csak az ötödik 
percnél járunk, mikor Korányi 11. 
ügyesen átjátsza magát az egész 
maglódi védelmen s lövése gól. b:0. 
Szeged uralja a mezőnyt, Lukács 
Grósznak passzol, Grósz odatolja a 
labdát S tendernek s utóbbi a sa
rokba gurít. 5:0. (17. perc.) Lu
kács elemében van. A  28. percben 
egyedül tör a kapura, jobbról-balról 
szorongatják, mégis lőni tud, még
pedig pontosan a sarokba. 6 :0. (28. 
p.). Most jön az első maglódi kor
ner, amit könnyen hárít el a sze
gedi védelem. Raffai lesből gólt 
szerez, természetesen érvénytelen. 
A  33. percben Harmathtól kapott 
labdával megint Lukács ugrik ki s 
lövése most is ,gói. 7 :0. A  40. perc
ben megszülethetne a nyolcadik 
szegedi- gól is, de a Konka faultja 
miatt megítélt 11-est Grósz fölé 
küldi.

A szegedi csapat jó  napot fogott 
ki. A  védelemnek különös dolga 
nem volt, Pálinkás alig (kapott lab
dát. A  fedezetsorban Harmat tech
nikája nagyon érvényesült, de Tóth 
és Pólyák ellen sem lehet panasz. 
A csatársorban Lukács brillírozott, 
utána ez a sorrend: Grósz, Kora 
nyi, Havas, Stemler,

A  Maglódnál a csatársor alig 
volt játékban, a hátsóbb részekben 
Basky és Konka tüntette ki magát.

Ete FC— Vae FC 
1 : 1  ( 1 : 1 )

1800 néző. Erzsébet-utca. Bíró: 
Boronkay.

Ete F C : Berecky II. —- Csóka, 
Fűrész —* Szabó, Simon, Major — 
Izsépy, Urbancsík, Létai, Pomázi, 
Mézes.

Vác F C : Léderer —  Grünfeld, 
Reinthalfer —  Fried, Neumann, 
Kohn II. —  Fiseher, Arató, Sárosí, 
Krausz, Schwarcz.

Az erzsébetiek Gergely és Ső
tér, m íg a Vác VogI nélkül állt fel. 
A mérkőzést Pomázi éles lövése ve
zeti be, melyet Lóderer csak nehe
zen véd. A  következő percben 
Schwarcz lefutása hozza lendületbe 
a kék-fehéreket. Ezután változatos 
játék alakul ki, majd fcét-két kor
ner esik mindkét ól-dalon. Most 
kissé ellaposodik a játék, de a 18 
percben már a Vác támad, a belsők 
szép összjátéka után Krauez kapja 
a labdát, Csóka ráfut, összecsap
nak, az összekötő a földön marad, 
úgy kell levinni. Krauszt azután a 
kivonult mentők kórházba szállí
tottak, A  Vác csonkán is jól tartja 
magát, sőt néha veszélyes is tud 
lenni. A  26. percben Reinthaller 
hibájából Létai gólt szerez. 1:0. 
Alig múlik el néhány perc és már 
megvan az egyenlítés. Major hibá
jából Fischér kiugrasztja Aratót, 
aki a kifutó Berecky II. mellett 
begurítja a labdát. 1 :1.

Szünet után mindenki az Etc fö
lényét várja, de az első negyedóra 
a pesti csapaté. Később változatos 
lesz a játék s & sárga-fehér gárda 
csak a harmadik negyedórában tá
mad. A  34. percben Létai a kapu
fát találja e% majd Pomázi és Ur- 
bancsik lövését Lederer fogja.

Az erzsébeti csapat mélyen for
mája alatt játszott. Az együttesből 
csak Fűrész, Major és Létai játéka 
vált ki.

A Vac-ban a közvetlen védelem 
volt a csapat legjobb része. Jó volt 
még Kohn II. és Aratő.

Pécs^iorcsnya—  
M egyer 2:2 (1:1)

Soroksár. B író: Kann.
M egyer: Valóczky -— Pataki, 

Magó —  Csarny, Gombos, Holler 
—- Wágner, Schalkovszky, To- 
meoz, Karazsi, Biró.

Pécs-Baranya: Jókai .—  Me
cseki, Kővári —  Kristóf, Palkó, 
Temesi —  Fogas, Halas, Foór, 
Táltos, Kocsis.

Megyer már az első percekben 
fölénybe lendül, Karazsi erősen 
kapu fölé kanalaz. A túloldalon 
Foór szép lövését Valóczky nagy 
stílusban védi. A pécsi kapu előtt 
táncol a labda, Kővári és Jókai 
egyszerre fut rá, majd érthetetle
nül mindkettő otthagyja, úgyhogy 
Schalkovszky lövését csak a kapu
fa menti. A 14. percben Temesi 
egyéni játékból Pécs-Baranyának 
szerzi meg a vezetést. 1:0. A gól 
után újból a Megyer rohamoz, de 
az erősen tömörülő pécsi védelem
mel szemben nem tud eredményt 
elérni. A  csatárok nem tudnak 
kapura lőni. Végre a 42. percben 
Wágner jó  beadását Tomecz a sa
rokba fejeli. 1 :1.

Szünet után sarokrúgást ér el 
Megyer. Baranya keveset jut szó
hoz. Foór egyedül törtet a kapura 
és közelről mellé helyez. Táltos 
labdája a felső lécen suhan ki. 
Megyer tartja az ostromállapotot 
a pécsi kapu előtt. A 25. percben 
Fogas Iefu't, lövése Pataki lábát 
érintve a hálóba repül. 2:1. A vá
ratlan gól felvillanyozza Megyeri. 
Egyre támad. Végre az utolsó 
percekben a balszélre áthúzódó 
Wágner egyenlít. 2:2. Még egy 
sikertelen Megyer-támadás és 
vége.

Megyer csapata lelkes játékáért 
még a . győzelmet is megérdemelte 
volna. Valóczky pompásan védett, 
a védelem jól állt a lábán. A  half
sor lelke Csarny volt, míg a csa
társorban egyedül Wágner emel
hető ki.

Pécs-Barnya csapata szürke 
együttes képét mutatta. Támadá
saik ritkák, de annál veszélyeseb
bek. Jól játszott Kristóf, Fogas 
és Kocsis.

Turul— Bak TK
5:3 (3:3) '

Megyeri-út. B író: Stern.
Turul; Déri —  Lengyel, Reis- 

ner —  Talmács, SipŐcz, Pirityi — 
Kelemen, 'Schell, Páli, Sanger, Hor
váth,

Bak TK: Augusztinovics —  Per- 
nes, Skarka —  Gombkötő, Buzássy, 
Holczer —  Knyazovíczky, Blaskó, 
Kendik, Schreiber, Satek.

A kék-feketék remek lendülettel 
kezdenek. Knyazovíczky beadását 
Kendik fölé lövi, majd Sanger Ke
lement szökteti, aki rosszul stoppol 
és a labda kifut a gólvonalon, Knya- 
zoviczky lefutása veszélyeztet. Déri 
önfel ál dozóan véd. A Bak nagy 
igyekezete próbára teszi a kitűnő 
-kapus tudását. Blaskó nagy lövését 
remek elnyúlássai üti ki. A  Turul
nak már nagyobb a szerencséje. 
Egy veszélytelen léfutás kavaro
dást idéz elő Augusztinovics kapuja 
előtt. Pálinak jól jön lábra a labda 
és gól (1 :0 ). Majd ismét Páli ug
rik ki és félmagas lövése ismét 
hálót ér (2 :0 ). A 15. percben sza
badrúgás a Turul ellen, a labda 
Buzássyhoz kerül, akinek remek 
20 méteres bombája a sarokban 
köt ki. (2 :1 ). Knyazovíczky lefu
tásai sorra veszélyesek. Buzássy 
paeszát Satek továbbítja, de a ka
pufa feltartja. A 28. percben Reis- 
ner rúgná, Blaskó beleteszi a lábát, 
a labda Satek elé pattan, aki be
vágja. A  játék kezd eldurvulni, 
Reisner, majd Satek faultol. A  39, 
percben Gombkötő lövése emberről 
Kendik elé pattan, aki nagy erővel 
vágja a hálóba. (2 :3 ). A  43. perc
ben Horváth lefut, beadása Kele
men elé száll. A hatalmas lövést 
Augusztinovics csak érinteni tudja. 
(3 :3 ).

Szünet után a kék-feketéket 
mintha kicserélték volna, ..teljesen 
visszaesnek és az egész teret átad

sgsfc Morzsányinálfim rí i tői in ii n!i ' nlnlinltnlí X-5{J0nSi IiIcr, ylunuUM BS
szobrok,i 
i elvétnek

Budapest. 
IV. kér., 
Eskü-éis.

ják a Turulnak, akik állandó fö 
lény mellett is nehezen tudják meg
szerezni a győzelmet. Augusztino
vics előbb Horváth, majd Schell lö
vését tolja ki kornerre. A  14. perc
ben Horváth lövését Pernes fejeli 
és a befutó Buzássy fejéről hálóba 
esik a labda, öngól. (4 :3 ); Schell 
lövése Augusztinovicsé. Páli pedig 
fölé lő. A 32. percben Kelemen 
Schellnek ad, akinek remek sarkos 
lövését Augusztinovics már csak a 
hálóból tudja kihúzni. (5 :3 ).

Jól játszottak a Bak TK-nál Bu
zássy, Gombkötő, Kendik, Knyazo- 
viczky, Blaskó, míg a Turulnál 
Déri, Reisner, Sipőcz, Páli, Schell, 
Sanger és Kelemen.

Becsben győztek a vezetők
— Telefonjelentésünk — 

Becs, április 3.
A Vionná tegnapi győzelmével 

már bebiztosította vezető helyét, 
ma győzött az utána következő A d 
mira és Rapid is, de a 4. WAC már 
megjárta az utolsó előtti FAC-cal 
szemben. Az eredmények:

Austria—WSC 4:1 (0 :1 ). WAC 
pálya. 2500 néző. Bíró: Plhak. A 
Sportklub jobb a szünetig, akkor 
azonban kiütközik rajta a húsvéti 
túra fáradtsága s az Austria, 
amelyben ekkor Mocík állt a fede- 
zetsor közepére a gyenge Pspidhal 
helyett, könnyen győz. Gólok: S-po. 
na, majd Spechtl, Sindelar, Víertel, 
Sindelar.

Admira— BAC 4:0 (1 :0 ), Sta
dion. 10.000 néző. Bíró: Franken
stein. Mérsékelt játék. A BAC a 
mezőnyben egyenrangú. Schall 3, 
Hanemann 1 gólt lőtt.

Nicholson— Wacker 3:1 (2 :0 ). 
Nicholson-pálya. 4000 néző. Bíró: 
Brandweiner. A  Wacker jobb a 
mezőnyben, a Nicholson a kapu 
előtt határozottabb. Gólok: Uridil 
(2), Thaler, illetve Walzhofer 
( 11-esből),

FAC—WAC 3:1 (3 :1 ). Sta
dion. Bíró: Beranek. Megérdemelt 
győzelem, bár a WAC mentségére 
szolgál, hogy Kubesch a 20. perc
ben megsérült,. A FAC-ban a 
Wagner— Weiss-szárny tett ki ma
gáért 3 góllal, a WAC gólszerzője 
Bischotzky.

Rapid— Hakoah 8:2 (4 :1 ). Ra
pid-pálya. 9000 néző. Bíró: Miesz. 
A  Rapid klasszissal jobb. LŐwy, 
Hakoah-kapus csődöt mondott; A 
Hakoahnál csak Eisenhoffer állta 
meg a helyét, ő lőtte a két gólt, 
míg a Rapid-gólokból Kaburek, 
Wesselik 3— 3-at, Bican 2-őt lőtt.

Howorka Ottó.

Temesvárt
Bánátul, TMTE, TAC- 

győzelem,

Resicán
Kinizsi vereség

— Telefonjelentésünk — 
Temesvár, április 8.

A  vasárnapi eredmények:
Bánátul— Kadima 3 :1  (3 :1 ) ,  

Bíró: Ritter. Az egységesebb és 
felkészültebb Bánátul megérde
melten győz. Spitz ugyan a Kadi- 
manak szerzi meg a vezetést, de 
Girugiuc , Kartye és Eremia gól
jaival biztosan győz a Bánátul.

TMTE— Ilsa 2:0 ( 1 :0) . Bíró: 
Bencea. Az Hsa a mezőnyben 
egyenrangú, de csatárai tehetet
lenek a kapu előtt. Jánosi és Top- 
schlager rúgta a gólokat.

TAG— Rapid 4 :2  (1 :1 ) .  Bíró: 
Welter. Káló szerzi meg a veze
tést, de Stépán és Glass góljaival 
a Rapid jut vezetéshez. Káló 
egyenlít, majd Jania és Kohn 
( 11-esből) lő gólt.

Resicán: UDR— Kinizsi 4:2
(3 :1 ). Ploesteanu és Mojsze (2) 
góljai útán Stick 11-esből szerzi 
meg a Kinizsi első gólját, szünet 
utón pedig Lakatos góljára vála
szol még eggyel Bajusz.

II. osztály: Tricolor— Hajdúk 
3:1 (3 :0 ). —  Electrica— Freidorf 
6:0 (3 :0 ).

G. S.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Izgalmas vita 
az yi pesti 11-es 

körül
Mit mond a biró, az 

újpesti és ct budai játékos
Az újpesti mérkőzésen igen nagy. 

meglepetést keltett Barna Bélának,; 
a játék vezetőjének egyik döntése. 
Az első f  élidő 37. percéiben ugyanis, 
mikor Czumpf kornerből ívelt lab
dája a levegőiben szállt még, élesen 
fütyült, majd a ll-e s  pontra mu
tatott. Sem a nézők, sem a játé
kosok nem igen tudták, hogy nú 
történt, hiszen nem lehetett mást 
látni, minthogy a játékosok várták 
a levegőben érkező labdát, helyez
kedtek, ahogy az ilyenkor már 
szokás. A  bíróhoz siettünk tehát a 
félidő szünetében s megkérdeztük 
az esetre vonatkozóan. Így felelt:

—  Az egyik újpesti játékos —1 
háttal voltak nekem, tehát az arcát 
nem láttam. —  Sáros, Szalay vagy, 
esetleg más, előbb trikójánál fogva 
húzta, majd meg nyakát átölelve 
tartotta vissza az egyik budai csa- 
tárt, hogy az ne juthasson a labdá
hoz. Ez szabálytalan cselekedet- 
Mivel pedig a büntető területen be
lül történt, büntető jár érte.

Nem is lehet vitás, hogy Barna 
Béla előadása szerint az eset nyo
mán a játékvezetői döntés helyeá 
volt. Az újpesti öltözőiben aozmban 
hevesen vitatták —  játékosok, ve
zetők egyaránt — , hogy a bíró el
járása önkényes volt. Megkérdez
tük erre a budaiakat az esetről. 
Polgár, a center jelentkezett a kér
désre s ezt mondotta:

—  Indultam, hogy felugorjak fe
jelni. De nem tudtam, mert Jakii
be belém kapaszkodott. Átölelte a 
nyolcamat s nem engedett felugra
ni. Tiszta tizenegyes az eset, nent 
is lehet vitatkozni róla!

Jakabét kérdeztük meg ezután 9 
az újpesti csatár így adta elő a 
dolgot:

—  Igaz, hogy Polgárt tartottam) 
akadályoztam, de nem fogtam kéz
zel, csak karjaimat széttárva, test
tel.

Ha még megjegyezzük, hogy a 
bíró ott állott a kapufa mellett 9 
közvetlen közelről nézte az esetet, 
akikor minden további nélkül el kell 
ismernünk, hogy helyesen hozta 
meg döntését. Szokatlan azonban 
ez a döntés. Bírávnk nem igen né
zik kom ét rúgásoknál, hogy kl 
mit csinál. Legfeljebb a kapus* 
védik, néha túlságosan is. Barna 
Béla esete azonban azt mutatja, 
hogy már vannak, akik ilyen ké
nyes esetekben is teljes egészében 
érvényt szereznek a szabálynak. 
Sportszempontból' csak helyeselni 
lehet. A játékos jól tudja, hogy 
mit szabad, mit nem szabad, ha 
ilyen komoly és szigorú ítéleteket 
lét, hamarosan leszokik a sport
szerűtlenségről, helytelen visel
kedésről, cselekedetről1.

Uradon tömőiül a mezőny
— Telefonjelentésünk. —

Arad, április 3.
A meglepetések folytatódtak ezen 

a héten is. A  Glória pontöt vesz
tett váratlanul s most három csa
pat áll egyformán 16 ponttal az 
élen: Glória, Olympia, AMTE. Az 
eredmények:

AMTE— Tricolor 4:2 (3:1)*
Bíró: Vulpe. Gól: Gulyás (2),  ök
rös, Miklóisy, illetve Pomacsek. 
Morár. Megérdemelt győzelem. AZ 
AMTE-csatársor fényes formában 
rúgta góljait.

ATE— Unirea 1:1 ( ü l ) .  Bíró: 
Pokreezky. Atz ATE multheti 
győzelme után meglepetés a dön
tetlen. Kata, illetve Kitzinger a 
gólszerző.

Olympia— AAC 3:0 ( 2 :0).
Bíró: Darázs. Egyenlő ellenfeleik, 
az Olympia némi szerencsével és a 
gyenge AAC-védelém jóvoltából 
nyer Barbu I. és Barbu II., vala
mint Crican góljaival.

Transsylvania—Glória 1:1
(0 :0 ). B író : Burdán. Filimon,,
illetve Albu lőtte a gólokat.. Ez f  
oap legnagyobb meglepetése, hi
szen a Gória többszörös bajnok, & 
Transsylvania pedig gyenge hete
dik.

n. i.
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Élre került az FTC 
míg a BSzKRT 
meglepetésre pon
tot vesztett 
a BEAC-ál szemben
Félfeeszokadt az FTC meccse 
A  HEAG átadta az utolsó helyet 
ci 111. kerület TVE-rsek 

Tömörülnek a kieséshez közel állók
— Saját tudósítónktól —

Szántó faultolja Ménesi I.-et és dór, Víg V., Klauber lövését sorra 
Gergely éles szögből küldött labdája koméira üti ki. A  10. percben 
az előreszaladó Takács fölött a bal- Lackner kézzel fogja el a labdát a 
sarokba talál utat. 3:1. (13. p.) 16-oson. A szabadrúgást Víg V.
A BEAC azonban nem lankad, és góllá értékesíti_ (2:1). A 23. perc- 
Demkó távoli szabadrúgásából Kon- 1 ben pedig Balló vét hendszet. Ezért 
cicky a balsarokba fejeli a labdát. 11-es jár. Lennert gyenge^ lövését 
3:2. (17. p.) Németh szabadrúgásé-1 azonban Alscher kivédi. Utána Sán- 
nál" ugyanez az eset, de most a dór ugrik ki, Gyurcsik felvágja a 
kapufa ment. Koncicky fejesei fe l -1 16-oson belül, a bíró azonban nem 
tűnést keltenek. Deriikó komerénél I fúj. A Kerület most nagyon kemé- 
Ghymessy is zavarja, mégis zsinór-1 ilyen védekezik.
egyenesen küldi a labdát a jobb-1 A 35. percben a Kerület is fel- 
sarokba. 3 :3. (32. p.) Az egyetemiek I jön. Balló gyengén gurít haza és a 

főmé azonban korai. Szántó faultja j befutó Paczakov bevágja a labdát 
tán Berecz szokik, éles labdáját (2:2). Kolozsvári Sándort indítja 

Takács vetődve kiüti ugyan, de Ger- 1 el. Schwelbl nyomja és a bíró nagy 
gely elé, aki belövi. 4:3. (34. p.) Az j meglepetésre 11-est ítél, amit Víg 
egyenlítés Iványi korneréböl születik. I V. helyez a hálóba (3:2).
Ghymessy egy kis „gyertyát” fejel a j A lila-fehéreknél a védelem, Ko- 
túlsó sarok felé, majd a labda után j lozsvárí, Balló játszott jól. A csa- 
rohan és másodszorra befejeli azt a I társor ebben az összeállításban sem 
kapuba. 4 :4. (38. p.) Kornerarány j nyújtott elfogadhatót, csak a_ me-

A FÉLIDŐBEN

9:2 — a BEAC javára.

Egyéniités istán rafia- 
ütésszerűi győzelem

1. FTC
2. Törekvés
3. BSzKIiT
4. Postás
5. BSE
6. MA VÁG
7. TJTE
8. Elektromos
9. TJKAK

10. MTK
11. „33“ FC
12. FVSK
13. BEAC

osztály
19 13 4 2 51:22 30 (8)
18 13 2 3 80:32 28 (8)
18 12 3 3 46:21 27 (9)
19 13 1 5 40:23 27 (11)
19 10 4 5 57:38 24 (14)
19 8 4 7 51:47 20 (18)
19 8 4 7 37:42 20 (18)
19 6 4 9 37:38 16 (22)
19 6 4 9 41:46 16 (22)
19 4 4 11 33:57 12 (26)
19 4 3 12 30:49 11 (27)
18 4 3 11 27:58 11 (25)
19 3 4 12 29:50 10 (28)

14. III. kor. TVE 18 4 2 12 22:58 10 (26)
Jegyzet: A 13 perccel a befejezés előtt 

félbeszakadt FTC—MÁVAG (4:1) mérkő
zést beszámítottuk.

A  M ÁVAG sem bírta 
feltartani az FTC-t

FTC— M AV A G  4 :1  (3 :1 ) .
Üllői-út. Bíró: Klug.

FTC: Szirbán — Stemberg, Deák
— Hoffmann, Lendvai, Schubert — 
Bay, Gervai, Dómján, Bihámi, Ke
mény.

MÁVAG:'Szilt — Krajcsi, Fáczán 
II. — Herczeg II., Gálos II., Opata
— Zavadszky, Ivanics, Ébner, Wla- 
dovics, Antal.

A MÁVAG kezd, de az első jó tá
madást az FTC vezeti. Bay be
adását azonban a belsők elrontják. 
Most Gervai hibáz nagy helyzetben, 
utána Szift véd önfeláldozóan. FTC- 
fölény, 'észlelhető, a játék azonban 
szép, változatos. Gervai kapufát rúg, 
Dómján tíz méterről mellé lő. Utána 
jóváieszi hibáját, mert a 11-est pont 
tájékáról szép gólt lő. 1:0.- A Fradi 
jobban lendületbe jön, Kemény el
fut. Krajcsi hazaadással akar men
teni, a labda a sárban elakad, Ke
mény a héilóba pöccinti. 2:0. Tíz perc
___1__  T/ o o’aI c"'rat,7n

Mérsékelt iramban indul a mér- 
a.zés, a BSE vezeti az első komoly 
támadásokat, fölényt is harcol ki, 
de a budai védelem nagy nehezen 
felszabadít. Szabóhoz kerül a labda, 
a center jól ad Metánnak, a szélső 
lemegy a vonalig és beadását Kiss 
bekotorja (0:1). A budaiak tovább 
támadnak, sok jó helyzetet terem
tenek, de a BSE-védelem jól mű
ködik. A BSE Béky révén jut tá
madáshoz, ezt Wéber visszaveri és 
hosszú labdájával Mélán fut el, de 
beadása mögé kerül. A budai csa
pat irányítja most a játékot; Fe
hér szép labdájával Szabó kiugrik, 
magára húzza a védőket, ügyesen 
játszik Kiss elé, aki még két lépést 
tesz és élesen a léc mellett a káló
ba lő (0:2). Ezután a BSE rákap
csol. Nagy ostrom után Szűcs II. 
beadását Mick belövi (1:2). A BSE 
tovább támad és Nagy fejese léc
ről a hálóba perdül (2:2). Utána 
Béky rohamoz és beadását ugyan
csak Nagy lövi be (3:2).

Szünet után a budaiak vezetik 
az első támadásokat, Szabó jól in
dítja Kisst és a balszélső, bár két- 
ten is nyomják, nagy lövést küld 
a léc alá (3:3). Ezután azonban 
döhtő fölénybe kerül a BSE. Béky 
kornert ér el, szép sarokrúgását a

zőnyben magaslott ki játéka. Egyé' 
nileg Sándor és a Víg testvérpár 
vált ki.

A Kerületnél a masszív védelem 
jól oldotta meg feladatát, Lackner 
-—Wiener kitűnően játszott. Mel
lettük még Lennert, Moscheim és a 

............... .... ...............  két szélső volt jó. Ha Hefkó végig
I játszik, alighanem más az ered Postás: Kristóf -  Jelen, Bogdán M ’ ^  gyengének mu.

Illyés, Kalm?_r, B<>kor_- Kasa, |tatk>zott

Postás— MTK 4:2 (0 :0 ).
Lóversenytér. Bíró: Aufrichtig.

Kertész, Kalas, Mátéffy, Horgos.
MTK:  Toldi — Kállai, Kovács — 

Váradi, Iványi, Semsei — Bacsai, 
Konrád, Hódi, Szabó, Sass.

Változatos, erősiramú mérkőzés, 
melyet a postások csapata csak a 
hajrában, döntött a maga javára.

Mezőnyjátékkal telik az első 
negyedóra. Előbb Kalas teszi mellé

Kemény harc, 
igazságos eredmény
URAK— Elektromos 3:3 (2 :1 ).

URAK-pálya. Bíró: Csillag. 
URAK: Danzinger — Kovács,

megnyugtatja 
a küzdelemtől 
háborgó Idegeit

M AG KAVE koffein
mentes,

szívre és idegre teljesen ártal
matlan babkávé.
Kapható minden 
íűszer- és csemegeüxietben ;!

II, csoport
Kárpáti-csoport

Vereséget szenvedett
a vezető, megint bizony- 
tcsüars a bajnokság sorsa

3 46:24 31
4 60:30 29 
4 58:36 28 
8 49:40 20 
8 41:47 2Q

1. EMTK 19 15
2. Köb. AC 19 14
3. HAC 19 13
4. Testvériség 19 9

19 3 
19 3 
19 1

3 8 54:45 19
1 9 44:43 19 
6 7 39:42 18
2 10 25:17 16 
2 10 35:44 16
6 8 27:47 16 
8 8 30:49 14 
5 11 24:63 11
7 11 21:36 9

FUTBALL-f elszerelés

múlva ismét Kemény a gólszerző 
3:0. A félidő vége felé a MÁVAG 
is szóhoz jut. Zavadszky szabad
rúgást ível, Szirbán kiüti, kavarodás, 
Ébner belövi 3:1.

A második félidőt Deák csúnya 
faultja nyitja meg. Meglepetés: a 
MÁVAG fölénybe kerül. Egymásután 
három korner jelzi ezt. A FTC 
most beszorul, Szirbán sokszor van 
munkában. Zavadszky érdemli ki a 
közönség tapsát, de csak komért ér 
el ő is. Eredménytelen, mint a többi. 
A MÁVAG belefáradt a nagy fölény
be, visszaesik és a 28. percben az 
FTC negyedik gólját éri el Lendvai 
révén. 4:1. Tovább támadnak a zöl
dek, mikor kitör a lapunk más 
helyén ismertetett botrány s félbe
szakad a mérkőzés.

Az FTC frissen, szépen játszott. 
A második félidő első húsz percében 
ugyan alaposan visszaesett, de a 
védekezéshez is ért. Deák, Dómján 
és Gervai játszott a legjobban.

A MÁVAG-nak rossz napja volt. 
Széteső, ötlettelen, langyos játékot 
mutatott, a vereségre rászolgált. A 
védelem jól működött, a csatársor
ból Ébner vált ki. Zavadszkynak 
nem adtak labdát. Pedig a jobbszélső 
néhányszor bebizonyította, hogy ő a 
legnagyobb érték a csapatban. Klug 
bíró a mérkőzést jól vezette. Az ide
gei azonban, úgy látszik, nem a ré
giek már.

Kétgólos vezetés után 
súlyos vereséget szen
vedett a budai gárda

BSE—„33” FC 6:3 (3:2).
Budafoki-út, B író: Majorszky.
BSE: Marsovszky — Füstös, So- 

potyái — Ellbogen, Gyulay.
• mándy — Béky, Mick,

Szűcs II., Kozma.
„33" FC: Sáritz — Zloch, Wé

bér — Feketehegyi, Fehér II.. 
Krammér — Mélán, Major, Szabó, 
Kovácsi Hl., Kiss.

Páz-
Nagy,

üzememben szakszerüer készült 
cipő és labda árban és minőségben 
vezet — KÉGLER, futball- és at
létikai cikkek szaküzlete, Kertósx- 
uica 42. (Tel.: 432-51.) — Kérjen 

árjegyzéket

jól helyezkedő Pázmándy a kapuba 
továbbítja (4:3). Rögtön utána a 
kifulladt budai védők mellett Szűcs 
II. tisztára játsza Kozmát, aki köz
vetlen közelről a hálóba gurít (5:3). 
A budai csapat most már teljesen 
beszorul és csak nehezen tudja visz 
szaverni a meg-meg újuló BSE 
rohamokat. Végül Béky jól irány
zott sarokrúgását Sárik a kapujába 
öklözi (6:3).

Jól játszott: Füstös, Ellbogen
Pázmándy, Béky és Nagy BSEL 
Wéber, Feketehegyi, Mélán és Kiss 
„33” FC.

Nehéz napfa volt 
a BSzKRT-nak a Lágy

mányoson
BSzKRT— BEAC 4:4 (2 :0).

Horgos beadását, majd Hódi lövései Székely — Kulcsár, Vida III 
veszélyeztet. Kalmár váratlan bőm-1 Rein — Jager,, Kraller, Jeney l i 
bája csak hajszállal kerüli el a ka-1 Tombor II., Szűcs, 
pút. Az MTK erősen felnyomul, a Elektromos: Újvári — Csovits 
postások védelme nagyszerűen áll a Kalmár — Steczovits, Lévay, Deák- 
lábán. Kása meglóg Kertész labdá-1 — Reiter, Melicharik, Bogdán, Ob 
jával, jól tálal Mátéffy elé, de ő két sitos, Kocsis.
lépésről felső kapufának lő. Majd Mély, nehéz talajon' URAK-tá 
újból Kása centerez, de . ezúttal madásokkal indul a mérkőzés. A 13. 
mellé fejel a pöttön Postás-össze- percben Jager leszalad, beadását 
kötő. Bacsai ívelt beadását Konrád Kulcsár kornerra .vágja. A kornert 
lövi szépen, de Kristóf nagyszerűen Jager kitűnően íveli, a labdát 
őrködik. Kraller a kapufánál fogja el

Fordulás után heves Postás-1 csak a lábát kell betennie, hogy 
támadással indul a játék. Kása jól bőr Újvári mellét érintve bepattan- 
tálal a középre, rövid tumultus után I jón. 1 :0. A 15. percben 1 perc 
Mátéffy jő helyzetben mellé rúg. gyászszünet Deutsch Lajos vezér- 
Kalas kiugrasztja Mátéffyt, a kitörő igazgató emlékének. A 20. percben 
csatárt Kállai csak szabálytalanul Kocsis sarokrúgása a kapufát érint- 
tudja szerelni. A megítélt 11-est ve gólkire jut. Kovács lesántul, ki- 
Bokor beteszi. (1:0). Majd Kalas— áll a jobbszéíre statisztálni, helyé- 
Mátéffy—Kertész-akció után Kertész I re Kulcsár megy hátra. A 31. perc- 
eredményes. (2:0). Most az MTK ben Szűcs kijátszva a z . Elektromos 
is felrándul. Sass éles közeli lövését védelmét, középre ad, Újvári el- 
Kristóf kiüti az éppen jól érkező hagyja helyét, Jenen II. pedig 
Hódi elé és 2:1. Nem sokkal későb- mellette gólt 18. 2:0. 7 A  37. perc
ben óriási tumultus a Postás kapu- ben korner az URAK ellen. Reiter 
ja  előtt. Legalább tízen viaskodnak I kornerére Bogdán kiugrik a tömeg- 
a kapu torkában és a labda gyakorta I bői, fejese hálót- ér. 2:1. URAK 
jut kritikus helyzetbe. Végül Jelen támadások fejezik be a félidőt. 
szögletre ment. Ám az MTK-játéko-\ Szünet után az Elektromos erő- 
sok gólt reklamálnak, mire a bíró a gen belefekszik, Bogdán a gólvonal- 
határbíró megkerdezese után (aki ról fölé fejel. A rendkívül gyenge 
állítólag golt látott) érvényteleníti I bíró ezután teljesen kiengedi £ 
az előbbi iteletet es megadja a vitás I mérkőzést, egymást rúgják a játé 
gólt. 2:2. A meglepő iteletet éktelen I kosok. A 8. percben Bogdán egye- 
lármával fogadja a Postás közön- dűl áll a kapu előtt, de mégis 
sége. Csak hosszas vita után állnak mellé céloz. Egy perc múlva Kral
fel ismét játékra a csapatok. A ier keresztlabdáját Tombor II. álllt- 
hatralevő nyolc percben aztán a ja> er#s lövésére, Újvári hiába veti 
Postás ellenállhatatlan hajiéba kezd, I magát. 3:1. A  15. percben Székely 
aminek első eredménye Kalmár gyö- hosszú labdával szökteti Jeney II.-t, 
nyoru fejes gólja Horgos szabad- az félmagasan kiugrasztja a lesben 
rúgásából. (3:2). A következő perc- h evő Jágert, aki a kifutó Újvári 
ben azután majdnem ugyanolyan mellett kapuba fejel. A bíró az of- 
korulmenyek kozott Kertész ér el I szájdgólt nem adja meg. A 22. 
golt Mátéffy beadásából. 4 :2. percben Kulcsár csuklója kiugrik,

A győztes csapat teljes védelme kláll> helyére Kraller megy bekkel- 
dicséretet érdeipel. De derekasan ! ni. Ezután Bogdán lövését fogja 
küzdött meg Bokor Kertész es Kasa. Danzinger. Melicharik rászálad, 
Az MTK együtteséből Toldi, Iványi, I Székely azonban fedezi. Közben
dfogadhatót11'^  ^  nyUÍtott I Vida ^túlról felvágja az ösz-

Lágymányos. Bíró: Kohányi. 
BSzKRT: Goda — Belesik, Léhner 

— Kiss, Herczeg, Király — Bartos, 
Berecz, Gergely, Ménesi I., Nyilas.

BEAC: Takács — Mester,
Ghymessy — Izák, Sághy, Németh — 
Demkó, Koncicky, Wigh, Iványi, 
Szántó. ,  „

Sokat Ígérő kezdés után a BEAC 
váratlan gólt kap. Izák labdáját 
Gergely elviszi Sághy elől, Mester 
mellett kiugratja Bereczet, aki a 
kapu előtt terem és a balsarokba 
ragasztja a labdát. 1:0. (26. p.) 
A BEAC-védelem fejét vesztve olló
ba veszi és buktatja Gergelyt, A  
bíró kiviszi a labdát a 16-osra. Így 
is gél, mert Berecz pompás labdája 
keresztben a sarokba száll. 2:0. 
(28. p )  Most Ghymessy csatárnak 
megy és a BEAC nagyszerűen küzd
ve ostrom alá veszi Goda kapuját, 
de Ghymessy, majd Wigh lövései 
hajszálra elkerülik a hálát.

A második félidő ritkán látott iz
galmas összecsapást hoz. Pompás 
támadást indít meg Izák szöktetése. 
Demkótól a belsők lábán Ghymessy■ 
hez vándorol a labda, onnan a gólba. 
2:1. (8. p.) Wigh biztos Helyzetben 
veszti el a labdát és az egyenlítés 
helyett máris BSzKRT-gólt látunk.

M Á T R A  S P O R T I N G
P U P L I N I N G  (külön gallérral) .  .  .

F ed h érn em ftgyA r, A n d r á s s y -ú t  9 .

5.501 
6.801

Hefkó kiállítása két 
pontjába került 

a III. kér. TV E-nek
UTE— III. kér.-TVE ?:2  ( 1 :1).

Megyeri-út. Bíró: Fenichel.

szekötőt. A 11-est Bogdán beszúrja, 
3:2. Az Elektromos erősen küzd az 
egyenlítésért, míg az . URAK az 
eredmény megtartásán buzgólkodik, 
Öt perccel a befejezés előtt Kocsis 
szabadrúgást rúg, nagy kavarodás 
a kapu előtt, a labda lábról-lábra 
pattan, míg Reiter elcsípi és beadá
sát Obsitos élesen befejeli. 8:3.

rr„ „  . . .  _  ^ . lAz  URAK végig jól játszott. A
^ ,sc,̂ e/ ,  Futó,  ̂ Oroszt féleredményt menti az, hogy jó-

Balló, Gyárfás, Kolozsvári — j^szt küenc emberrel küzdött. Ki- 
Unger, Víg V., Víg VI., Klauber, vált Vida III., Székely, Rein, Kul 
Sándor. esár és Kraller. Az Elektromos vé

III. kér.: Wiener — Hefkó, Lack-j delme gyenge lábon állt. A csapat 
— Lennert, Nagy, Moscheim— csak a hiányos URAK ellen kére- 

Schwelbl Boskovitz, Gyurcsik, kedett felül. Jó volt Steczovits
D l*nytSr’m^acZakoV‘ i , , . , | Deák, Reiter, Melicharik és Bog-

Az UTE nagy irammal indul, dán, obsitos nagyon lassú még. 
azonban a 4. percben Futó kornert 
vét,

5. Ganz
6. BRSC
7. BMTE
8. Hungária
9. BVSC 

16. KTC
11. FSE
12. SzFC
13. ESC
14. MKE

H A C —Testvériség 2:1 (1:1). SzőnyL 
út. Bíró: Salgó. — HAC: Dobos —
Makovszky, Vajda — Paulík, Bot* 
bély, Szabó — Savanyú, Kukonya, 
Pócs, Tóth II., Csutoráé. — Testvéri
ség: Flegár — Friedrich, Pénzváltó 
—■ Borza, Szűcs, Steer — Ottávy III., 
Ottávy II., Kálóéi, Keresztes, Krepsz. 
Az első félidőben a Testvériség ve
zeti a támadásokat. A H. percben 
Krepsz beadását a kifutó Dobos előtt 
Ottávi II. belövi. A 11. percben a 
bíró 11-est Ítél a vasutasok ellen és 
Savanyó ebből egyenlít. Szünet után a 
Testvériség enged az iramból és ek
kor már a HAC a többet támadó. A 
10. percben Friedrich faultol a 
16-oson belül és Savanyó a büntetőt 
ismét értékesíti.

BVSC—Egyetértés 3:6 (1:»). Kőbá
nyai-út. Bíró: Vlrzinger. — BVSOj 
Sáncz — Lörinczy, Lóber — Lugossy, 
Mondövics, Kann — Bellák, Keresz
tes, Zttbály, Szőt-s, Papp. — Egyetér- 
tés: Csúcs — Bláscb, Rosenauer — 
Tóth, Csizmadia,- Schuck — Bállá, Ba
logh, Dobó, Szabó, Hill. A BVSC na
gyon gyenge játékot produkált. Aa 
első gólt már az 5. percben lövi 
Szőts. Szünet után majdnem állan
dóan az Egyetértés támad — ered
mény nélkül. Csak Csizmadia és
Bláscb kiállítása után jön fel ismét 
a BVSC. A két utolsó gólt Lugossy 
és Keresztes szerezte.

KTC—BMTE 3:1 (0:8). Ceglédi-út.
Bíró: Magyar. KTC: Juhász —* Kiat
ka II., Deutsch II. — Túli I., Hullár 
I., Túli II. — Somogyi, Potecz II., 
Boros, Hullár II., Liptay. — BMTE: 
Nemesek — Winczbeim, Steer —< 
Wimmer, Varga, Szick —; Horváth, 
Posznik, Borhi, Dudás, Kardos. — 
Az első félidő legnagyob részében a 
budafokiak vaunak támadásban, de a 
mezőnyben szépen dolgozó csatárok 
tudománya a kapu előtt teljesen cső
döt mond. Fordulás után a megle
pően feljavult KTC Irányítja a játé
kot és a 14. percben Boros a veze
tést is megszerzi. (1:0.) A 81. percben 
a BMTE Horváth révén kiegyenlít 
(1:1), majd Hullár II. és Potecz II. 
m-esből) lőtt góljával a KTC javéra* 
dől el a mérkőzés. A bíró az utolsó 
percben Borost a KTC-ből kiállította,

SzFC—FSE 1:1 (1:1), Simor-utca.
Bíró: Mandl. — SzFC: Csoroszlán — 
Busznyák III., Törteli — Lupa, Rusz- 
nyák IV., Blankenstein — Koterba, 
Jeszenszky, Sárközi, Schütz, Huszár, 
— FSE: Jaezkó ~~ Weilaud, Patkós — 
Nagy, Hinterleitner, Vámos — Gili- 
cze, Márton, Nagy, Szűcs, Király IL 
A mérkőzés elejétől végig nyílt volt. 
Egyik csapat sem tudott hosszabb 
ideig a másik fölé kerekdni, annak 
ellenére, hogy az FSE tartalékosat! 
állott fel. Az első gólt az SzFC éri 
el Blankenstein közeli töviséből, aa 
FSE _Nagy révén egyenlít. A második 
félidőben az iram nagyobb, de hiá
ba küzd az SzFC, az FSE lelkes vé. 
delmével nem boldogul. Mártont FSE

amiből Gyurcsik szép gólt | 
fejel (0:1), Víg V.— Unger ossz- 
játék után Klauber fölé lő. Schwelbl | 
jól fut el, bead, Gyurcsik azonban 
mellé teszi a labdát. A 15. percben! 
Futó szabadrúgása fölé megy, majd! 
Sándor beadására Hefkó sokat for-l 
golódik. Klauber elveszi. Víg V.-nek j 
ad, aki kiegyenlít (1:1). A 19.1 
percben Hefkó nagyon durván száll | 
bele Kolozsváriba, mire a bíró ki
állítja. Utána Unger fut le, Léh
ner kifutva taccsra szerel. Az|

Royal Orfeum
Lívia Pastrana

„Tropikus E xp re ss"
UTE erős fölénybe kerül, gyengül 
csatársora azonban nem tud meg-1 
birkózni a szívós óbudai védelem
mel.

Szünet után tovább tart a lila
fehér ostrom. Wienert erősen fog
lalkoztatják az UTE csatárai. Sán-

brazillal vlllámrevü 68 képben. Gyönyörű kiállítás, 600 jelmez. 
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a bíró kiállította, mert engedély nél
kül elhagyta a pályát. Az SzFC-ből 
Blanknestein és a jobszárny, az FSE 
hői a védelem tetszett.

Ganz—EMTK 3:1 (0:0). Erzsébet 
utca. Bíró: László. — Ganz: Gyurits
— Meskó, Bodzion -■ Keszler, Kli-
,nos, Horváth II. — Prohászka, Kubi 
cza, Ambrus, Domsitz I., Kubala. — 
EMTK: Kratoch'wil — Szabó, Ham
burger — Zimmcraiann, Nagy, Ko 
vács M. — Matlag, Terényl, Antal 
Kemény, IJítz. — A lelkesen látszó 
vendégcsapat megérdemelten győzte 
le a két tartalékkal felálló erzsébe
tieket. Az első félidőben egyformán 
támad mindkét csapat. Szünet után 
az EMTK-nak van több gólhelyzete 
de tehetetlen csatársora azokat sorra 
elhibázza. A  Ganzgyár lefutásokkal 
operál — szerencsésen. — Góllövő: 
Ambrus (2), Kubicza, Illetve Matlag. 
Nagyot a bíró egy ártatlan fault 
miatt kiállította.

Hungária—MKE 3:1 (2:0). Gyöm- 
rői-út. Bíró: Lengyel. Hungária: Sza 
bó, Surányi, Kisiván — Kollár I. 
Marth, Tóth — Sosadek, Pleszkó II. 
Surányi II., Kecskés, Petrás. MKE 
Szuhanek — Medzinbrodszki, Gau- 
renszki — Kiss, Glaser, Antalié * 
Tyeplitzki, Tóbiás, Erdős, Serb, Kés
márki. — A  Hungária megérdemel
ten győzött. Már az első tíz pereben 
2:0-ra vezet a Hungária Surányi I. 
két lövésével. A  második félidőben 
Kecskés lövése jut Szuhanek hálója 
ba. Az MKE gólszerzőjét Antalié, 
Surá’űyi II. (Hungária) és Kiss MKE 
egy-egy 11-est nem értékesített. Jó : 
Marth és Tóth (Hungária), illetve az 
MKE halfsora.

Köb. AC—BRSC 7:5 (4:1). Rákosfal 
va. Bíró: Topscher. KAC: Velemi — 
Sztorek, Kátai — Kenyeres, Nyújtó 
Mészáros — Jeckel, Konyor, Preckl, 
Enoch, Almádi. — BRSC: Russ —
Szabó I., Ipovetz — Suga 111., Csíz 
linszki, Mayer — Klötzl V ., Suga
IV., Kőhalmi, Hochstein, Szabó II.
— A BRSC kapusa, Russ gyengén vé 
dett, s ezzel magyarázható a rákos 
falvaiak veresége. Hochstein BRSC 
vezető góljára a KAC az első félidő- 
ben Almádi (2), Sztorek és Preckl 
révén válaszol. Szünet után a BRSC- 
ből Suga IV. és Klötzl V. d:3-ra ja
vít, majd Enoch és Szabó II. lövése 
Után 5:4 az eredmény. A hajrában 
feljön a KAC s Preckl, Enoch KAC 
és Kőhalmi BRSC lövése után kiala
kul a végeredmény. Suga IV. és 
Mayer BRSC a kiállítás sorsára ju 
tott. Jó: Sztorek és Mészáros KAC, 
Szabó I, és Suga IV, BRSC.

Stobbe-csoport

A  BTK megkezdte a hajrát

a VI k©r. FC-t
1. Cs. MOVE 19 11 4 4 50:33 26
2. Vasas 19 8 8 3 35:26 24
3. PSC 19 8 7 4 45:32 23
4. KFC 19 9 5 5 36:28 23
5. VI. kér. FC 19 8 6 5 37:28 22
6. TLK 19 8 6 5 36:32 22
7. ZSE 19 8 4 7 32:30 20
8. RTK 19 6 6 7 39:43 18
9. BTC 19 6 5 8 31:37 17

10. RUAC 19 7 2 10 35:41 16
11. OTE 19 4 7 8 34:42 15
12. TTE 19 6 3 10 32:41 15
13. BTK 19 5 3 11 36:48 13
14.1. kér. SC 19 2 8 9 17:34 12

PSC—TLK 2:2 (0:8). Pestújhely. Bt 
ró: Hlmler. — PSC: Kirsclit — Kiss, 
Sas — Bakó II., Fett, Brenner. — 
Köpeczy, Szedres, Balázs, Kardos,
Koletich. — TLK: Németh — Zeisl,
Ugróczky — Gombár, Nagy B., Ma- 
ko vilik — Pfandler I., Dróth, Vas, Já- 
ger II., Sehmídt. — Csak a TLK 
vezető gólja után vált élvezetessé a 
játék és ekkor a honi csapat biztos 
győztesnek látszott. Vass sérülése (to
vább játszik), Balázs ofszájdgólja az 
esemény. Fordulás után Szedres el
lenfélhez továbbít, azután Schmiűt, 
sláger II., Dróth és szép gól a 
labda útja. 0:1. A másik kapunál Kö
peczy kornere után percekig tartó 
ostrom keletkezik, amelyet B*kó II, 
süvítő gólja zár le. 1:1. Kirscht ka
puja előtt Jáger II. hagy ki nagy 
helyzetet, nem így Koletich, aki 
Zeisl hibáját értékesíti góllá. 2:1. A 
honi esapat ezután sok biztos helyze
tet elszalaszt, viszont Pfandler I., 
Sas rossz közbelépése ntán, nem té
veszti a kaput. 2:2. Mind a két csa
patban a védelem tett ki magéért.

Vasas—BTC 4:0 (2:0). Fehér-út. Bí
ró: Bíró S. Vasas: Burger —  Susz
ter, Schwartz — Csesznék, Hermann, 
Görög — Mészáros, Dóczi, Petrei, 
Benda, Klacsán. BTC: Sevella — 
Mosonyi, Rádai — Bori, Dési, Mé
hes —  Illyés, Jánosi, Pusztai, Halus- 
ka, Sáros, Nem állította nehéz fe l 
adat elé a kitűnő halfsorral rendel
kező Vasast a piros-fehérek formá
ban visszament csapata. Hullámzó 

mezőnyjáték után Klacsán súlyos vé
delmi hibából megszerzi a vezetést 
(1 :0), a következő percben Rádai— 
Sevella „összjátéka”  juttatja a Var 
Teást a 2-ik góljához. Forduló után 
a BTC támad, de tehetetlen belsői a 
legpompásabb helyzeteket sorra\ ki
hagyják és a Vasas erőteljes hajrá
jával Mészáros két gólja beállítja a

végeredményt. Jól játszott a Vasas- 
halfsor, Mészáros és Dóczi, míg a 
BTC-ből senkit sem lehet dicsérni.

OTE—RIJAC 3:2 (0:2). Gyöngyösi- 
út. Bíró: Kovaly. CTE : Széli — 
Brunbauer, Louis II. — Kuszkai II., 
Seheiter, Sprieszl — Schubert, Éber- 
mayer, Greguska, Ritter II., Dre- 
venka. RUAC: Reiter —  Zuber, Lu
kács II. — Unger, Székely, Gug — 
Reisch, Plattky, ötvös, Lakatos, Lu
kács I. — Egyenrangú ellenfelek 
mérkőzése. Egy RUAC-támadásnál 
Széli kapus ötvös lábáról szedi le a 
labdát, közben mind a ketten meg
sérülnek. ötvöst kiviszik, Szélit pe
dig nehezen térítik magához. A tá- 
molygó kapus mellett előbb Gug, 
majd ‘ Lakatos eredményes. Félidő 
után Széli valamennyire összeszedi 
magát, ellenben a. RUAC csak tíz 
emberrel áll ki. Egy 30 méteres sza
badrúgásból Brunbauer találja meg 
a hálót, majd Kuszka egyenlít. Nem 
sokkal befejezés előtt a RUAC által 
nagyon vitatott, de jogosan meg
ítélt 11-esből Brunbauer beállítja a 
végeredményt.

KFC—Cs. MOVE 3:2 (1:2). Kelen
föld. Bíró: Bélés. — KFC: Retz — 
Németh, Bednárik II. — Szajlai II., 
Lieber, Varga II. — Laki, Katona, 
Görög, Nagy, Pausz. — Cs. MOVE: 
Vági — Wersitz, Fekete — Nieder- 
kirchner, Berzétl, Légó — Eitz II., 
Faragó, Maurer, Kovács, Polákovics.
— Idegekre menő küzdelem, a mély 
sár ellenére Is stílusos játék. A győz
tes csapat eddig soha nem látott jó 
játékkal lepte meg híveit, ez volt 
győzelmének egyedüli titka. Már az 
1. percben a hálóban ül a Cs. MOVE 
gólja. Légó szabadrúgását Faragó 
belövi, 0:1. Kezdés után Laki rohan 
a labdával, beadását Nagy hefejeli, 
1:1. Veszélyes Cs. MOVE-támadások 
következnek, a játékot azonban «  
KFC Irányítja. Ennek ellenére is a 
Cs. MOVE ér el újabb gólt Kováts 
lövéséből. 1:2. Szünet után döntő fö
lénybe kerül a KFC s a Cs. MOVE 
meddő támadásai után Lieber minta
szerű fejesével és Görög góljával ki
egyenlít, illetve megszerzi a vezetést, 
3:2. A mezőny legjobbja: Görög, il
letve Vágl volt. Kitűnt: Katona, La
ki, Bednárik, Lieber és Varga II., to
vábbá: Polákovics, Uitz II., Faragó 
és Fekete. Faragót a bíró kiállította.

ZSJE—I. kér. SC 3:1 (1:0). Budafoki
ét. Bíró: Viczenik. ZSE: Prámer — 
Ács, Hauszknecht — Vathy, Gáspár, 
Deli II. — Hódusz, Fézler IV., Tóth, 
Fekees II., Tánczos. — I. kér. SC: 
Dekasztelló — Heim, Grosz — Eng- 
lander, Hajdú, Gahir — Dvoracsek, 
Galambos, Szilágyi, Förstner, Ma
lma. Az I. kér. végig egyenrangú 
ellenfél volt, de csatársora a kapu 
előtt teljesen tehetetlen s ehhez já
rult még Dekasztelló gyenge védése. 
Góllövő: Hódusz, Fézler IV. és Tóth, 
illetve Szilágyi. Jó: Ács, Hausz
knecht, Gáspár, Hódusz, Fézler IV. 
és Fekees II. ZSE, Heim, Grosz, 
Englánder, Hajdú és Maiina.

BTK—VI. kér. FC 3:2 (0:2). Pozso- 
nyi-út. Bíró: Pohlenz. — BTK: Bokor 

Michlberger, Eszlinger — Ihász, 
Farkas, Becker — Pfeíl, Eibensteln, 
Péter, Hüttler, Németh. — VI. kér. 
FC: Prokov — Cember, Zwenk — 
Krecsmayer, Sehön, Lelovich — Kohn, 
Bein I., Fűzi, Gelányi, László. — 
Rendkívül Izgalmas küzdelem. A 
kerületi csapat már győztesnek lát
szott. Első félidőben László szép gól
jaival már 2:0-ás előnyre tett szert. 
Szünet után a BTK hatalmas lelkese
déssel belefeküdt a küzdelembe. Né
met beadását Hüttler belövi. F*rkas 
átadásából Péter fejel gólt. Néhány 
perccel a befejezés előtt Farkas ve
zet szép támadást, beadásába Pfeíl 
beledobja magát és szinte úszva cso
dás gólt fejel.

RTK—TTE 2:0 (2:0). Rákosszentmi
hály. Bíró: Rubint. RTK: Schranck
— Schaffer I., Gorszky — Panyi, 
Schaffer II., Straba — Kiss, Kuna, 
Csuzmann, Varga, Csík. TTE: Bu
dai — Rezdovits, Rakna -L Pálinkás, 
Buda, Mrovcsák —- Széchényi, Tau- 
czin I., Tauczin II., Nagy, Tuhella. 
Változatos, élvezetes küzdelem. A 
játék első felében a helyi csapat 
fekszik bele jobban és fölénye Kuna 
két góljában ju t kifejezésre. Szünet 
után a vendégek erősítenek, mire 
igen szép, élénk játék alakul, de az 
eredmény nem változik. A szent- 
mihályiaknál a védelem, Schaffer II. 
és Varga játszott dicséretre méltóan, 
A TTE-nél a fedezetek és a 
Tauczin-fivérek mutattak elfogad
hatót.

D»-FÉNYES szakorvos
vér-, bfir-ésne

Ráfcőczi-úf 32. L em. lajtó jgÖftSS?
Rókussal szemben nap ®

Világhírű 
TheWithworth
kerékpárok részletre, külsők 
5 .80-tól, belsők 1.60-tól etb.

Angol golyóscsapágyas gyermekkocsik P 72-tő' 
Nagy javítóműhely Láng Imre, VI.,Téréz-krt 3/s 
Képes árjegyzék Ingyen, ha tudjuk mirfll

eö&cd(Uá$!
U&gjf iödétté ? —  JU mii mtmd ?
WU íe -m  ?

Az PTC- m év k & z& s m c-ide-m sc

Saját tudósítónktól —

Mint lapunk más helyén is meg
említjük, az FTC—MÁVAG mér
kőzés a befejezés előtt tizenhárom 
és fél perccel félbeszakadt. így tör
tént:

Az FTC balszárnya rohamoz, 
Bihámi-Kemény összjáték fut, min
denki gólt vár, mikor megszólal 
Klug Frigyes bíró sípja és lesállást 
ítél. Az állóhelynek az a része, ame
lyik a Hungária-út felőli kapunál 
helyezkedett el, zajongani kezd, 
Klug Frigyes a lármára legyint 
egyet. Erre azután felszabadulnak 
a szenvedélyek és az állóhely előbb 
említett része ütemes sértegetésbe 
kezd. Klug azonnal lefújja a mér
kőzést és a pálya szélén tartózkodó 
rendőrtisztekhez szalad. Látni, hogy 
mond valamit, azután futólépésben 
eltűnik az aluljáróban.

Felindul tan járkál az öltözőben, 
mely egy-kettőre megtelik érdekel
tekkel. Klug hangja harsfjg:

— Végre is rendet kell már _gy- 
szer teremteni! Nem vezetem to
vább a mérkőzést!

Minden kapacitálás hiábavaló. Hí
rül hozzák, hogy szócsővel hirdettek 
„statáriumot” . Klug nem elégszik

meg ezzel sem. Felindultságában 
kis incidense is támad Tibold el
nökkel, A MÁVAG is bevonul az 
öltözőbe, az FTC kint marad. A 
bíró vetkőzni kezd, teljes a fejetlen
ség. Szűkebbkörű bizottság békélteti 
Klug bírót, szintén eredménytelenül. 
Minden hiába, most már látni, nem 
folytatódhatik tovább a meccs. A 
Hungára pályára lép, az FTC is 
lemegy, az öltöző elcsendesedik.

Az alábbi nyilatkozatokat kap
tuk:

Neuwelt Emil: A bíró kézlegyin
tésével provokálta ki a tüntetést, 
tehát csak magára vethet a történ
tekért. Egyébként, hogy az eset 
lesállás volt, nem lehet vitás.

Klug Frigyes: Állandó sértések 
közepette nem lehet meccset ve
zetni. Lefújtam, mert nem lettem 
volna olyan lelkiállapotban, hogy 
továbbvezethessem.

Zsamóczay János: A szabályok 
értelmében csak két eset lehetséges. 
Vagy ilyen eredménnyel igazolják a 
mérkőzést, vagy újraj átszák. Véle
ményem szerint az előbbi áll köze
lebb az igazsághoz.

pás védése megakadályozta az egyen
lítést. Jó: Gercsényi-fivérek, Valent
és Bakosányi I. MSC, Reiszky, Tra- 
ján, Hümfner és Trinkl. Gexcsényi 
H.-t a bíró kiállította.

VI. kér. SC—Törökőr 0:0. Pozsonyi- 
út. Bíró: Drexler. A kerületi csapat 
többet támadott, de a Törökőr védel
me jól végezte dolgát. Kiemelkedett 
Knazur, Marton, Lakatos, Kleineisel 
és Palkó (Törökőr), ill. Büki, Kalicza 
és Péter játéka,

Főv. TKör—Vérhalom FC 1:1 (1:0).
Vörösvári-út. Bíró: Báron, A  Főv, 
TKör technikás játékát a Vérhalom 
durvaságával igyekezett ellensúlyoz
ni. A Vártalomból Rozgonyi III.-t és 
Rozenstockot a bíró durvaságért ki
állította. Góllövő: Körmöci, illetve 
Kucsera (11-esből). A  Főv. TKör egy 
11-est nem értékesített.

UTSE—Compactor 1:0 (0:0). Teve
utca. Bíró: Löwy Zs. Az egységeseb
ben játszó UTSE megérdemelten győz 
a hajrában visszaeső Compactor el
len. Góllövő: Furulyáé (11-esből). —
Novák Compactor egy 11-est mellé 
lőtt. Jó: Tömpék, Furulyás és Ams- 
ter UTSE, Pintér, Bezeda és Novák. 
Pintér Compactor kiállítva.

UMTE—NSC 1:1 (0:0). Fehér-út.
Bíró: Vozik. Az NSC nyolc emberrel 
kezdett s csak a második félidőben 
egészült ki a csapat a pályára éppen 
kijövő eziikségjátékosokkal tizenegy
re. A vezetést az UMTE szerezte 
meg. Baschán lövése Berke NSC lá
bát érintve a hálóba jut, míg az 
egyenlítés Weinberger érdeme.

IV. osztály
Első csoport

Pamut az élre futott

III. osztály
Első csoport

A KAOE elvett egy pontot 
a Feítenfől

l.W SC 21 15 3 3 65:26 33
2. Féltén 20 14 5 1 48:20 33
3. SzAC 21 14 4 3 62:28 32
4. CsTK 21 14 3 4 59:29 31
5. ZAC 21 9 7 5 49:36 25
6. NJTC 21 9 5 7 36:39 23
7. SzRTC 21 7 6 8 36:38 20
8. ÉMOSz 21 8 4 9 37:40 20
9. MAFC 21 7 5 9 40:38 19

10. KSSE 21 7 4 10 28:41 18
11. WSE 21 6 5 10 34:44 17
12. KAOE 21 7 3 11 28:51 17
13. KTK 20 6 3 11 31:39 15
14. BIK 21 4 5 12 29:49 13
15. BBFC 21 4 4 13 34:59 12
16. SzNSE 21 3 18 23:62 6

WSC—CsTK 2:0 (1:0). Csepel.
Bíró: Gerő. Izgalmas, szép küzdelem. 
Az első félidőben CsTK volt a töb
bet támadó fél, azonban a WSC 
nagyszerű védelme mindent ment. A 
30. percben Pósza, a WSC kapusa 
megsérül, 10 percre kiáll. A 40. perc
ben Grósz megszerzi a vezetést. For
dulás után változatos mezőnyjáték. 
A 17. percben Adlert CsTK a bíró 
kiállította. A 40. percben Szabó III. 
beadásából Mátéffy lő gólt. Jó: Pósza 
és Markos a győztes, Takács II. és 
Benkó a vesztes csapatban.

MAFQ-NJTC 4:1 (1:1), Zágrábi- 
út. Bíró: Rotter. Az első félidőben 
változatos, hullámzó játék folyik. 
Szünet után azonban mind erősebben 
kidomborodik a műegyetemisták na
gyobb technikai tudása és így bizto
san nyerik a mérkőzést. Góllövő: 
Kóiti, Sárközi, Tamási és Horváth 
(11-esből) MAFC, illetve Bretter 
NJTC.

ZAC—KTK 2:2 (2:0). Szőnyi-út. 
Bíró: Berkes. Az első félidőben a 
zuglóiak a játék urai, de szünet után 
lanyhítamak az iramon és a lelkes 
KTK kiharcolja a döntetlent. Góllö
vő: Neubauer és Blaskó ZAC, illetve 
Bantos és Galuska .KTK. A bíró a 
ZAC-ból Menyászt, a KTK-ból Hora- 
bekot kiállította.

KAOE—Féltén 2:2 (1:0). Sorok- 
sári-út. Bíró: Róna. A  KAOE már a 
második percben megszerzi a veze
tést egy gyors támadás után Farkas 
lövéséből. (1:0.) Utána a Féltén szo
rongat, jó ideig fölényben van, azon
ban a KAOE-hátvédek jóvoltából egy 
valamire való gólhelyzet sem alakul 
ki a csatárok lábai előtt. A  II. fél
időben hosszú, meddő kísérletezés 
után végre a 35. percben Zaihumen- 
szky a sarokba fejeli a kiegyenlítő 
gólt, majd egy perc múlva ugyan
csak ő védhetetlen lövéssel megszerzi 
a vezetést. (1:2.) Az öröm nem so
káig tart, mert Stelczer II. egy ka- 
pushibát kihasználva kiegyenlít. 
(2:2.)

SzRTC—WSE 1:0 (0:0). Wekerle- 
telep. Bíró: Jajkovitz. Igen heves 
küzdelmet vívott a két csapat. Az 
első félidőben a WSE támadott töb
bet. A második félidőben az SzRTC 
kerekedik felül és a 37. percben Juhos 
20 méteres bombájából megszerzi a 
győzelmet jelentő gólt. A  győztes 
csapatban Mihalek, Varga és Barna, 
a vesztesben a közvetlen védelem 
játszott jól.

ÉMOSz—SzNSE 2:1 (1:0). Állami- 
telep, Bíró: Tihaméry. Az I. félidő
ben némi ÉMOSz-fölény, fordulás

1. TSC 21 14 5 2 55:28 33
2. Nyomdász 21 14 3 4 51:26 31
3. MFTR 21 11 7 3 45:36 29
4. VI. kér. SO 21 11 4 6 35:31 26
5. UTSE 21 10 3 8 40:33 23
6. Főv. TKör 21 8 5 8 39:34 21
7. P. Törekvés 21 8 5 8 31:31 21
8. Compactor 21 9 3 9 25:32 21
9. Vérhalom 21 7 6 8 33:32 20

10. BSC 21 6 7 8 32:41 19
1L RAFC 21 6 6 9 37:38 18
12. Törökőr 21 6 4 11 20:29 16
13. MSC 21 4 8 9 17:28 16
14. NTC 21 5 5 11 31:36 15
15. UMTE 21 6 3 12 25:35 15
16. NSC 21 3 6 12 25:51 12

után azonban a helyi csapat a jobb, 
de csatárad gólképtelenek. Góllövő: 
Groszwirfh és Gúlái, illetve Lieben- 
guth.

SzAC—BIK 3:0 (3:0). Budafok.
Bíró: Glück J. A mérkőzésnek végig 
a nagyobb technikával játszó szent
lőrinci csapat az ura. A  BIK csak 
lefutásokkal kísérletezik. Góllövő 
Kovács, Gottstein és Kickinger. A 
bíró a BIK-bol Tichyt és Domkót, a 
SzAC-bói Kickingert kiállította.

KSSE—BBFC 3:2 (1:0). Lenke-út, 
Bíró: Vegenast. Szerencsétlen mér
kőzést vívott a BBFC. A KSSE csak 
2 vitás 11-essel tudta a győzelmet 
megszerezni. Az I. félidőben a KSSE, 
míg a II. félidőben BBFC volt a job
bik. Góllövő: Kollár és Kiss (11-es
ből) KSSE, illetve Gráf (2) BBFC. 
A KSSE-ből Bachmann, BBFC-ből 
Gaál igyekezett.

Második csoport

Elvérzett a Nyomdász 
a Népszigeten

P. Törekvés—NTC 4:3 (1:3). Gyön
gy ösi-út. Bíró: Duller. Hullámzó já
ték, melyet helyenkint durvaságok 
tarkítottak. Góllövő: Siba II., Tóth
1., Molnár, illetve Schwarz, Her
mann (öngól), Spielmann I. és Fogl. 
Foglt és Kecskemétit NTC a bíró ki
állította.

TSC—BSC 1:1 (0:0). Pasaréti-út. Bí
ró: Steiner. Az első félidőben a BSC 
többet, a TSC veszélyesebben táma
dott, de eredményt a jő védelmekkel 
szemben elérni egyik sem tudott. 
Gólt a második félidő elején a BSC 
ért el Erős révén, amire nyolc perc 
múlva Zeisel TSC szép góllal vála
szolt. Több durvaság is előfordult, 
amiért Hajcsák TSC és Teichmann 
BSC a kiáUitds sorsára jutott. Jók 
voltak: Vitek, Kalkusz Elek II.
TSC, illetve Tokdrszky, Oberhauser
111., TVimmer BSC.

MFTR—Nyomdász 3:1 (#:0) Népszi
get. 1580 néző. Bíró: Gombos. Heves- 
iramú mérkőzés. Végig nyílt a játék 
és csak az utolsó 5 percben dől el a 
lelkesen játszó MFTR javár*. A 
Nyomdász a kapusának köszönheti a 
vereséget. Góllövő: Bíró, Patek, Éb- 
ner MFTR, Illetve Virág II. A győz
tes csapatban kitűnt a Simon, Czig 
ier, Berő közvetlen védelem és az If
júsági Bíró. A veszteseknél Pista. 
Jusztnsz és Hemmer. Gombos kitű
nően vezette a mérkőzést.

MSC—RAPC 1:0 (1:0). Horthy Mik- 
lós-út. Bíró: Gottlieb. Szép, élvezetes 
mérkőzés, amelyet a techmkásabb 
MSC megérdemelten nyert meg. Az 
első félidőben az MSC irányítja a já
tékot és Csizmadia megszerzi a győ
zelmet jelentő gólt. Szünet ntán hiá
ba . rohamoz a RAFC, Zanotü pom-

1. Pamutipar 14 10 3 1 37:17 23
2. Uránia 15 10 2 3 38:13 22
3. P. Remény 14 11 —3 47:18 22
4. MÁV Előre 16 9 —7 38:22 18
5. Jutagyár 13 8 1 4 35:20 17
6. USC 14 7 2 5 38:24 16
7. RÁC 15 7 —8 26:38 14
8. MTC 14 5 2 7 18:28 12
9. LTK 15 4 1 10 17:45 9

10. ÜLI 15 1 3 11 18:55 5
11. ULK 15 1 —14 4:31 2
12. TSE visszalépett

Pamut—LTK 3:0 (2:0). Horthy 
Miklós-út. Bíró: Rozmárul. Biztos
győzelmet aratott a pamutgyáriak
összeszokott együttese a lelkesen ját
szó LTK ellem. Góllövő: Fodor, Kris
tóf II. és Kellermann. Jók: Fischer, 
Kemer, Herbert, Stefkó (Paimut), 
Chován, Vámos I., Keresztes és Garb 
LTK. Kristóf (Pamut) és Garb LTK 
a kiállítás sorsára jutott.

RÁC—MÁV Előre 3:2 (1:1). Ta. 
tai-út. Bíró: Mészáros L. Heves, ér
dekes lefolyású küzdelem. A RAG 
gólszerzője Bradács, Gaál és Nardai, 
míg a MÁV Előréből Németh és Fili- 
szár (11-esből) volt eredményes. 
Bradácsot RÁC a bíró kiállította.

P. Remény—USC 3:2 (3:1). Rá
kospalota. Bíró: Krebsz. A  P. Re
mény az első félidőben Herbert (2)' 
és Kolovrath góljaival bebiztosítja 
győzelmét a tartalékosam felálló, de 
szívósan védekező USC ellen. Az USC 
góljain Sándor és Csirke osztozott.

Második csoport
Nem változott a helyzet
1. LTE 17 14 2 1 45:21 30
2. KSC 18 13 1 4 50:22 27
3. Kalapos 18 12 2 4 36:23 26
4. KEAC 15 11 1 3 37:16 23
5.X. kér. PC 16 8 4 4 34:23 20
6. FÖTE 17 7 5 5 44:24 19
7. Cukrász 18 6 5 7 37:31 17
8. TITE 17 7 1 9 29:31 15
9. PATE 17 6 2 9 26:27 14

10. KASC 17 5 2 10 19:37 12
ll.FSC 18 3 5 10 22:25 11
2. ARSC 16 1 2 13 13:36 4
13. Siketek 16 1 15 3:80 2

Cukrász--FSC 0:0. Ceglédi-út.
Bíró: Borgida. Változatos lefolyású 
fair mérkőzés, mely az erőviszonyok
nak megfelelően döntetlenül végző
dött. A Cukrász csapatában Klic-só 
és Czirusz, míg az FSC-bem Krausz 
és Baok játszott jól.

LTE—KASC 4:2 (2:0). Simor-u. 
Bíró: Gellert. Két súlyos kapushiba 
kétgólnyi előnyhöz juttatja a tartalé
kos lágymányosiakat. Szünet utána 
KASC csak a végén jön bele és így 
az LTE győzelmét nem tudja meg
akadályozni. Góllövő: Mezei (2),
Jalcs és Forgács II., illetve Schlé- 
singer.

Kalapos—FÖTE 1:0 (0:0). Kőbá- 
nyai-út. Bíró: Havas. Nehéz küzde
lem után tudott csak győzni a leg
jobbjait nélkülöző Kalapos. A  győzel
met jelentő gól Jurás váratlan lövé
séből esett.

X. kér. FC—TITE 4:2 (4:0). Pesti 
Határ-út. Bíró: Sólymossá. Végig él
vezetes, fair mérkőzés, melyet a lele
ményesebb csatársorral rendelkező 
kerületiek nyertek meg balszerencsé
vel küzdő ellenfelük ellen. A 25. perc
ben Brecher szabadrúgásból nyitja 
meg a gólok sorát ( 1:0), egy perc 
múlva Schwarz eredményes (2:0), 
majd Koska és Érti lövése talál utat 
a hálóba. A  második félidőben a tabá-



Kedd, 1932 április 5.

A „75 százaléka: vonat"
tntaikcrt aratott a Miskolc- 

dsbreceni premierei
—■ Telefonjelentésünk —

Debrecen, április 3.

I küzdelem. A PTBSC Jut vezetéshez 
Moravetz szabadrúgását Kirez I. be
lövi. Utána a MÖSzTK lö'éiybe ke
rül, Bartik egymásután két 11-esből 
ér el gélt. 1:2. Szünet után Féosi be
adásából Kirez I. egyenlít. 2:2, Maid
Pécsi átadásából Alföldy Tejeli a
győztes gólt. 3:2. Gremment MÖSzTK. 
Illetve Nagyot a bíró kiállította.

Vasárnap reggel indult az első Orv. Műszerész—Lapterjesztők 5:0
„filléres gyors” , amelyik sport- Ö:0). Kőbányal-útBíró:Hecht. A
embereket vitt A  miskolci szúr- Kyenge egyutt6Ssel íeUUÓ Lapter-embereket vitt. A  miskolci szúr l ,( ! .jtök nonl tndtáfe kétessé tenni az
kólók szazait pontosabban. I M ű s z e r é s z  győzelmét. Góllövö
1200-at —  hozta el az olcsó külön- I Papp (2), Tax, Gerencsér és Weisz.
vonata hajdúk városába. A  reggeli [jói védett Dorf, a Lapterjesztők ka-
indulá®hoz zenekar kísérte ki a pasa.
külömvonat utasait s zene szólt az UFO—VAO 3:0 (0:0). Kelenföld. Bi-
állomáson is, amíg a vonat ki nem Ir6. Révész. A mélyen felázott talajon 
gördült áz állomásépület elől. 1 egyik csapat sem fejthette ki igazi 

Pontosan fél 11 órakor érkezett képességét. Elhibázott rúgások jelle- 
a „filléres gyors”  Debrecenibe, ahollmeztéfá a játékot. Szünet, előtt meg 
a Bocskai vezetőségével az &efa\*OV9»rangá ellenfél volt a - AC,ke-  

i ' i a séM azonban fölénybe került azsok érdeklődő varta. A mozdonyt S o M  három gólja,oal meg_
hatalmas tábla díszítette, mely \érdomelten győzött, 
büszkén hirdette: „75 százalék!
A kocsikból az Attila-zászlók egész 
erdeje kandikált ki s az utasok 
harsány „Hajrá Attila”  kiáltással 
Ugráltak le a perronra.

Az Attila-szurkolók ezután a 
Piac-utcán át bevonultak főhadi- h Gránit 
szállásukra s közben a korzó közön- 2. Szondy 
sége előtt impozáns számukkal 13. SzTE 
nagy feltűnést keltettek. A  k ü l ö n - K ő b .  FC 
vonat 1300 főnyi utasa mellett még

"V. osztály 
Első csoport

Kétszámjegyű győzelem

Kocsis kulcs- 
csonttörése 
pár hét alatt 
gyógyul
A kiváló hátvédnek 
első g o n d o la ta  a z  v o lt , 
h ogy  sérülés© miatt 
nem játszhat m ajd 
az olaszok  ©Elén

— Saját tudósítónktól —
Mariássy dr. beszélte a Hun

gária— III. kér. FC félidejében:
-  Ott álltam Szabó kapuja mel

lett. Láttam, hogy egyszerre ugrik 
a labdára Kocsis és Győri, közben 
azonban a labda magára vonta a 
figyelmemet. Csak akkor kaptam 
vissza a tekintetemet, amikor meg
ütötte a fülemet a csonttörés jel
legzetes zöreje. Kocsis nyomban 
tudta, mi történt vele, nekem 
mondotta is : „Eltört a kulcscson
tom . . . ”  Nekem pedig egy pillanat 

8 1 3 37:14 17 I alatt végigfutott a hideg a gerin-

5. N. Húsos
mintegy 200-an a személyvonattal 
érkeztek meg. Ezek azok voltak, 8‘ gzoifíert 
akik már nem kaptak jegyet a 
„filléres gyors” .ra. Az autón érke
zettek száma 100-ra tehető. Össze-

9. X. kér. I8E

12 12 ------  48: 5 24
11 9 1 1 26:10 19
12 
12 
12
13 
13 
13 
12

sen tehát 1600 Attila-párti szóron-

cemen: „K i lesz a balhátvéd az 
olaszok ellen?”  Szinte nem is tud- 
tam vigasztalni szegény fiút.

Brüll elnök beszélte a Hungária 
öltözőjében:

Szegény fiú ! Én azt kérdez
tem tőle, hogy riagyon fáj-e, ö pe. 
dig eltorzult arccal csak így szólt: 

Fuccs a magyar— olasznak.”  Pe- 
vendég nézők [^ etT G óllöv ö ': P& tffTa),"' Hud7cs\di9 h°9V szeretett volna játszani.

6 — 6 32:23 12 
4 2 6  22:23 10 
4 1 8 23:34 9|
3 2 8 17:33 8
2 2 9  10:40 6
2 1 9 11:44 5 j

Vidéken:

Elszenvedte első  ̂
vereségét a győri ETO

Hat gólt kapott a PBÜSE Qzéon, 
mindkét pontot Makén hagyta a 
Szegedi AK, az SzVSE-f nem tudta 
legyőzni a Kecskeméti AC, a 
Tokod! USE vereséget szenvedett 
Balassagyarmaton

A nyíregyházi derbit a , 
NyTVE nyerte, a szolnoki 
elmaradt

f

1

— Saját tudósítónktól —

Keleti ószövetség
Szabolcsi alosztály 

Mátészalkai TSE-NyVSC 3:1 (2:0).

potára való hivatkozással kérte a 
DTSE-t, hogy a mérkőzést halassza 
el, de a DTSE kitért a kérés teljesí
tése elől. Az első félidőben Papp és 

révén eredményes a DTSE.I A Ü f«  a pásodik

SzTE—X. kér. ISE 10:0 (4:0). Sze- 
meretelep. Bíró: Kovács. A Szemere- 

.. ... , ,  ,, ... ... , ifelen formában levő csatársorával
gott délután a pálya körül s így könnyen éri el a kétszámjegyű győ- 
eaett meg, hogy a vendég nézők L eímef. góUSvl. 
száma csaknem nagyobb volt, mint \(3), Agócs (2), Minkó és Tóth. 
a hazaiaké. Kőbányai FC—MFOE 3:1 (3:0). Ha-

A különvonat egte fél 7 órakor lom-utca. Bíró: Faragó. Az első fél
ment vissza Miskolcra.

niak rákapcsolnak, azonban  ̂ csak 
Fitzthum II. szépíti az eredményt.

KSC—PATE 4:2 (2:1). Kelen-

időben élvezetes a meces, de fordulás 
után mindkét csapat kifullad és a 
játék egyhangú lesz. Góllövő: Ma
gyar (2) és Fabók (11-esből), 111. Ma- 

|dari. Az MFOE-ból a bíró Szőnyit 
Galinát kiállította.

Gránit—MPSE 6:1 (3:0). Csepel. Bí-
völgy. Bíró: Kovács dr. A KSC ^ °| ró : Hajós. A bajnokaspiráns Gránit I hat esetleg . 
két fólját Pesadi^révén én^jfiuJ „ \gólképes csatársorával mindvégig fö |

Naschitz dr. szakvéleménye meg- 
nyugtató:

Nyomban rögzítettük a fiú 
karját és a mentők elvitték a 
Glück-szanatórimnba. Nem súlyos a 
dolog. Ha minden jól megy, három 
hét múlva már egészséges lesz. 

Végül nevetve tette hozzá:
Még az olaszok ellen is játsz-

lényben volt s könnyen érte el gól- 
Góllövö: Magát U), Kompis I

1 ászul Markovits helyezi a hálóiba a 
labdát. A  második félidőben nagy .jait 
KSC-fölény van, melynek során Pe- (1]_esböl) ^  Huss, illetv.e Miszlai. 
sádi szerez gólt n-esbol. A ™e™0'  Ischimkót MPSE a bíró kiállította, 
zés végén Gumiért lo goit. A PA1E |
Csukrány öngóljával szépít az ered
ményen.

Harmadik csoport

Kocsis két hét múlva 
megkéselheti az edzést

A  HFSC gólarányt javított
1. SAC
2. HFSC
3. Drasühe
4. ETSC
5. ETC
6. KAC -
7. Húsos
8. K. TÖrekv,
9. K. Húsos

10. ssc
11. Textília
12. Valéria

17 14 
16 12 
15 9
16
15
15
16 
Ifi
17
14
18
15

9 2 
9 — 
7 4
5 2
6 —  
4 
2 
2

1 68:23 30
1 44:16 26
2 31:18 22 
4 36:24 20 
6 34:28 18 
4 34:31 18 
9 22:37 12 
9 22:40 12

3 10 27:41 11 
2 10 18:87 6 
-  11 15:32 4

Széliért—N. Húsos 1:0 (0:0). Guba 
csl-út. Bíró: ílauke. Első félidőben a 
IIusos, szünet után a Szeiffert van 
többet frontban. Góllövő: Kiss.

Második csoport
1. B.-ibétény 12 8 3 1 33:12 19 

11 
12 
11 
9 

11

2. BTSE
3. NISE
4. PMTK
5. FLK
6. BKSC
7. B. Magy&rs. 11
8. Bőrösök 8
9. Sz. Juventus 9

Az eltört csontot vasárnap este 
azonnal visszatették helyére, majd 
tegnap erről röntgenfelvételt ké
szítettek. Kocsis állapotáról s a 
röntgenfelvételről Kreisz főorvos a 
következőket mondotta:

— Kocsis a körülményekhez ké
pest jól van. A tegnap délelőtt ké- 

3 33:27 14 I szített röntgenfelvétel alapján nyu- 
3 21:14 12 | godtan állíthatjuk, hogy a gyógyu

lás síma lefolyású lesz és Kocsis 
két hét múlva már megkezdheti az 
edzést.

de szünet után már a szálkái legény
ség kerekedett felül. Góllövö: 
Schwarcz, Nick, Szakács (öngól), 
illetve Rozsáli II. Jó: Bátori, Pus
kás, Kun, Bállá, Nick, Lengyel 
MTSE, Wolf, Sárkány, Heinrich és 
Szakolczai NyVSC.

góljával már 3:0-ra vezet a DTSE. 
Ezután a DMTE feljön és lelkes tá
madásai Szikszai és Kiss IV. gólját 
eredményezi. A DMTE-nek az egyen
lítésre is van alkalma, de a csatár
sor sok tiszta helyzetet kihagy a 
kapu előtt. Kitűnt a győztes csapat
ból Pocsay, Bakó, Papp és Nagy, a

Kisvárdai SE—NyAFE 5:1 (3:1). | vesztesből Kovács, Szikszay, Kiss ÍV. 
Nyírbátor. Bíró: Krémer. Szaraz ta- j D,aima(jj.

DEAC—DVSE 3:1 (0:1). Debrecen:. 
Bíró: Rose. Az első félidőben a
DVSE egyenrangú ellenfél, sőt & 
vezetést is megszerzi Czirjék öngól
jával. A második félidőben a DVSE 
hosszú ideig megtartja a vezetést, 
de a DEAC 11-eshez jut, melyből 
Gáspár egyenlít. Jaosó szerzi meg A 
vezetést, míg Kösztner gólja bebiz
tosítja a győzelmet. A győztes csa-

Precizen

28:10 19 
3 26:16 14

6 16:30
7 18:32 
6 8:19 
9 11:29

NISE—B. Testvériség 2:2. Félbe- 
Bíró: Nemetz.i 1 iq 11 .ó-e o szakadt. Nagytétény.1 1 ld n  .do o | cget£ny; és Steiner góljával már |

ETC__Húsos 5:3 (2:0). Soroksári- 2:0-ra vezet a helyi csapat, de hama-
út. Bíró: Nótái. A  jobb csatársorral rosan sikerül a vendégeknek Klein 
rendelkező ETC elkeseredett küzde- góljával szépíteni az eredményen, sőt 
lem után győz Melis (2), Altmayer Szebenyinek 11-esből egyenlíteni. A 
(2) és Papp góljaival. A Húsos gól- 30. percben a közönség berohant a 
ját Kenderes, Cseszkó és Hercz pályára, a bíró lefújja a játékot és 
(11-esből) rúgta. Az ETC és a Húsos csak úgy hajlandó azt tovább vezet- 
egy-egy tizenegyest kihagyott. Jók | ni, ha csendőrség ügyel a rendre.
voltak az ETC-ben Januska és Alit- 
mayer,' a Húsosban Nagy és Hercz.

SSC—K. Húsos 2:2 (2:1). Kispest 
Bíró: Vass A. Végig nyílt, változatos 
mérkőzés. Az SSC játszott nagyobb 
technikával, de a lelkesebb K. Hú
sos volt. Góllövö: Fazekas (2), illet
ve Macsiali és Kasza.

SAC—KAC 4:2 (3:0). Soroksár. 
Bíró: Zimmemnann. Megérdemelt
győzelem. A SAC egy 11-est nem tu
dott értékesíteni. Góllövö: Gruber, 
ThaJllimayer, Stuimpf és Rheimvald, 
illetve Neuspieler és Székely. Jól ját
szott a győztes csapatban Gruber, a 
vesztesben Jánossy ée Gregor.

Hálókocsi—K. Törekvés 4:0 (2:0) 
Keglevich-u. Bíró: Horváth. Erős, 
faultokakl tarkítot mérkőzés. A Háló
kocsi biztosan győz a rendszertelenül

Miután a mérkőzésen mindössze egy 
csendőr volt jelen, a bíró ezt kevés
nek találta és ezért végleg lefújta 
a mérkőzést.

nagyváradon zuhogott 
vasárnap délután,

a Ferencvárosi Vasutast 
később fogadják a 

nagyváradiak
—  Tele fon jelentésünk —  

Nagyvárad, április 3.
___ _________ __ _ A Ferencvárosi Vasutas ven-
játszó kispestiek ellen. Góllövő: Za- dégszereplését az állandó esőzés
------- i I Á« Török. Imiatt idejében lemondták,

szerencsére, mert vasárnap dél
után, a mérkőzés tervezett idő
pontjában, úgy zuhogott az eső, 
mintha dézsából öntötték volna. 
A váradiak a Ferencvárosi Vas

1 40 : 9 26jutás vendégjátékát csak elhalasz'
2 39:11 33 tottnak tekintik s a legközelebbi
8 28:18 19 szabadnapon meg akarják valő-
5 í l  sítani.4 23:81 16

Ismét Vörös a balössze
kötő a Nemzeti ellen

—  Saját tudósítónktól —
Tegnap délután összeállították 

Újpesten a Nemzeti ellen szer. 
dán kiáltó csapatot. A  kijelöltek 
közül egyedül Sas játéka bizony
talan, mert a jobbszélső vasár
nap megsérült. Ha nem jávul 
állapota szerdáig, akkor Törökre 

[kerül a sor. A csapat:
Huba —  Kővágó, Ligeti —  
Borsányi, Sáros, Vig —  Saa 
(Török), Avar, Jakube, Vö

rös, P. Szabó.
Mint látjuk, a Budai „ I I ”  ellen 

győztes csapat több ponton meg
változott. Dudás és Szalay pihen, 
a jó  formában levő Huba Aknait 

[váltja fel , ’ a csatársort pedig a 
vasárnapi tapasztalatok nyomán 
állították össze.

pecza, Lőrinc, Linczinger és Török,

Negyedik csoport

Nehezen, de mégis 
győzött az éllovas

1. PTBSO
2. Schmoll 
8. UFO
4. MÖSzTK 
fi. OMSO
6. Spárta
7. VÁC
8. Lap. 80
9. VII. Amatőr 

10. OFK
H. Hunyadi 
12. TTC

15 12
14 11
15 
15 
14 
14 
14 
13

8 19:26 12 
8 16:27 10 
8 6:25 9

7 5
7 3
6 4
6 -  

4 2
4 1

14 3 2 9 15:28
13 3 1 9 13:21
13 3 1 9 14:80

visszalépett
PTBSC—MÖSzTK 3:2 (1:2). Pasaréti 

út. Bíró: Handel. Végig

* Nehezen megszerzett keresetét 
miniden sportember igyekszik minél 
raciomálisabbain beosztani. Olcsó pén
zért sportteljesítményeit lényegesen 
fokozó, kitűnő, táplálékhoz jut, ha 
reggeli- és uzsonnatejébe 2—3 kávés
kanál Oromaítine-t tesz. Dragée alak- 

izgalmas 1 jában is kapható.

Sok gél Kolozsvárt
— 'itiefonjelentésünk —

Kolozsvár, április S 
Kolozsvárt két bajnoki volt: 
Universitatea—KMSC 7:0 (2:0) 
Románia—Haggibor 8:0 (2:0) 
Szatmáron is kettő:
Olympia—Nagybányai Tricolor

U:l (1 :0 ).
Szatmári Törekvés—Maramures 

3:2  (1 :1).
Nagybányán a Nagykároly:. 

Victoria megjelent a pályán, de a 
vendéglátó Nagybányai SC-re 
hiába várt.

Erőss dr.

lajú pályán zajlott le a meccs, mert 
Nyírbátorban nem esett az eső. A 
kisvárdai legénység, mint várható 
volt, fölényesen nyeri?, de azért a 
NyAFE nem játszott alárendelt sze
repet. Góllövő: Dagonya, Kozma,
Mező (2) és Farszky, illetve Farkas.
Kitűnt: Berencsi, Farszky, Mező,
Kozma KSE, Vince, Farkas és Hódy 
NyAFE.

NyTVE—NyKISE 2:0 (1:0). Nyír
egyháza. 1500 néző. Bíró: Szlavkov- 
szlcy (Észak). Az eső ugyan alapo
san feláztatta a pálya talaját, a ren
dező egyesület azonban mindent meg
tett, hogy a derbire a pályát vala
hogy rendbehozza. Salakozássai és 
hengereléssel ez jórészt sikerült is.

Nagyszerű játékkal kezdődik a 
meccs s a gyors, változatos küzdelem 
az egész első félidőben tart. A vívók 
már a második percben vezetéshez 
jutnak. A nagyszerű formában levő 
G u t t m a n n  kiugrik s közelről véd- 
hetetlenül vágja hálóba a labdát. Az 
NyKISE néhány erős támadással vá
laszol, kimondott fölénybe kerülni 
azonban nem tud s az egyenlítés is 
elmarad. Szünet után az NyTVE ala
posan visszaesik. Az NyKISE veszi 
kezébe az irányítást s most valóság
gal egy kapura megy a játék. így 
áll a helyzet, mikor az NyTVE-ben 
megsérül Sipos, Négyessy II.-t pe
dig kiállítja a bíró. A  vívók most 
minden erejüket a védekezésre fór-. 
dítják s húzák az időt úgy, ahogy | patban Jacso, Kösztner és Vajda, a 
tudják. Az egyenlítő gól a levegőben j vesztesben egyedül Varga volt jo. 
lóg, a futball szeszélye azonban ke- Székgyár—Karcagi MOVE 2:0 (0:0).
resztül húzza a számításokat. A  36. Debrecen. Bíró: Weisz. Az első fél
percben Guttmann kiszökése révén időben egyenrangú erők harcoltak, a 
egy pillanatra felszabadul az NyTVE, | második félidőben a székgyáriak

—  Mi volt a vasárnapi fut- 
balleredmény ?

—  Hungária Ferencváros 
öt öt!

Guttmann egészen a kapu közelébe 
viszi a labdát, onnan lő, Tassy vetőd
ve csak kiütni tudja, pontosan N a g y  
III. elé, aki aztán az üres kapuba 
Vágja a labdát. 2:0. Az NyTVE még 
jobban húzza az időt és sikerül is az 
eredményt tartania. Az NyKISE nem 
érdemelte meg a vereséget, a játék 
alapján nem lenné igaztalan a fordí
tott eredmény sem. Lelkes s egy-két 
nagy formában levő játékosa révén 
azért a Vívók is rászolgáltak a győ
zelemre, amihez azért elsősorban 
szerencse segítette őket. Egyénileg a 
győztes csapatban Guttmann (a wíe- 
zőny legjobbja), Milotay, Tomasov- 
szky, Hutfles és Kurz, a vesztesben 
pedig Kubicska, Csémi, Kábái, Murcz- 
kó és Asztalos tüntette ki magát.

Debreceni alosztály

nagyobb állóképessége döntött. Gól
lövő: Fülöp és Szabó. Jól játszott a, 
győztes csapatban a két Tóth és 
Szabó, a ’ vesztesben Szili, Tótii és 
Pintér.

DKASE—DTE 2:0 (1:0). Debre
cen. Bíró: Szabó. A debreceni derbire 
a DTE erősen készült és több régi 
játékosát is csatasorba állította. Ez 
volt azonban veszte, mert a kevés ed
zéssel rendelkező játékosok nem vál
tották be a reményeket. Az első fél
időben a DKASE széltől segítve fö
lényben játszik és már a 4. percben 
ökrös bombagólt ragaszt a DTE 
hálójába. Szünet után a DTE feljön, 
erősen szorongat, a veszélyes táma
dások egymást érik, de Bőr II. távol! 
lövésből esett gólja megtöri a DTE 
fölényét, jó : Bartha, Bőr IL, ökrös 

Rosenfeld Ili '. T,„ _  . és Zsolnay DKASE,
P- MÁV—Detaecem VSe 5:0 (2:0). Szilvássi, Kántor és Gencsi DTE. 

Püspökladány. Bíró: Schon. A sáros, 1
mély talajú pályán végig a P. MÁV 
irányítja a játékot. A  24. percben a 
balszárny támadása veszélyes és €s. 
Kovács beadásából Ferenc lő védhe- 
tetlen gólt. Röviddel ezután Ferencz| 
éles lövést küld kapura, a kapus rö
viden üti ki s a befutó Ember a há-1 
lóba küldi a labdát. A második fél
idő 19. percében Bücher eredményes. | 
A 30. percben Embert a 16-oson faul
tolják, a szabadrúgást ugyanő érté-1 
kesíti. A mérkőzés utolsó gólját Fe- 
rencz lövi. Jó: Harcsa II., Bücher, 
Ember, Ferencz, Marton, Cs. Kovács 
P. MÁV, Barna, Pálinkás és Antal 
DVSC.
DTSE—DMTE 3:2 (2:0). Debrecen.!

Bíró; Sass. A mérkőzés előtt tudja i 
meg a DMTE, hogy Kiss II. László, 
aki a múlthéti DTE elleni mérkőzé
sen súlyosan megsérült, meghalt. A ' 
DMTE játékosai lesújtott lelki álla-

Nyugati alszovetség
I. osztály

SFC—ETO 4:3 ( 2:2). Győr. Bíró: 
Czeczely, Nagy meglepetés a győri 
csapat első veresége. Az ETO szél

B U D Á N
az összes M O T O J I -

különlegessé
gek, Bosch stb.

!l.,Conm-lír s. a. diillany Miklós
Minden házhoz szíiílitvn. 1,1.: 1.576-#



to
ellen kezd. Az 5. percben szabadrú
gás a győri csapat ellen s ebből 
N e u f e 1 d szerzi meg a vezetést. A 
24. percben újabb gólt ér el az SFC 
K e l e m e n  révén. Az ETO lassan 
feljön és a 30. percben ,C z u p p o n 
lefut a félpályáról, éles lövést ereszt 
meg. A kapus röviden üti ki a lab
dát és K e m é n y  közelről beszúrja. 
Három perc múlva Farkas lefut, a 
16-oson belül átesik a soproni hátvéd 
lábán, a bíró túlszigorúan 11-est ad, 
melyből H r a b o v s z k y  az egyen
lítő gólt lövi. Szünet után a 3. perc
ben S e i d 1 I. súlyos védelmi hibából 
ismét az SFC-nek szerzi meg a veze
tést. Két perc múlva L á n g  II. le
futja a győriek védelmét és közeli lö
vésével szemben a kapus tehetetlen. 
A soproniak a biztos győzelem tuda
tában a mezőnyben igen szépen ját
szanak. Az ETO csak a végén jön fel 
ismét és a 34. percben H r a b o v- 
s z k y  góljával sikerül szépíteni az 
eredményen. A győztes csapat és 
egyben a mezőny legjobbja Kelemen 
volt, aki válogatott formát játszott 
ki, mellette Seidl I., Seidl II. és 
Neumann érdemel dicséretet. Az 
ETO-ban a védelem gyengén műkö
dött. Boros, Czuppon és Farkas jól 
játszott. — ETO II.—GyTC II. 7:1 
(2:1). Sais-serleg. Bíró: Takács.
DVE (Székesfehérvár)—SVSE 2:2 

(2:1). Sopron. Bíró: Parányi. A mér
kőzésein kiforrottabb futballt a DVE 
játszott s az egyik pontra okvetlenül 
rászolgált. Az első percekben a DVE 
támad s már a €. percben egy kor- 
nerből beívelt labdát Pirk a hálóba 
fejel. 1:0. A fehérváriak továbbra is 
támadnak s újabb gólt is rúgnak, de 
ez lesállás miatt érvénytelen. Az 
SVSE 11-esből egyenlít, melyet 
Feigl faultja miatt ítélt meg a bíró. 
A 11-est Konrád értékesíti. A 40. 
percben Kovács szabadrúgása Ta- 
nayn keresztül Konrádhoz kerül s 
Konrád lába most is biztos. 2:1. 
Szünet után a helyi csapat^ ke
rül frontba, a vasutas csatársor 
azonban elrontja a legjobb helyzete
ket is, A végeredmény a 27. percben 
alakul ki, mikor a soproni Polgár 
11-est vét, amit Pingiczer gólra vált 
fel. 2:2. Hamarosan Tömpék is sze
rez egy gólt, de szabálytalant. Az 
utolsó percekben az SVSE lelkesen 
küzd, de már késő. A DVE legjobb 
embere új centerhalfja, Hajszán 
volt, mellette még Mák, Both és 
Pingiczer játszott jól. Az SVSE-nél 
Serényi, Ertinger és Kovács jeles
kedett.

TSC—Szombathelyi MÁV 2:1 (0:0).
Tatabánya. Bíró: Koch. Nyolcszaz 
néző előtt szép, de szeles időben zaj
lott le a meccs, mely ritkán látható 
nagyszerű futballt hozott. Igazán 
megérdemelte az érdeklődést. Az első 
félidőben változatos a játék. A S. 
percben Boda nagy helyzetből mellé 
lő, válaszul a 10. percben a tatai 
Székely kapufára fejel. A szél a 
TSE-t támogatja s így az ő támadá
sai a sűrűbbek. Sok jó lövés is száll 
a MÁV kapujára, de a Sasst helyet
tesítő Pintyőke mindent fog. A TSC 
fölényét jelzi a 10:l-es első félidő
ben komerarány. A második félidőt 
szombathelyi támadások vezetik be, 
sőt az 5. percben Krascsenics kapás
gólja a vezetést is a MÁV-nak biz
tosítja, 0:1. Az egyenlítés nem vá
rat sókat magára. A 10. percben 
pompás Székely—Urbán—Németh- 
a'hció fut végig s Németh lövése a 
kapufáról bepattan. 1 :1. Két perc 
nyúlva már vezet is a TSC. Jánosi 
centerét Urbán fejeli a hálóba. 2:1. 
A  MÁV heves támadásokkal felel, 
egyízben csak a kapufa ment egy 
nagy szombathelyi bombát. Minden 
hiába azonban, a tatabányai véde
lem visszaver minden támadást.

P, Kinizsi-Veszprémi TC 6:2 (5:0). 
Pápa. Bíró: Fritz. Ez eredmény
után ítélve a VTC már aligha kerüli 
el a kiesést. A  VTC csak addig volt 
egyenrangú ellenfél, míg a Kinizsi az 
első gólját meg nem szerezte. Ez_ a 
£0. percben következett be. Lövője 
Dómján volt. A Kinizsiben most fel
lángolt a győzni akarás s öldöklő 
iramba kezdett, amit a VTC nem 
tudott átvenni. A Kinizsi innen öt- 
percenként növelte előnyét Tarr, 
Bállá (2) és Dómján révén. A má
sodik félidőben alább hagyott a Ki
nizsi s Láng és Molnár révén a VTC 
két gólt szerzett. Utána ismét 
Kinizsi-fölény )öt„ aminek eredménye 
Tarr újabb gólja.

TAC—Győri DAC 2:1 (2:0). Tatató 
város. Bíró: Hollósi. Meglepetés a 
győriek veresége. Kezdetben a DAC 
yan némi fölényben, a tóvárosiak las
san támadásba lendülnek és a 30. 
percben Gregor III. beadásából 
Hemmerlein megszerzi a vezetést, 
Három perc múlva Leopold a TAC 
második gólját lövi. Szünet után a 
DAC erősen belefekszik és a 10. 
percben Zsebedics révén eredményes. 
A  gól után a TAC kerül fölénybe, de 
az Utolsó negyedórában ismét a 
DAC szorongat és a 43. percben 
Kulcsár gólt is lő, -de ofszájd miatt 
érvénytelen. A győztes csapat leg
jobbjai Takács, Németh, Veién, 
Leopold, Hemmerlein és Gregor III., 
a vesztesé pedig Rozlozsnik, Hor
váth, Payer és Kulcsár.

II. osztály
TIAC—Pápai Peruiz SC 1:1 (1:1).

Tapolca. Bíró: Neubrunn. A TIAC 
lőtte a vezető gólt Zimmermann 
révén, a Perutz Ács húszméterrő] 
küldött lövésével egyenlített. Az 
eredmény igazságos.

Sotex—Komáromi FC 3:1 (2:0),
Sopron. Bíró: Krausz. A 17. perc
ben Pers rúgta az első gólt, a 28. 
percben Miilei fejelte a másodikat. 
Szünet után a 15. percben Miilei a 
harmadik soproni gólt is megsze
rezte s a KFC csak a végén tudott 
szépíteni Kovács révén. Jó: Simon, 
Miilei, Pers, Reisner, illetve Sárai, 
Búza, Kuti és Kovács.

Szombathelyi SE—KSE 2:2 (1:1).
Kőszeg. Bíró: Fülepp. A két szom
szédvár megütközése igen durva 
meccset eredményezett s a játék is 
inkább csapkodás volt, mint fut- 
hallózás. Bárdics góljával az SzSE 
vezetett, de Pálffy még szünet előtt 
egyenlített. Szünet után a 3. perc
ben a kőszegi Maitz szerzett gólt. 
A 43. percben 11-eshez jutott az 
SzSE, de nem tudta góllá értékesí
teni. Már mindenki biztosra vette a 
KSE győzelmét, mikor az utolsó 
percben ismét 11-est vétett a kő
szegi védelem s ezt Bárdics már 
belőtte. 2:2.

KTK—Pápai Testvériség 2:1 
(1:0). Körmend. Bíró: Somló. Erős 
meccs, győzött a jobbik fél. A bíró 
mindkét részről 1—1 játékost ki
állított. Góllövő: Markovies, Far
kas KTK és Káldy (Testvériség). 
A KTK már 2:0-ra vezetett.

ZSE—Sárvári SE 2:1 (1:0). Zala
egerszeg. Bíró: Németh. Erősira
mú, változatos mérkőzés. Góllövő: 
Kubics (11-esből) és Weiland, illet
ve Lőwinger (11-esből).

MOVE ZSE II.—ZTE II. 2:2
(2 :0).

GyTC—Nádorvárosi FC 1:0 (1:0).
Győr. Bíró: Stroch. Végig túleré- 
lyes mérkőzés, mely Winkler sú
lyos sérülésével végződött. Góllövő: 
Tornán. A GyTC-böl Dohait és We- 
szelyt, az NFC-ből Véghet és Ki- 
szeláczot a bíró kiállította.

Csornai SE—Győrsziget 1:0 (0:0).
Győr, Bíró: Steiner. Kemény küz
delem után, megérdemelt győzelem. 
Góllövő: Élő.
Hubertus—MAFC 6:1 (3:0). Magyar

óvár. Bíró: Boros. A helyi derbit az 
orkánszerü szél teljesen elrontotta. 
Az eredmény túlzott, de jórészt a 
MAFC-védelem rovására írható. Gól
lövő: Salamon (2), Szalapek, Kiss, 
Rabelbauer, Gyurkovics, illetve Ta
kács. — Hubertus II.—MAFC II. 1:0 
1:0 (1:0).

ARAK—SzAK 6:3 (3:2). Székesfe
hérvár. Bíró: Gránássy. A helyi 
derbi szépszámú közönség előtt végig 
izgalmas mérkőzést hozott. Az ott
honában és a göröngyös pályához 
szokott SzAK az első percekben he
vesen támadott s Percei révén veze
téshez is jutott. Sőt három pere 
múlva Tölts még egy gólt szerez a 
SzAK-nak. Most jön az ARAK. A 24. 
percben Twordy, a 32. percben Var
ga, a 35. percben pedig Rákhely sze
rez gólt. Szünet után a gólok így es
nek: 6. perc: Rákhely, 4:2, 8. perc:
Tóth 4:3, 33. pere: Varga 5:3 és a 
35. perc: Romoda 6:3.

Északi alszövetség
I. osztály

DVTK—Perecesi TK 3:2 (1:1).
Diósgyőr. Bíró: Merz. A lelkes pe
recesi gárda a vasgyáriakkal szem
ben is kimutatta oroszlánkörmeit s 
a DVTK-nak bizony, minden tudá
sát és küzdeniakarását latba kel
lett vetni, hogy a két pontot meg
szerezze. Az első félidőben a DVTK 
van inkább fölényben, de csatárai 
sokat hibáznak. A 30. percben Rácz 
DVTK rúgja az első gólt, de a 39. 
percben gyors lefutás után Kovács 
kiegyenlít, 1 :1. A második félidő
ben nagy elánnal kezd a PTK. A
6. percben a diósgyőri Szabó 11-est 
vét. Presovszky belövi. 1:2. A 
DVTK most rákapcsol. Két perc 
alig telik el, Kádár keresztpasszát 
Padányi belövi. 2:2. Tíz perc múl
va Koisch a 16-osról lövi a győzel
met jelentő gólt. Jó: Szabó, Mol- 
csqny, Kádár, Rácz, Padányi 
DVTK, Motkó Czabán, Mierzsva
és Presovszky PTK.

Salgótarjáni SE— DAC 6:1 (3:0).
Diósgyőr. Bíró: Kerekes. Az SSE- 
re a 3:9-es perecesi meccs után rá 
sem lehetett ismerni. Most ismét a 
régi SSE játszott, különösen a tar
jám Csatársor árult el nagyszerű 
tudást. A  gólok sorrendje ez volt: 
10. perc: Rigó (fejes), 12. perc: 
Márkus (fejes), 30. perc: Novo-
szeleszky, második félidő 18. perc: 
Stollár (ez a DAC gólja), 20. 
perc: Márkus, 30. perc: Novosze-
leszky (ezután a bíró kiállítja a 
DAC-ból Klemenik I.-t), 40. perc: 
Viroszták 11-esből (Klemenik II. 
hendszet vétett). Jól játszott: Vics, 
Jancsi, Novoszeleszky, Márkus, Ri
gó SSE, Petrovics, Bárány és 
Schwarczbacher DAC.

jC N i t r >  0

P O W

Nagy az öröm  
a Nemzetinél:

Újpest ellen is a Kapos
várott győztes csapat 
játszik
— Saját tudósítónktól —

A  Nemzeti csapata ezúttal ki
vételesen két mérkőzés között nem 
tart edzést. A csapat ugyanis 
csak hétfőn reggel érkezett haza 
Kaposvárról s holnap délután már 
ki is áll Újpest ellen. Tegnap az 
esti órákban beszéltünk Balog 
Miksával, az egyesület ügyvezető 
alelnökével, aki a következőkel 
mondotta:

—  Nagyon örülünk, hogy végre 
sikerült valami. Még a kaposvári 
meccs előtt úgy nyilatkoztam a 
Nemzeti Sportnak, hogy legalább 
egy pontot haza akarunk hozni. 
Ez sikerült is, mert a csapat nagy 
elhatározással utazott le. Tekint
ve, hogy a csapat győzött, való
színűleg a győztes csapat áll ki 
újra. Tehát: Gallina —  Flóra, 
Vanicsek —  Hossó, Búza, Belesik 
—  Kovács, Czétényi, Gergely, 
Bihámy, Horváth.

—  Egyébként Szendrő állapota 
javult s esetleg lehetséges, hogy 
az Újpest ellen már ő játszik 
holnap, de ez korántsem valószínű 
még.

A  Nemzeti vasárnap Pozsony
ban játszik a Bratislava ellen. 
Erre a mérkőzésre vasárnap reg
gel indul el.

MVSC—Sátoraljaújhelyi AC 8:1 
(3:1). Miskolc. Bíró: Hartmanm. A 
nemrég még bajnokságról álmodozó 
újhelyi gárda váratlanul súlyos ve
reséget szenvedett a magára talált 
vasutas együttestől. Az eredmény 
kissé túlzott. Góllövő: Dóri (4),
Famcsik, Simonyi, Kiss, Güzi, il
letve Brezovszky I. A második fél
idő első nyolc percében 4 gólt szer
zett az MVSC. A II. félidő 10. 
percében (7:1 volt ekkor már az 
eredmény) a SAC-ból kiállította a 
bíró Grünhutot és Brezovszky II.-t. 
A 26. percben Kálmán SAC meg
sérült. Kitűnt: Weisz, Dóri MVSC, 
a balszámy és Brezovszky II. SAC.

ÓVTK—PBÜSE 6:1 (4:0). Őzd. 
Bíró: Puskár. Az SSE-t két hete Pe
recesen, a vezető PBüSE-t most Őz- 
don érte utói a végzete katasztrofá
lis vereség képében. Az ÓVTK várat
lanul oly nagyszerűen játszott, hogy 
valósággal lehengerelte a tabella élén 
álló pálfalvai csapatot. Már a 4. perc
ben Klinetz bevágja az első gólt. Ál
landó az ózdiak fölénye, úgy játszik 
ellenfelével, mint macska az egérrel. 
Tóth fejese hozza a második gólt, 
majd Jancsó lövése a harmadikat. A 
PBÜSE most erősít s erélyes harcba 
kezd, de hiába, nem tud kibontakoz
ni. Korner a PBÜSE ellen, Tóth fel
ugorva fejel s a labda a sarokban köt 
ki. 4:0. A 40. percben Tóth megsé
rül, kiáll, de az ÓVTK így is fölény
ben marad. Szünet után a PBÜSE 
támad, az ózdiak védekeznek, de az 
ÓVTK védelmét nem tudja keresztül 
törni a pálfálvi csatársor. Zudla gól
lal szakítja meg a pálfálvi fölényt, 
amire válasz szép akció után Marko- 
vics PBÜSE gólja. Az ÓVTK részé
ről sem késik soká a felelet, Pakocs 
megszerzi a hatodik gólt is. A vesz
tes csapatban csak a védelem érdemel 
dicséretet, az óVTK-nál Szendrci, 
Kajcsos, Jancsó és Mahrhoffer jeles- 
kedett.

Hatvani AC—S. MÁV 4:2 (2:2).
Sátoraljaújhely. Bíró: Hajdú. Az
S. MÁV a 10. percben már 2:0-ra 
vezet Bede és Szabados góljával. A 
félidő végefelé a HAC feljön és 
Tóth két góljával egyenlít. A má
sodik félidőben a HAC irányítja a 
játékot és Fabriczy, majd Bienfeld 
révén bebiztosítja a győzelmet. Jó: 
Vitorla és Schönfeld HAC, Fodor, 
Bede, Szabados S. MÁV.

II. osztály
EVSC—Hevesi SE 3:1 (1:1). Eger. 

Bíró: Pataky. A  HSE szerzi meg a 
vezetést Horváth öngóljával. Az eg
riek egyenlítő gólját Bajnok lövi. A 
második félidőben az EVSC van fö
lényben és mindkét gólját Vasvári 
révén éri el. Stegenfeldet HSE és 
Turayt EVSC a bíró kiállította.

Az FSE—Egri Dobó mérkőzés a 
füzesabonyi pálya használhatatlan
sága miatt elmaradt.

MESE—Gyöngyösi AK 1:0 (0:0).
Gyöngyös. Bíró: Ponyi. A GyAK 
a második félidőben fölényben ját
szik, gólt azonban mégis a MESE 
ér el a 25. percben Pruzsinszky ré
vén. Ezután a GyAK 11-eshez jut, 
de Szalay nem tudja értékesíteni. 
Jó: Kripó, Pruzsinszky MESE és 
Szabó, Bratu, Hajnal GyAK.

A GyKSE—SAC mérkőzés a sáros 
pálya miatt elmaradt.

J. Lehel—HVSE 1:0 (0:0). Hatvan. 
Bíró: Adorján. Állandó hatvani fö
lény, de a csatársor góliszonyban
szenved. A Lehel a II. félidő 14. per
cében egy kapuelőtti kavarodásból
Jusztin révén éri el győzelmet je
lentő gólját.

Dél! alszövetség
Csabai alosztály 

I. osztály
Bohn SC—Csabai MÁV 5:1 (1:1). — 

Békéscsaba, CsAK-pálya. Bíró: Pa
taky. Kétnapos eső után a meccsen is 
szitált az eső, a bíró azonban alkal
masnak minősítette a pályát. A lelkes 
vasutascsapat kitett magáért, s amíg 
bírta tüdővel, kétessé tudta tenni a 
bonhgyáriak győzelmét. Kertész alig 
valamivel fölé ment lövése vezeti be 
a játékot, utána Szaniszló bombája 
száll mellé. A 10. percben Szarvas 
tör a BSC kapujára, átjátszik An- 
csinnak, Ancsin lőni akar, de lecsú
szik a lábáról a labda — Opricza 
elé, aki már nem hibáz. 0:1. Vezet a 
MÁV! A Bohn SC erősít, két kornert 
szerez gyors egymásutánban, majd a 
MÁV lendül támadásba, Opricza kö
zelről alig lő mellé, a 28. és a 32. 
percben két korner jelzi, hogy a 
MÁV komoly ellenfél. A 40. percben 
szabadrúgás a MÁV ellen, Krnács 
erősen megvágja a labdát, Szaniszló 
fejjel a hálóba továbbítja. 1:1. — Szü
net után korlátlan úr a pályán a 
BSC, a MÁV csak védekezik. A 6. 
percben Krnács 20 méteres szabadrú
gása mái- gól. 2:1. A 21., a 36. és a 40. 
percben Szaniszló mesterhármasa biz
tosítja a Bohn SC fölényes győzel
mét. KitUnette magát: Krnács, Szi
geti, Szaniszló, Engelhardt BSC, Je
lenka, Kelemen, Opricza és Ancsin 
MÁV.

A MAFC—Gyulai TE mérkőzést
Mezőtúron nem lehetett lejátszani, 
mert a MAFC pályája víz alatt áll.

GyAC-Békési TE 3:0 (2:0). Gyula. 
Bíró: Lapu I. A GyAC nagyszerű 
halfsora volt a mezőny ura. A BTE 
fiataljai lelkesen harcoltak, de a 
nagyobb tudással szemben a szív 
kevésnek bizonyult. Ha nem annyi
ra mély a talaj, akkor nagyobb a 
gólarány! Góllövő: Csonka, Szabó
és Schmidt. A győztes csapatban a 
védelem és a fedezetsor tagjai, va
lamint Csonka játszott kitünően, a 
vesztesben Cseke, Perdi és Csüllög 
a legjobb erő.

Mezőkovácsházi TE—TTC 2:1 (0:1).
Tótkomlós. A csapatok csak 2x30 
perces barátságos mérkőzést ját
szottak s azon alakult ki a fenti 
eredmény, mert a bíró a pályát 
bajnoki játékra alkalmatlannak 
találta.

OFC—Csabai AK 1:0 (1:0). Oros
háza. Bíró: Martonossy. Az OFC 
hihetetlen küzdeni tudása döntötte 
el a mérkőzést. A mérkőzés egyet
len gólját Vecsei szerezte. Jó: 
Furák, Pálka II., Benkő és Weszely 
OFC, Bogdán II., Karácsonyi, Forst- 
ner és Németh II.

OTK—Szarvasi Turul 2:1 (2:0),
Orosháza. Bíró: Klein. A mérkőzés 
nagyrésze változatos mezőnyjátékkal 
telt el. A 25. percben Vranka 10 mé
terről bombagólt lő. Egy perc múl
va Fodor eredményes. Szünet után 
a Turul is sokat támad és az OTK 
védelme csak . nehezen tudja elhárí
tani a támadásokat. A Turul gól
szerzője Gálát. Jó: Trummer, Szil
va II., Váradi és Fodor OTK, Gál 
II., Szepesi és Gálát (Sz. Turul).

Szegedi alosztály 
I. osztály

KTE—Újszeged! TC 3:2 (2:2). Kecs
kemét. Bíró: Bóka-Papp. Szitáló
esőben zajlott le a meccs, melyet a 
második félidőben jobbnak bizonyuló 
KTE megérdemelten nyert meg. A 
6. percben a kecskeméti Kovács 30 
méterről nyitja meg a gólok sorát. 
Az UTC elkeseredetten küzd most. 
A 16. percben Szekeres lövése ka
pufáról pattan vissza, Molnárnak 
csak oda kell tenni a lábát, máris 
1:1. A 24. percben nagy kavarodás 
közben Halász KTE gólt szerez, de 
a bíró már előbb 11-est jelzett ;s 
így a gól érvénytelen s 11-est kell 
lőni. Kovács áll neki s a szegedi 
kapus kezébe helyezi a labdát. Nagy 
balszerencse! A 28. percben formás 
ossz játék után Székely hozza helyre 
az előbbi hibát (2:1), az utolsó 
percben azonban Zsembery II. ré
vén megint egyenlít az UTC. A má
sodik félidő első negyedórájában az 
UTC óriási fölényben van, ennek 
eltelte Után azonban ismét jön a 
KTE s már a 19. percben Káko- 
nyi ívelt szabadrúgása meghozza a 
győzelmet jelentő gólt. Továbbra 
is a KTE marad frontban, de gól 
több nincs, Jó: Bajtay, Kovács,
Kiss, Verdung, Magó KTE. Szeke
res, Zsembery I. és Zsembery III. 
UTC.

A HTVE—SzTK mérkőzést a pálya 
rossz állapota miatt Hódmezővásár
helyen nem lehetett megtartani. A 
HTVE szerette volna a meccset át
vinni a jó állapotban lévő HMTE-
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pályára, de az SzTK játékosai út
közben sorra eltünedeztek.

MTK—Szegedi AK 2:1 (2:0). Makő, 
Bíró: Faragó. A nehéz talaj ellenére 
iramos volt a játék. Az első félidő
ben az MTK igen szép, fair játék ke
retében jutott kétgólos vezetéshez. — 
Szünet után a SzAK durvulni kez
dett s a bíró csak részben torolta 
meg a szabálytalanságokat. Az MTK 
mindkét gólját Galamb lőtte, a SzAK 
egy vitatható 11-esből szerezte gólját 
Megyeri révén. A SzAK-nak volt még 
egy 11-ese, de ezt Dojcsák kapus 
kivédte. A mezőny legjobb embere 
Wiener volt, mellette a győztes csa
patban Lengyel, Opré és Hencz, a 
vesztesben Megyeri, Zelmann és Kre- 
kuska tetszett. Az eredmény reális.

KEAC—Makói AK 8:2 (4:0). Sze
ged. Bíró: Kandiba. Nagy formá
ban van az egyetemi csapat. Az 
öt tavaszi meccsén már 35 gólt lőtt, 
ősszel az egész szezonban pedig 
36-ot. A KEAC győzelmének érté
két növeli, hogy jeles középfede
zete, Ágoston, már az első félidő
ben megsérült s tovább nem is ját
szott. A gólok így estek: 1. perc:
Solti IV., 19. perc: Tóth II., 30. 
perc: Tóth II., 36. perc: Solti IV., 
második félidő: 9. perc: Suba
11-esből (a MÁK első gólja!), 17. 
perc: Solti IV., 18. perc: Buko-
veczy, 30. perc: Orbók dr. öngól
(a MÁK második gólja!), 43. perc: 
Solti IV. (csodás bomba volt).

SzVSE—Kecskeméti AC 2:2 (2:1). 
Szeged. Bíró: Baranyi. Az apró, de 
fürge vasutas csatárok nagyszerűen 
érvényesültek s kis szerencsével a 
győzelmet is megszerezhették volna. 
A KAC nehezen mozgott a mély ta
lajon. Návay góljával (7. perc) a 
KAC vezetett, a 25. percben korner 
után Koszó II. egyenlített. A 42. 
percben Karlovitz SzVSE éles szög
ből lőtt labdáját Rozsnyay csak ki
tolni tudja, de a gyorsan ott- 
termő Koszó II. mellette behelyezi. 
2:1. Szünet után, miként már az 
első félidőben is, a KAC futballo- 
zik jobban, de mégis a Vasutas 
van fölényben. A végeredmény a 
43. percben alakul ki. A kecske
méti Verosztát szerelni akarja Vi
rág /., pechjére saját kapujába 
gurítja be a labdát. Öngól! 2:2.

KTK—Szentesi TE 3:1 (1:1). Kis- 
kúnfélegyháza. Bíró: Horváth F.
Az első félidőben a szentesiek jól 
tartják magukat. Szünet után Sahin
II. nagyszerű centerhalf játéka 
folytán a KTK fölénybe kerül és 
sikerült a győzelmet kivívnia. Gól
lövő: Sahin II. (2) és Sahin III., 
illetve v. Négyessy. Jó: Sahin II.,
aki válogatott formában játszott, 
Fejes, Tompái és Pemperger KTK, 
Bleyer, Horváth, Szatmári, Piti és 
v. Négyessy SzTE.

Hódmezővásárhelyi MTE—KTE 3:2 
(3:0). Kistelek. Bíró: Frankéi. Irreá
lis pályán, szerencsés győzelem. — 
Góllövő: Csabai (3), illetve Sisák és 
Gerbecr IL

II. osztály
KTE!—K. Törekvés 3:1 (0:0). Kun- 

szentmárton. Bíró: Podani dr. Zuho
gó esőben, sáros pályán csapkodó já
ték mellett zajlott le a helyi derbi. 
Az első félidőben kiegyensúlyozott 
volt a játék, szünet után a KTE ke
rült fölénybe s megérdemelten nyert 
Góllövő: Kuna (2), Varga, illetve
Zsida.

Földeák! TC-HTKSE 3:1 (0:0). —
Hódmezővásárhely. Bíró: Nagy II. 
Az első félidőben egyenrangú ellen
felek küzdenek, a másodikban az 
állóképesebb csapat győz. Góllövő: 
Zaviza (2) és Adok, illetve Paku.

Aignertelepi SE!—Kiszombori AO
3:2 (3:1). Szeged. Bíró: Vass dr. — 
Az eredmény meglepetés. Az ASE ne
hezen, # de megérdemelten nyert.

K. Reménység—Klskunmajsal SE 
4:1 (3:0). Kiskunfélegyháza. Bíró: 
Boncz. (Hétfő). A Reménység állan
dóan nagy fölényben volt. Góllövő: 
Vidács (3), Pólyák, illetve Juhász.

Délnyugati alszövetség
Pécsi alosztály:

FEAC-PAC 3:0 (2:0). Pécs. Bíró: 
Roseufeld I. Az egyetemisták győzel
méhez szó nem férhet, de a gólarány 
nem hű kifejezője a játéknak. A 
PÁC is érdemelt volna, legalább egy 
gólt. A 15. percben Pajor, a 25. perc
ben Velcsov lőtte az első félidő gól
jait. A 40. percben 1—1 játékost ki
állított a biró. A második félidőben 
11-esből Velcsov szerezte a harmadik 
gólt, A 11-es teljesen Indokolatlan 
volt. A PAC-ból még egy játékost 
kiállított a bíró. Jó: Veréb, Simon, 
Vida, Velcsov, Bossányi, Illetve Ja- 
nics, Mnszti, Papp és Keszthelyi. A 
mezőny legrosszabb embere Rosenfeld 
bíró volt.

PVSK—Szigetvári AK 4:0 (2:0). —
Pécs. Bíró: Rosenfeld E. A vas
utas csapat könnyen nyert, a gól
arány nagyobb is lehetne, de a 
PVSK csatárai nagyon puhák vol
tak a kapu előtt. Az 5. percben Be- 
dekovics, a 15. percben 11-esből 
szintén Bedekovics a gólszerző. A 
második félidőben eleinte próbálko
zik a SzAK, de hamarosan isméi
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a PVSK kerekedik felül. A 15. 
percben Bedekovies éles fejese köt 
ki a hálóban, a 30. percben a 
SzAK-ista Czinóber 11-est mellé lő, 
a 38. percben ismét Bedekovies fe
jese jelent gólt. A 43. percben Czi- 
nóberhez hasonlóan Bedekovies is 
mellé küld egy 11-est. Dicséretet 
érdemel: Sánta, Kruskovics, Sárga, 
Vekler, Jankovics, Bedekovies 
PVSK, Czinóber, Pánovics, Turbéki 
I. és II. SzAK. Rosenfeld Elemér 
is igen gyengén bíráskodott.

va pedig Csik bevágja a győzelmet 
jelentő gólt. A hátralevő idő a 
TÜSC-é, de az eredményt megvál
toztatni nem tudja. A 32. percben 
a bíró a TÜSC-ből kiállítja Ti- 
léscht.

Kaposvári Túrni SE—PSC 5:3 (4:2).
Pécs. Bíró: Lindenbaum. A mérkő
zés a II. félidő 35. percében a sö
tétség miatt félbeszakadt. Az ered
mény fordítottja a játékerők viszo
nyának. Majdnem állandóan a PSC 
támadott, gyors lefutásokból mégis 
a kaposváriak lőttek több gólt. A 
gólok így estek: 5. perc: Paiser
1:0, 10. perc: Ferenczfy 1:1, 20.
perc: Béres 2:1, 35. perc: Szikszai
2:2, 40. perc: Murát 3:2 (a 41.
percben Benczenleitner szabályos 
gólt lő, de a bíró nem adja meg). 
43. perc: igazságtalan 11-esből Ve-
lez 4:2, második félidő 17. perc: 
11-esből Müller 4:3, 20. perc: Pai
ser 5:3. Jó: Velez, Murát, Paiser 
KTSE, Müller, Halas, Fischer PSC 
Lindenbaum igen gyenge lábon áll 
a szabályismeretek, terén.

A Váci SE—E. MOVE mérkőzést az 
esztergomiak lemondták.

Pilisvörösvári SC—V. Remény 2:2 
(1:0). Vác. Bíró: Leinor I. Mindkét 
csapat mélyen formája alatt ját
szott. Góllövő: Wiest és Sehuck, Hl. 
Molnár és Szemerád. Molnár egy 
11-est nem értékesített.

Rákosligeti AC—Rákosi Vasutas SE 
2 (0:1). Rákos. Bíró: Nürnberger. 

Az első'’ félidőben az RVSE, a má
sodikban a RÁC volt jobb. Góllö 
vő: Takácsi (2), Kaltenecker, illet 
ve Gurás és Viztelepi.

Clnkotal TK-SASC 3:2 (2:1). Sasha
lom. Bíró: Seemann. Rendkívül
erős, változatos, az utolsó percig bi- 
zonytalan kimenetelű mérkőzés. Gól
lövő: Meiszter, Noszál, Erhardt
CTK, Riezmayer és Szőczey SASC.

NTE-DPAC (Pécs) 1:0 (1:0).
Nagykanizsa. Bíró: Spitzer. Az
NTÉ végig nagy fölényben volt, a 
DPAC kitűnő kapusa azonban meg
akadályozta az NTE nagyobbará- 
nyú győzelmét. A  gólt már az első 
félidő 3. percében belőtte Szollár, 
Az NTE-ben Jámbor, Ritter, Ra- 
dues és Csász, a DPAC-ban 
Schanzl I. (kapus), Sehanzl II. és 
Horváth tűntette ki magát. — If
júsági eredmények: Ékszerész—
KAOSz 4:1 (2:1). — Egyetértés- 
Hunyadi 3:2 (2:0). — Bástya-
Kossuth 10:0 (6:0).

SzMTE—Üllői SE 2:0 (1:0). Szol
nok. Bíró: Kecskeméti. Mély, sáros 
pálya fogadta a csapatokat s a bíró 
sokat gondolkozott, mielőtt dön
tött. Mindkét félidőben a szolnoki 
csapat támadott többet s győzelme 
igazságos. Mindkét gólt Balle lőtte.

A SzAK—Sz. MÁV mérkőzést nem 
játszották le, mert Gittek bíró a 
pályát alkalmatlannak minősítette 
Az is volt, mert az előbbi meccsen 
alaposan feltúrták a csapatok a sa
rat.

A TISE—Ceglédi MOVE mérkőzést
a töröksaentmiklésiak már szomba
ton este táviratilag lemondták.

A KRSC és DVAC közt hétfőre Ka
posvárra kitűzött mérkőzést nem 
játszották le, mert a DVAC csapata 
alaposan elkésett. A pécsiek autókon 
jöttek s útközben több defektjttk 
volt, ezért késtek el. A két pontot 
minden bizonnyal megkapja a BKSC.

Bajai alosztály.
TSE—Bajai MTE 4:0 (0:0). Szék 

szárd. Bíró: Világosi. Az első fél
időben a TSE nagy fölényben ját
szik, de minden támadása megtörik 
a szívósan védekező BMTE vedel 
mén. Szünet után már az 1.  ̂perc
ben Dóra a 16-osról bombagólt lő, 
A 25. percben Gyimóti eredményes, 
A 34. percben Fekete korneréböl 
Dáli fejel gólt. A végeredményt 
egy perc múlva Fekete állítja be 
A TSE-nek minden tagja, 8 
BMTE-b©n pedig _ Paukovics és 
Vuics érdemel dicséretet.

Bácska-Bátaszéki TC 4:0 (2:0). -  
Baja. Bíró: Fleischer. A szépen ját- 
8*ó Bácska fürge csatársorával már 
a* első negyedórában két gólt szerez. 
Szünet után pedig valósággal lelépi 
ellenfelét. Góllövő j Bálint, Tamás, 
Váradi (2).

BTSE-BSE 3:1 (1:1). Baja, Bírói 
L^ng. A Turul kemény küzdelemben 
késztette megadásra bajnokságra törő 
ellenfelét. Az első félidőben kiegyen
súlyozott volt a játék, szünet után 
^lénybe került a Turul. A  BSB az 
®lső félóra után Lajkó sérülése 
miatt 10 emberrel Játszott. Góllövő: 
Kovalcslk, Karagity, Almássy, lllet- 
v* Lajkó, Láng gyengén bíráskodott.

K ö c é p m a g y a r  a l s z ő v e t s é g
I. osztály

Tibor-csoport
D. Magyarság—Váci AC 5:0 (5:0).

dunakeszi. Bíró: Fuchs. A  Magyar
u l  az első félidőben nagy kedvvel 
Játszik s már ekkor elintézi a két 
P°nt sorsát, A második félidőben a 
kedvtejenül játszó dunakesziekkeJ 
szemben ‘ már sikerrel védekezik s 
váci gárda. A gólok így estek: 11 
Perc: Fái II., 13. perc: Wéber, 18, 
Perc: Zsíros, 21. perc: Fái II. és 
5 29. perc: Zsíros 11-esből, Az első
félidő 45. percében Zsíros egy : 
s‘k 11-est a kapus kezébe lőtt.

ma-
Jó

volt; Wéber, Zsíros, Fái Magyar
i g  és Tolerian VÁC.

BTE—Tokod! CSC 8:2 (1:1), Balas- 
aagyarmat. Bíró: Kelesi dr. S00
néző. Az élénk érdeklődéssel várt 
mérkőzésen a helyi csapat bizonyult 
Jobbnak. Az első húsz percben 
&TE valósággal kapujához szegett 

enfelét. A. 22. percben feljön a 
*USC, a BTE kapuja előtt kava
rodás keletkezik e ebből Kiss gölt 
fejel. 0:1 . A TÜSC továbbra is 
támadásban marad. A  percben 

HTE indít támadást. Pöstényi 
apának játszik, ez Kreutznek, 
Kreutz átvágja a labdát balra 
Pékének s utóbbi éles lövése gól. 
1-J. A második félidő megint fiagy
PüSC-főlinnyel indul s a, 20. perc- 
1 ’  *1 ■ • •ben Lengyel révén vezetéshez 
Jut ismét a vendégcsapat. 1:6. 
BTE nem csügged, A 22. percben 
Kreutz kiegyenlít, három perc múl-

Barcza-csoport

Dratsay-csoport

már esek egy pont 
ez előnye

—  Távirati jelentésünk —
Az olasz bajnokságban meg

kezdődött a hajrá: a vezető Bo
logna kikapott a 12. Genovától s 
így a maga 38 pontjával már csak 
minimális az előnye a 37 pontos 
Juventus előtt. A  Juventus győ
zött, de a nyomában következő 
Ambrosiana, Torino és Napoli 
rendre kikapott s Roma ugrott fel 
harmadiknak. A Brescia döntet- 
enje dacára is maradt utolsó. Az 

eredmények:
Milán— Brescia 2:2 
Pro Patria— Torino 2:1 
Roma— Casale 4:0 
Alessandria— Ambrosiana 2:1 
Fiorentina— Napoli 2:0 
Genova— Bologna 3:2 
Modena—-Pro Vercelli 
Triestina— Lazio 3:2 
Juventus— Bari 7:3

II. osztály
N. Remény—Felsőgödi TK 2:0 (1:0)

Nágrádverőce. Bíró: Fejér. Góllövő: 
Fttlöp és Kozma Az eredmény meg 
lepetéö, de jó játékával a Remény 
rászolgált a győzelemre.

Az UAC nyerte az ungvári derbi!
A  bajnok Munkácsi SE 

veresége
—  Telefon jelentésünk — 

Ungvár, április 3. 
Az esős idő nem kedvezett a fut- 

halinak. Mégis csupán a Nagy- 
szőllősre kisorsolt Spartacus—
NSE mérkőzés maradt el, a többit 
lejátszották. Az eredmények a kö
vetkezők ;

Kismaros! SE1—Veresegyházi SC
:1 (1:0). Nógrádverőce. Bíró: Bősen 

féld. Heves harcban győzött a sze 
rencsésebb csapat.

A pozsonyi kerület bajnoki 
mérkőzésein sok éöntotlent 

értek el a csapatok
—  Tele fon jelentésünk —

_ Pozsony, április 3. 
Ligeti— K FC  4 :1  (3 :0 ) .  Po

zsony. B író: GrosS. A  komáromi 
csapat az első félidőben nagyon 
idegesen játszott. Ez okozta, hogy 
Porubszky révén három gólt is 
szerzett a Ligeti. Szünet után már 
egészen más volt a  játék képe. A  
KFC nagy fölénybe került, de a

Sár
—  Mondd, a mi pályáink főt

érnek a külföldi füves pályák
kal?

—  Azt %eml De bokáig föl- 
érnek! . . .

mérkőzés sorsát nem tudta meg  
fordítani. Gólját Roth lőtte, a Li
geti negyedik gólját pedig Gall- 
mayer jutatta a hálóba.

P TE— Kábelgyár 2 :2  (1 :1 )
Pozsony. Bíró: Brttll dr. Általában 
a P TE támadott többet, de az ered
ményesség terén nem tűnt ki a 
csapat. Góljait Sidó, majd 11-esbő 
Bulics lőtte, a Kábelgyárból pedig 
Zrunn volt kétszer eredményes.

Húsos— LTE 1 :1  (1 :0 ) .  Léva 
Bíró; Bergmann. A  Húsos kelle
metlen meglepetést szerzett a lé
vaiaknak. A  hazai csapat könnyen 
vette a mérkőzést « csak Posek 
gólja rázta fel. Szünet után fölény
be is került, de a döntetlent is 
csak Molnár ll-eaével vívta ki.

Galantai SE— ÉSE 2 :2  (2 :0 )  
Érsekújvár. A  galantaiak Haidek* 
kér II. góljával vezettek, de fordu
lás után nem tudták az eredményt 
megtartani. Az É&E nagy lendü 
Jetbe jött s Kreuziger kiegyenlített,

Barátságos mérkőzést játszott 
Pozsonyban a Bratiglava s ellenfele 
a tavaly nagyhírű zsolnai csapat 
volt, Az eredmény:

Bratislava— S K  Zilina 4 :  
(2 :0 ) .  A  zsolnai csapat még 
nincs formában. Könnyű ellenfele 
volt a pozsonyi együttesnek, mely 
az első félidőben Bulla két góljává 
már bebiztosította a győzelmet, 
második félidőben Korall és Dán 
zig szaporította a gólok számát.

Kikapott a Bologna 
Genovában,

A Hungáriát Prágába 
hívták szerdára^ 
a csehszlovák válo
gatott edzőmérkő-

—  Saját tudósítónktól —

Szerdán válogatott edzést tart a 
csehszlovák szövetségi kapitány, 
Fanta, aki ágyban fekvő beteg és 
egyelőre innen állította össze a kö
vetkező kísérleti csapatot: Planics- 
ka — Burger, Zsenisck — Vodics- 
ka, Moudry, Tyrpekl (egészen új 
fedezetsor) — Junek, Bradacs, 
Silny, Pucs, Zosel.

Közben a szerdára tervbevett 
edzőtárs, a bécsi WAC vasárnapi 
gyenge játékára hivatkozással, le
mondta a játékot. Loos mester erre

2:0

U M T E — BMSE 3 :0  ( 2 :0 ) .  Bíró 
Rottmann. A beregszászi csapat 
nem tudta megakadályozni a baj 
nokságra törő UM TE könnyű győ
zelmét. A  18. percben Balogh, a 
42. percben Kellemes rúg gólt, sőt 
szünet után a 35, percben Gotthenz 
növeli az eredményt,

U A C — U T K  4 :2  (1 :2 ) .  Bíró: 
Hirsch. A  két nagy rivális izgal
mas és változatos mérkőzést vívott, 
Az U A C  szerzi meg a vezetést a 7. 
percben Andrejkovics révén, de 
mégis az U T K  fordul előnnyel, 
mert a 9. percben Gallusz egyenlít, 
sőt a 43, percben ugyanő a veze 
test is megszerzi. Szünet után 
azonban az UAC csatársora irá
nyítja a játékot s a 10. percben 
Letenyiík, a 21. percben 11-esből 
Kovács, a 28-ikban pedig Jancsik 
lő gólt, amivel -beállítja a végered 
ményt. A  győztes csapatban a csa
társor é® Platzer centerhaltf, az 
UTK-ban pedig különösen Gafflusz 
és Voleirtik tűnt ki.

Beregszászi FTC— Munkácsi SE  
2 :1  ( 1 :0 ) .  Munkács. Bíró: H a l  
dektker. A  tavalyi bajnok ezzel a 
vereségével nagyrészt elvesztette 
bajnoki reményeit, mert öt ponttal 
áll az élen levő UM TE és BFTC  
mögött, A  mérkőzés nagy harcot 
hozott. A  15. percben ofszájdgól 
nem ad meg a bíró, de a 25. perc
ben Firczák a vendég csapatnak 
megszerzi a vezetést. A  második 
félidőben Abrahamovies még meg
szerzi a bajnokcsapatnak a ki- 
egyenlítést a 19. percben, de a 25 
perc újra vezetést hoz a beregszá
sziaknak Kovácsi góljával. Ez el 
dönti a mérkőzés sorsát.

Losonc, április 3.
A  tavasz első baj,no-ki mérkőzé

sét játszották le ma. A  L A F C  csa
patával Apátfalva tizenegye került 
szembe. A  mérkőzés .következő
képpen folyt le:

LAFC— Apátfalva 8 :0  (4 :0 ) .
B író : Mihók. A  kitűnő losonci csa
patnak nem volt pillanatig sem 
méltó ellenfele az apátfalviak csa
pata, Nagyon készületlenül állott 
ki erre a mérkőzésre s a mérsékelt 

arában játszó LA F C .kényelmesen 
rúgta a gólokat. Mind a két fél
időben klassziskülömbség ütközött 
ki a két csapat között, ámít a fél
időnként esett négy-négy gól is 
igazod.

Csehszlovákia
I. liga :

Slavia— Viktória Pilsen 0 :0 .
S lavia pontot hagyott Pilsenben 
{A  m últ héten az Etc FC szintén 
döntetlent ért el a Viktória el
len ).

Teplitzer FK—-Viktória Zsis 
kov 3 :2  (2 :1 ) .

S K  Kiadna— SK Nachod 
( 4 :1 ) .

Cechie Kariin— Bohemians
(2 :2).

II, Uga:

Olym pia P ilsen--Slavoj 
Vinohrady—-Cechie V ili . 4:0,

4 :2

4 :

4 :2
SK

Pilsen— Rakovnik 1 :1 . Meteor 
V III.— Nuselsky 5 :4 ,

Barátságos;

D F C  Prága— Zsidenice (Brünn> 
2 :2.

telefonon érintkezésbe lépett Fodor 
Henrikkel, hogy a Hungária csa
patát nyerje meg a szerdai prágai 
szereplésre. A Hungáriát váratla
nul érte a meghívás és csak abban 
az esetben vállalta volna — a 
szombati bajnoki meccs ellenére is 
— a prágai játékot, ha azt csü
törtökre halasztották volna. Miután 
így a Hungária szereplése kútba
esett, a prágaiak a bécsi Wacker- 
hez fordultak kérésükkel.

Lesoucoa is megkezdődtek 
a bajnoki mérkőzések

—  Távirati jelentésünk —

A kassai évadnyilást elmosta 
az eső

— Telefonjéientésűrűf
Kassa, április 3.

A  mára kitűzött KAC— Törekvés 
bajnoki

CORINTHIAN-DM

Postás— Váci SE 4 :3  (3 :1)". ^

Vác. Bíró: Lónárt. Hétfő.
A  Postás összeállítása a követ

kező volt: , Kristóf —  Bogdán, 
Fehérváry —  Kalmár, Bodrogi, 
Bokor >—  Kása, Kertész, Hollósi, 
Mátéfy, Horgos. A  váci csapat 
nagy lendülettel kezd és Gulyás 
szabadrúgásából a vezetést is meg
szerzi súlyos kapushibából. A  Pos
tás Drobni öngóljával egyenlít. A  
félidő vége felé mindjobban ki- 
domborodik a Postás fölénye. Á  
csapat Hollósi és Kása góljával 
eredményes is. Szünet után a  V SE  
magára talál és gyors egymás
utánban Zentel és Takács révén 
kiegyenlít. A  győzelmet jelentő 
gól a 20. percben esik Hollósi lövé
séből. A  Postás erősen érezte a 
vasárnapi mérkőzést és feltűnően 
lanyhán mozgott. Fehérváry, Bod
rogi, Kása és Hollósi érdemel dicsé
retet. A  VSE-ben Vasas, Illés és 
Zentel emelkedett ki.

Németország

is

mérkőzést nem lehetett 
megtartani, mert a zuhogó eső tel
jesen tönkretette a pályát. Délelőtt 
még csak permetezett az eső, de ké
sőbb olyan hatalmasan zuhogott, 
hogy délután már nem lehetett szó 
mérkőzésről. Délelőtt játszották le 
a nap egyetlen barátságos mérkő
zését, amely a következő eredményt 
hozta:

CsSK— Kassai kadettiskola 2 :2  
(2 :0 ) . B író: Schwéda. Elég szép
számú közönség volt kíváncsi a két 
csapat mérkőzésére, pedig már sze
merkélt az eső. Az eredmény meg
lepő, hiszen a kadettiskolától senki 
sem várt ilyen jó szereplést. A  csa
patban azonban több prágai játékos 
is játszott s ez okozta, hogy a má
sodik félidőben fölénybe került a 
csapat. A  CsSK góljait Dudrik 
lőtte a 30. és 40. percben, szünet 
után pedig Karlovánszky és Cser
mák, a prágai Sparta játékosa volt 
a gólszerző.

Franciaország
A francia kupa középdöntői:
QGC Nice— Racing Roubaix 0 :3 
Racing Club Paris— A S  Can

nes 0 :1
A  döntőbe tehát Roubaix és 

Cannes került.

Berlin: Bajnoki döntő: Stetti- 
ner SC— Tennis Borussia 1 :2 .

Barátságos mérkőzések: Her- 
tha-BSC— Bayern München 4 :4, 
Union Oberschöneweide— Wacker 
4 :3 .

Délnémetország: Bajnoki mér
kőzések: FSV  Frankfurt— Eín-
tracht 2 :0 . V fL  Neckarau— Sv 
Waldhof 1 :1 . VVormatia Worms—* 
F K  Piraasens 3 :0 . I. FC Nürn- 
berg— Karlsruher F V  5 :1 , FC  
Pforzheim— F V  Rastatt 7 :0 . Ger- 
mania Bieber— Olimpia Lorsch 
3 :1 . Teutonia München— Wacker 
4 :2 . Schwaben Augsburg— SSV  
Ulm 5 :1 . Germania Bröttingen—  
FC Mühlburg 4 :1 . Phönix Karié- 
ruhe— SC Freiburg 6 :3 . Kickera 
Offenbach— Germania Frankfurt 
2 :4 .

Balti kerület: Hindenburg Al» 
lenstein— Danziger SC 4 :3 .

Délkeletnémetország: G*Jb»
Weiss Görlita— V fB  Líegnitz 0 :2 .  
Viktória Forst— Minerva Berlin 
4 :7 .

Középnémetország: Wacker
Leipzig— SC Apolda 8 :2 . Wacker 
Halle— Ring Greiling Drezda 
2 :0 . Dresdner SC— Gute-Muta 
Dresden 2 :1 . Chemnitzer BC—  
Sportfreunde Leipzig 3 :3 .

Északnémetorszég: Hamburger 
SV— V fB  Peine 6 :0 . Borussia 
Kiél— Viktória Hamburg 4 :1 . FC  
St. Pauli— Wacker Hamburg 8 :2 .

Nyugatnémetország: Rheydter 
SV— Rhenania Würselen 3 :1 ,
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Szerencsétlenül járt futballista.
Kiss II. László, a Debreceni M T E  
jeles játékosa még a múlt vasárnap 
a D TE  eileni Ezüstlabda-mérkőzé- 
sen megsérült s mivel katona volt, 
bevitték a katonai kórházba. Mint 
utólag kiderült, Kiss II. koponya
alapi törést szenvedett s ennek kö
vetkeztében egyheti szenvedés után 
vasárnap meghalt. Ma délután ka
tonai pompával temetik el Debre
cenben.
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A kerületi levente ökölvívó* 
bainokságon Budapest győ

zött Pest, Hont és Esztergom
előtt

Zsúfolt ház előtt zajlott le az 
első testnevelési kerület bajnoki 
ökölvívó versenye, amelyet két 
osztályban bonyolítottak le. A 
verseny meglepetése volt, hogy a 
második osztályban Hont vár
megye 5 ponttal megelőzte Pest 
megyét.

A II. oszt. verseny részletes 
eredményei:

Légsúly: 1. Cziffri József Pest
m., 2. Hloszka József Budapest,
3. Tranger Gyula Pest m., 4. Gu
lyás István Budapest. Bantam- 
súly: 1. Juhász Aladár Budapest,
2. Tóth Géza Pest m., 3. Fuhr- 
mann Gyula Hont m. Pehelysúly:
1. Géczy József Budapest, 2. 
Kürdi Károly Hont m., 3. Pintér 
János Hont m., 4. Gölcz Ferenc
Esztergom m. Könnyüsúly: 1.
Ebért Rezső Pest m., 2. Heitz-
mann János Budapest, 3. Deák 
József Hont m., 4. Hallis Béla 
Hont m. Weltersúly: 1. Poproesi 
László Budapest, 2. Kosik Ferenc 
Budapest, 3. Lausch Gusztáv 
Hont m„ 4. Bobák János Hont m. 
Középsúly: 1. Erdős László Buda
pest, 2. Oláh Ferenc Hont m., 3. 
Rideg János Pest m., 4. Győri/ 
Sándor Budapest. Kisnehézsúly:
1. Hábel Ferenc Hont m., 2. Rádi 
László Hont m., 3. Findt József 
Komárom m., 4. Farkas Jenő 
Pest m. Nehézsúly: 1. Kárpáti
Károly Budapest, 2. Tanamár Já
nos Budapest, 3. Buth József 
Pest m.

—  Saját tudósítónktól —

Az I. oszt. verseny részletes 
eredménye;

Légsúly: 1. Szabó János Buda
pest, 2. Kovács István Budapest,
3. Ulrich Mátyás Pest m. —  Ban- 
tamsúly: 1. Énekes Vilmos Buda
pest, 2. Szántó Imre Pest m. —  
Pehelysúly: 1. Énekes István Bu
dapest, 2. Benácsy Gyula Pest m.,
3. Fehérváry Mátyás Budapest. —  
Könnyűsúly: 1. Haranghi Imre 
Budapest, 2. Vincze József Buda
pest, 3. Varga Sándor Pest m. —  
Weltersúly: 1. Beek István Pest
m., 2. Kosik Miklós Budapest, 3. 
Nagy József Budapest. —  Közép- 
súly: 1. Szabó-Saj'bán Gyula Pest 
m., 2. Tatai József Budapest, 3. 
Minnich István Budapest. —  Kis- 
nehézsúly: 1. Gárdos László Buda
pest, 2. Kutassy Lajos Budapest,
3. Szolcsánszky László Pest m. —  
Nehézsúly: 1. Körösi Sándor Bu
dapest, 2. Futó Gyula Pest m.

A II. oszt. pontversenyben: Bu
dapest 57, Hont megye 36, Pest 
megye 31 és Esztergom megye 2 
pontot szerzett.

Az I. osztályú pontversenyben: 
Budapest 78, Pest megye pedig 38 
pontot szerzett.

A  végső pontverseny ezek után 
így alakult k i: 1. Budapest 135 p.,
2. Pest megye 69 p., 3. Hont me
gye 36 p. és Esztergom megye 
2 p.

III. Árpád rg.— Toldi rg. 8:1 
( 2 :1). Vörösvári-út. Hétfő. Bíró: 
Louis II. A 9 emberrel játszó Toldi 
az I. félidőben még szépen tartja 
magát, de szünet után teljesen ösz- 
szeroppan. Góllövő: Rainer (2),
Heitaller (2), Balázs, Jegelny, An- 
derlik és Kéry (öngól), illetve 
Réti. Jók: Szöllősi, Heitaller és 
Vanyúr (Árpád), Réti és Juvanics 
(Toldi).
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VERSENY
(Folytatás az 1. oldalró)

A döntőmérkőzést Gerevich 
Aladár nyerte.

Gerevich fényesen kiköszörülte a 
múltkori csorbát. Villámgyors volt, 
Akciói tiszták, szépek és komoly 
vívóakciók voltak. Megérdemelte a 
győzelmet.

Nagy Ernő került vele holt
versenyben első helyre,

de az új asszóban 5 :4-re kikapott. 
Nagy Eimő jó napot fogott ki. 
Gyors volt, oroszlán-módra küzdött 
és támadókedvvel verekedte végig 
a versenyt. Pillér csak helyenként 
volt az igazi Pillér. A  torka fá jt s 
nagyon fáradt volt a középdöntő 
holtversenyeitől. Schréder nagy- 
szerűen vívott, bár ő is benne volt 
a délután négyig tartó holtverseny
ben. Kabos jól vívott, de mint vár
ható-volt, győzelmét nem tudta 
megismételni. Hehs nem volt olyan 
jó, mint midikor, de ezúttal is erős 
volt. Garay messze van régi tudá
sától s nem tudott úgy küzdeni 
sem, mint még nemrégen. Kalmár  ̂
ugyancsak benne volt a délutáni 
holtversenyben s fáradtan vívott, 
csak egyes asszókban . küzdött. 
Maszlay szintén fáradtan, kissé 
erélytelenül vívott és bár szép 
akciókban gazdag volt, de nem 
küzdött eléggé. A verseny befejez
tével Lázár Andor dr„ az OTT el
nöke osztotta ki a szövetség arany
érmeit lendületes beszéd kíséreté
ben, melyben^ megdicsérte a vívó
kat a nagyszerű sportért s rámu
tatott arra, hogy a vívók között 
annyi egyenlő erő van, hogy ma 
még nem alakult ki eredmény.

A döntő asszói:
Nagy E.— Pillér 5:2
Gerevich— Hehs 5:1
Kabos— Garay 5 :3
Maszlay— Kalmár 5:2

Pillér— Hehs 5:3
Gerevich— Nagy ‘ 5:3
Schréder— Garay 5:3
Kabos— Kalmár 5:4
Pillér— Gerevich 5:4
Nagy— Héhs 5:2
Kabos— Maszlay 5:2
Pillér— Schréder 5:2
N agy— Garay 5:4
Gerevich— Kalmár 5:2
Hehs,— Kabos 
Garay— Pillér

5:3
5:3

Schréder— Nagy 5:3
Gerevich— Maszlay 5:4
Hehs— Garay 5:4
Kabos— Pillér 5:1
N agy— Kalmár 5:2
Schréder— Maszlay 5:3
Gerevich— Garay 5:2
Kalmár— Hehs 5:2
Pillér— Maszlay ; 5:2
Schréder— Kabos 5:3
Garay— Kalmár 5:4
Hehs— Maszlay 5:4
N agy— Kabos 5:2
Hehs— Schréder 5:2
Maszlay— Garay 5:4
Pillér— Kalmár 5:3
Schréder— Gerevich' 5:4
N agy E.— Maszlay 5:2
Ge revich— Kabos 5:4
Kalmár— Schréder 5:3

Holtverseny az első helyért: 
Gerevich— Nagy 5:4

Végeredmény:
1. ifj. Gerevich Aladár MAC 

6 gy.
2. Nagy Ernő MAC 6 gy.
3. Püler György MAC 5 gy. 27 

kapott tus.
4. Schréder Gyula dr. RÁC 5 gy. 

21 kapott tus.
5. Kabos Endre Tisza IVC 4 gy. 

30 kapott tus.
6. Hehs Béla MAC 4 gy. 33 ka

pott tus.
7. Garay János Tisza IVC 2 gy.

35 kapott, 29 adott tus.
8. Kalmár István NVC 2 gy. 36 

kapott, 28 adott tus.
9. Maszlay Lajos HTVC 2 gy.

36 kapott tus.

teniszpályát
n  m e g  le s z á l l í t o t t  

k r ó l  !  Ne Cílnáljon gondot ma
lié nincs társasága, mert mi be

osztjuk csoportokba és személyenkint 
egész idényre (7 hónap) csak 
Í »  p e n g ő t  (Iz e t
heteiként háromszor délelőtti 2 árat

Olomó omoftoriom tmntmxoklmtáK 
„ F A S O  teniszpálya

VH, Damjanich-utea 24. Telelőn: 324—01 
„ABO*4YI*‘ teniszpálya

VII., Abonyi-utca 3, Aréna-ét sarok 
Telelőn: 392-43____________________

Richfer Ján os 
(S zeged i VE) a legjobb 

vidéki kardvivé
Szeged, április 4.

Jól sikerült verseny keretében 
dőlt el a legjobb vidéki kardvívó 
címéért folyó küzdelem. A büszke 
címet a szegedi Richter János nyer
te el, aki egyúttal védője lett a leg
jobban szereplő szegedi vívó ré
szére alapított Homor Ernő vándor
díjnak is.

A tízes döntő végeredménye:
1. Richter János (Szegedi VE) 

8 gy.,
2. Gát Zoltán (Szombathelyi VE) 

6 gy., 25 kapott /tus,
3. Domán Miklós (Szegedi VE) 

6 gy., 29 kapott tus,
4. Schwarcz György (Szegedi VE)

5 gy-»5. Russ Jenő (Csabai AK) 5 gy.,
6. Zámbó György (Szegedi VE) 

4 gy.,
7. Szabó Béla dr. (Szegedi VE) 

4 gy.,
8. Abonyi Pál dr. (Csabai AK) 

3 gy., ;
9. Markovics Árpád (Szegedi 

VE) 2 gy.,
10. Báder József (Szegedi VE) 

2 gy.
Richter egyetlen vereségét Gát

tól szenvedte 3:5 arányban, Gátol 
viszont Szabó, Russ és Domán 
verte. A szövetséget Dénes Károly 
képviselte s a zsűriben is ő elnökölt.

Bogén Erna nyerte a szombat- 
helyi női vívóversenyt. A  Szom
bathelyi VC országos női tőrví-vó 
versenye a teljes siker jegyében 
zajlott le. A  versenyt a favorit Bo
gén Erna veretlenül nyerte. Két
ségtelenül a legjobban vívott a 
mezőnyben. Végeredmény: 1. Bo
gén Erna BEAC 11 gy., 2. Dany 
Margit MAC 10 gy., 3. dr. Kétglné 
(Győr) 9 gy., 4. Kőibe Rózsi De
tektív AC 8 gy., 5. Elek Margit e. 
kiv. 6 gy., 6. Winklerné (Győr) 5 
gy., 7. Hal'ker Magda (Szombat
hely) 5 gy., 8. Kulhay Mici (Szom
bathely) 4 gy.

Győrött a GyAC rendezésében 
kardvívó csapatmérkőzés volt va
sárnap. A  versenyen a vívással 
foglalkozó mindhárom győri egye
sület csapata résztvett. A  GyVC 
csak második vonalbeli vívóit sze
repeltette. Eredmény: 1. GyVC II. 
(Hőfer dr.. Major, Steiner, Vélsz) 
2 gy., 2. GyAC (Bartalos, Bemde, 
Klein, Abelesz) 1 gy., 3, GyTEE 
(Heiszberger, Erdődy, Kiss, Ko
csis) 0 gy.

TORNA
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Nagy sikere volt a BTC dísztor
nájának. Vasárnap délelőtt rendezte 
meg a Budapesti Torma Club ezévi 
dísztoméjáit a Radius filmszínházban. 
Annak ellenére, hogy az idei torna- 
idény valóban sok értékeset és érde
keset nyújtott már eddig is, a BTC 
ünnepélye Icitünően sikerült. Zsúfolt 
nézőtér előtt, a klub társelnökének, 
Hajós Alfrédnek megnyitó beszédével 
kezdődik a dísztoma. A  BTC kitűnő 
férficsapata együttes gyakorlatokkal 
mutatkozik be először a korláton. 
Jól összedolgozó ,ykivaealt” csapat 
nehéz fokú gyakorlat-anyaggal. Kü
lönösen Pelle István, Antal Nándor és 
Rácz László munkája aratott nagy 
sukcrt

A férfiak után a BTC már ré
gen nem szerepelt hölgycsapata vo
nult fel. Hatalmas mozgásos gya
korlati anyaggal, szorgalmukról és 
kitartásukról számoltak be és meg
érdemelték precíz |és fárasztó mun
kájukért az elismerő tapsokat.

Legértékesebb gyakorlati anyag
gal azonban a nyújtón és gyűrű
hintán dolgozó férfi válogatott
csapat szerepelt. A világbajnok 
Pelle István és Péter Miklós rop
pant nehézfokú nyújtó- és gyűrö- 
hintagyakorlata, Antal Nándor, Bo
dor Miklós, Pintér Antal, Eller Fe
renc, Csernay, Nándor és Rácz 
László szép munkája a tornasport 
legmagasabb fokán mozgott és meg
érdemelte a szakértő közönség 
őszinte elismerését. Dicséretes volt 
a lovon bemutatott nehézfokú foko
zatos gyakorlati anyag és a férfiak 
sok ügyességgel végzett együttes 
szabadgyakorlata is. A hölgycsapat 
legnagyobb sikerét a fehér és vörös 
öltözetben bemutatott ritmikus gya
korlatával érte el, amely nemcsak 
ízléses összeállításával, hanem meg
lepően jő kivitelével is arra muta
tott, hogy a BTC-ben a hölgytorna 
ismét jó kezekben van. Sok tapsot 
kapott még a hölgyek világító
buzogánycsapata is. A nagysikerű 
ünnepségen a kultuszminisztérium, 
a főváros, az OTT és a társszövet
ségek képviselői is nagy számmal 
jelen voltak. A dicséretes munka a 
klub agilis művezetőinek: Bozsó Jó
zsef és Faragó Aranka testnevelési 
tanároknak az érdeme.

A világbajnok 
Barna megszerezte 
a magyar bajnoki 
címet is

A külföldiek csak jelentéktelen 
szerepet játszottak

—-  Saját tudósítónktól —

Tegnap, hétfőn este fejeződött 
be az 1932. évi magyar bajnoki 
verseny, melynek döntőjét mint
egy 300 főnyi közönség nézte vé
gig. A  verseny középpontjában a 
férfiegyes bajnokság állott, me
lyet nemzetközi jelleggel írt ki a 
MOATSz. A nemzetközi jelleg — 
a végeredmény kialakulását ille
tően —  nem gokat számított. Az 
osztrák Liebster és .Flussmann, s 
a csehszlovák „mumusok” : Lau- 
terbaoh és Kolar simán elvérzet
tek az előmérkőzések alatt, vagy 
legjobb esetben az elődöntőben, 
A döntő két világbajnok küzdel
mét hozta. A Barna— Szabados 
harcban Szabados volt a favorit, 
tehát —  vesztett. Igaz, hogy a 
balszerencse is híven kísérte, de 
taktikája sem volt helyes. Túlozta 
a támadást.

Az egyes bajnokságok eredmé
nyét alább adjuk:

Férfiegyes bajnok:
Barna MTK,

2. Szabados MTK, 3. Dávid BSE 
és Kolar Prága. Mérkőzések: Dá
vid— Lauterbaoh Prága 12:21, 
21:15, 18, 12, Kolar— Liebster
Becs 21:12, 17, 19, Elődöntő: 
Barna— Dávid 21:9, 17:21, 21:18, 
8, Szabados— Kolar 21:16, 16, 16. 
Döntő: Barna— Szabados 22:20,
21:19, 21:18. Az első két szebben a 
két játékos fej-fej mellett halad, a 
harmadikban 15:18-ra Szabados 
van elől, de ekkor két necc-aut 
labdát üt, majd harmadik labdáját 
is balszerencsével veszti. Barna az 
egyenlítés után már simán nyer.

Női egyes bajnok:
K. Mednyánszky Mária.

,(A részleteket már közöltük.)] 

Férfipáros bajnok:
Barna— Szabados,

2. Flussmann— Liebster osztrák, 8. 
Boros— Lovászy és Kohn— Lauter- 
bach. Elődöntő: Barna, Szabados— 
Kohn, Lauterbach 21:10, 19:21,
21:15, 16, Flussmann, Liebster— 
Boros, Lovászy w. o., Lovászy nem 
jelent meg. Döntő: Barna, Szaba
dos— Flussmann, Liebster 29:271, 
21:7, 21 :U .

Vegyespáros bajnok:
Barna— Sípos Annus,

2. Szabados— K. Mednyánszky Má
ria, 3 .  Boros— Ráczné és Lovas— 
Tihanyiné. Elődöntő: Barna, Sípos 
— Boros, Ráczné 21:19, 17, 16, 
Barna, Sípos Annus— Lovas, Ti
hanyiné 21:13, 4, 4. Döntő: Barna, 
Sípos Annus— Szabados, K. Med
nyánszky Mária 21:18, 21:12, 
16:21, 21:16.

Ifjúsági bajnok:
Fischer, 2. Lukács, S. Láng és 
Kaba. Döntő: Fischer— Lukács
10:21, 21:16, 16.

Ifjúsági párosbajnok:

Barna II.— Házi II., 2. Fisdher— 
Reich, 3 . Bauer— Nagy és Gál— 
Surányi.-Döntő: Barna II., Házi 
II.— Fischer, Reich 21:19, 18:21, 
22:20.

ÚSZÁSI
Egyelőre még igen 
közepes a vízipóló 

csikók formája
Csikók—  Kombinált 

10:6 5:2
—  Saját tudósítónktól —

Komjádi vasárnap este akarta 
első ízben együttjátszatni a Becs
ben szereplő csikócsapatot. A csi
kók védelme azonban csak igen 
tartalékosán tudott elindulni: Ha
zai és Laki beteg volt s így az ösz- 
szeállítás a következőképpen ala
kult:

Kusinszky — Kánásy, Tolnai — 
Bozsi, Rajki II., Kékessy, Brandy.

Velük szemben a következő kom
binált játszott: Gyulwy — Barta,
Szabó — Vágó, Rajki I. — Zólyo
mi, Lányi.

Miután a Dianabad uszodája sok
kal keskenyebb, mint a fedett, 
Komjádi kötelekkel levágatott a 
pálya két széléből egy-egy pályá- 
nyit, úgyhogy kb. 14 méteres lett 
a játéktér szélessége. Ezen a játék- 
mezőn aztán más taktika kellett, 
mint, amit eddig megszoktak a 
csikók. Elől csak két csatár féri 
el, a kapu előtt könnyű volt a vé
delemnek tömörülni. Ezzel volt a 
legtöbb baj.

Az első félidő jobb képet muta
tott, mint a második. Ebben 
Brandy három és Kékessy két gól
jával — Barta és Vágó gólja elle
nében — 5:2-re vezettek a csikók. 
A második félidőben is ment d in 
ién a gólszerzés, de a játék vége- 
felé már ugyancsak kifulladtak a 
fiatalok s 9:8 állás után egyszeri 
ben 10:6 lett a végeredmény. Igaz, 
hogy ha valamiben hibázták a csi
kók, akkor Komjádi a, taktikai hi
bát vagy önzést is szabaddobással 
torolta meg. A gólok sorrendje a 
második félidőben ez volt: Rajki
II., Kékessy, Vágó, Brandy, Rajki

Tenlsitf elszerelés, húroaeés leg~
jobban, legolcsóbban

Macher Rozsé ésTársa cégnél, 
Budapest, IV., Váci-utca 28. Tel.: A. 194-47 
és VI., Podmaniczky-utca 45. Tel.: A. 297-04 
szerezhetők be. Arjeeyzék Iinnen is bérmentse.

II., Zólyomi (4 m), Vágó,. Kékessy,
Vágó.

Meg kell állapítanunk, hogy a
csikócsapat vasárnapi előmérkőzése 
még nem mutatta azt, amivel nyu
godtan fel lehet őket Becsbe kül
deni. Komjádi a bécsi rajtig még 
igen szigorú munkára fogj’a őket.

Szombaton, 9-én este 8 órakor s 
következő lesz a sorrend: Három
negyedórás edzésben így kerülnek 
szembe a csapatok: III. kér. TVE 
—Nagy válogatott, Nagyválogatott 
—Csikók, Csikók—III. kér. TVE.

Jó német eredmények születtek 
a két ünnepen. Fischer, a 100 
méteres gyorsúszás rekordere, kí
sérletet tett Brémában, hogy elérje 
az egy percet. Legutóbbi rekordja 
ugyanis 1 :00.2 volt. Vasárnap 
azonban csak 1 :00.4 mpercet tudott 
úszni. —  Az Európa-bajnok 
Deutsch Laurahütteben 100 méte
res hátúszásban 1:11.3 mperccel 
győzött.

BIRKÓZÁS
A déli birkózó csapatbajnokság

során vasárnap Szegeden- a Sze
gedi VSE gárdája 11:14 pontará
nyú vereséget mért a Ceglédi 
MOVE-ra.

A Testvériség az Istvántelki Főmű
hely kaszinójában országos ifjúsági 
versenyt rendezett, amelyen hetven
egy birkózó indult. Az eredmények 
a következők: Pehelysúly: 1. Balog 
MTE, 2. Hornyák MTE, 8. Dézsi

A Miskolci AK vasárnap Mis
kolcon II. osztályú országos sze- 
nior versenyt rendezett. Eredmé
nyek: Légsúly (10 ind.): 1, Lévai 
BVSC, 2. Mészáros MÁK, 3. Mol
nár DVTK, Pehelysúly ( 7 ) :  1. 
Oláh MMTE, 2. Koltai BVSC, 3. 
Fügedi MÁK. Könnyűsúly: (8 ) :  1. 
Jónás MMTE, 2. Kocsicsovszky, 
DVTK, 3. N agy DVTK. Kisközép- 
súly ( 9) :  1. Lantos MVSC, 2. Hel- 
lenbay ÓVTK, 3. Fejes DVTK. 
Nagyközépsúly (8) :  1. Csótai
DVTK, 2. Horváth MÁK, 3. Füsti 
ÓVTK. Kisnehézsúly (3 ) :  1. Far
kas ÓVTK, 2. László BVSC, 3. 
Rozmann DVTK.
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WÍMEI&
; Mai gelestősebb 

f e lü l i  w o rré s ze k
Hangverseny:

12.40 ó.: Becs: Schubert-dalok
(■gr).

3.40 ó.: Bécs: Dalok és áriák.
5.30 ó.: Róma: Oapuarao Velia éne

kel.
7.05 ő.: Bécs: Haydn: „A  terem

tés” oratórium.
Dalmű:

4 ő.: Breslau: Mililöcker: A  koldus 
diák c. dal játéka.

8 ó.: Bukarest: Masscnet: Manón 
c. operája.

8.45 ó.: Északolasz csoport; K
Chigi: A  hóvirág e. dalműve.

Könnyű zene, vidámság
6.15 ő.; Langenberg: Norvég da-

1 Óik i, • •
8.15 ő.: London R.: A  Piai tangó 

sgeptet hangversenye.

názium korális kara Linzer Szilárd 
bencés tanár vezetésevei. 7. ,,A Szent 
Benedek Rend szelleme”. Erdélyi 
László dr. egy. tanár ^előadása. Az 
összes szereplők bencés-diákok. 1 
7.40 ó.: Négy-, három- és kétzongo- 
rás Bach—Mozart zenekari est a 
Filharmóniai Társaság kamarazene- 
karának kíséretével a Zeneművészeti 
Főiskola nagyterméből. Kaipagy: 
Dohnányi Ernő dr. Közreműködik 
Fischer Anni, Földes_ Andor, Petri 
Endre és Zeitinger Jenő. 1. Bach: C- 
dur versenymű három zongorára 
(Földes Andor, Fischer Anni, Petri

Endre). 2, Friedemann—Bach: F-
dur vQTs&nyvcíű két zongorára. (P^n 
Endre, Zeitinger Jenő.)  ̂ 3. Mozart: 
Es-dur versenymű két zongorára. 
(Fischer Anni, Földes Andor.) 4. 
Bach—Vivaldi: a-moil  ̂ versenymű
négy zongorára. (Zeitanger Jenő, 
Petri Endre, Fischer Anna, Földes 
Andor.) — Majd: Sovánfca Nándor 
és cigányzenekarának muzsikája. ~  
Közben: 11 ó.: Somogyi Gyula fran
cián yelvű előadása: „L’Italie at. m 
Hongrie dans leurs relations histo- 
riques” (Olaszország és Magyaror
szág történelmi kapcsolatai).

a t l é t i k a

H Ú S O K .
Kedd, április 5.

"Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9 .15 
Hangverseny. Közreműködik Licht- 
nátm Ilona (ének), Singer Ibolyka 
(liegedű) és K. Kepes Erzsébet (zon- 
gora). Zongorán kísér Polgár Tibor. 
1. a) Hűmmel: Rondo Favori; b)
Mendelssohn: Rondo capraccioso,
(Kepes Erzsébet.) 2. Bach: Prelú
dium és Gavott a VI. szóló szonátá
ból. (Singer Ibolyka.) 3. a) Delibee: 
Lakmó, románc; b) Saint-Saens: 
Osalogánydal. (Lichtmann Ilona.) 4. 
a) Galkine: Serenata; b) Beethoven 
—Kreisler: Rondino; c) Ponce—Hei- 
fetz: Sstrellita; d) Rabey: Poeme

t  n  n  n  Rádióanílkváriuma
*_ <a a» H vili., Népszínház-utón 43.

J l f j  o  r  Vétel, csere, eladás I !
Telelőn; 435-48

Tzigane. (Singer Ibolyka.) 5. a) 
Chopin—Liszt: Noctume; b) Liszt: 
Sajkadal: (Velencéből és Nápolyból). 
(Kepes Erzsébet.) 6. Bellini: Ária a 
„Sonnambulia” c. operából. (Licht- 
mann Ilona.) 7. Hubay: Oarrnen-
ábránd. (Singer Ibolyka.) 8. Szaba
dos Béla: a) Dal a „Fanny”  c. ope
rából;- b j A pillangó. (Lichtmann 
Ilona.) 9. Chopin: Variation brillan
té, (Kepes Erzsébet.) — Közben: 
Hírek. — 12.05 ó.: A  rádió hazi-
kvintettjének hangversenye. 1. Grieg 
Norvég, táncok. 2. Borodin; Noctur- 
np. 3, Graeudo's: Andaluza (gordon 
kaszáló). 4. Phillips: Két régi angol 
tánc. 5. Kodály Zoltán.: Valsette. 6. 
Dórét: Danse &atantiqúe. 7. Siklok 
Alibert: Induló. — Közben: Hírek
4 ó.: Asszonyok tanácsadója. (Ará 
nyj, Mária előadása.) — 5 6.: Far
kas'Jenő és cigányzenekaráwak mu
zsikája. -  6 á i „Milyen ember az ,}'}■ , __________

Rádióvásárlás 
bizalom kérdése!

Vásároljon az ország 
Legmegbízhatóbb

Legrégibb 
Legolcsóbb 

Legdüsabban felsze
relt szaküzletében

BARTA és TiRSML
5 VI., Podtnaniczky-u. 39. 
Fióküzlet: VII., Rákóczt-út 3ü. (Nagydi«»-u 

sarok)
Kópes árieffvzékünket modem kapcsolási 

V rajzokkal díjtalanul küldjük

Igazi újságíró”. Tóth László dr. elő 
adása. — 6.30 ő.t Szent Benedek-em- 
lékünnep. Rendezi a Bencés Diákszö
vetség. 1. ,;AZ ünnep jelentősége , 
Vitéz Berkő István, a Szövetség el
nökének, előadása- 2. a) Nagy vezé- 
rÜak napja van ma (korális szökvén 
« á ) ; b) Alléluja. Vir Dei Benedac 
tus,., (korális,alléluja). Előadja a bu
dapesti bencés reálgimnázium korális 
kara Linzer Szilárd bencés tanár 
vezetésével. Kísér ceglédi Szekeres 
Ferenc. 3. Radványi Kálmán: Ma
gyar Himnusz Szent Benedekhez. 
Szavalja Bruzer József. 4. a) Koude- 
la: Magyar Miatyánk; b) Marchesi: 
Ayé Maria. Énekli Laurisín Lajos. 5, 
Zsolt Nándor: a) Bölcsődal; b) Szi
takötő; c) Valse Capriee. Hegedűn 
előadja a szerző. 6. „Oh puszta völ
gyek...” Szent Benedek Himnusz.
Előadja a budapesti bencés reálgim-

H e t i m  biztosan győzte 
le a fáradt Fődéit 

a vasutasbajnokságban
A  csapatversenyeket az 

egész vonalon a Törekvés 
futói nyerték —  Meglepe
tés az ifjúsági versenyben

—  Saját tudósítónktól —
Szeniorok (táv kb. 6 km .): 1.

Hermann Ferenc TSE 22:44.5, 2. 
Fodor MVSC 23:07, 3. Likner TSE 
23-30.2, 4. Móna NyVSC 23:34.8,
5. Puhl M VSC 23:39, 6. Besznyák 
MVSC 23:59, 7. Kreininger TSE  
24:08, 8. Voli DVSC 24:17, 9. Al
bert TSE 24:19, 10. Stiller DM
24:21. ,

11. Németh M VSC 24:24, 12, 
Kollmann TSE 24:27, 13. Rottek 
DM, 14. Wagner TSE, 15. Némethy 
DVSC, 16. Motika SzM ÁV, 17. Vé
tekéi SzMAV, 18. Jenei TSE 19. 
Németh SzM ÁV, 20. Németh DM, 

21. v. Szabó MVSC, 22. Nagy 
DVSC, 23. Pusz DM, 24. Ozabán 
DVSC, 25. Bukovinyi TSE, 26, 
Pállá SzMÁV, 27. Szabó DM, 28 
Bozsó DM, 29. Szabó DVSC, 30, 
Kerekes DVSC. 45 induló.

Csapatversenyben; 1. Törekvés 
SE (1, 3, 7, 9, 12) 32 pont, 2 , 
MVSC (2, 5, 6, 11, 21) 45 pont, 3 
Dunakeszi Magyarság 95 pont. 

Ifjúságiak (táv kb. 3200 m; ) :
I . Dornis Renée Bp. M ÁV Előre 
11:52.2, 2. Bartha NyVSC 12:07,
3. Bocsi M VSC 12:16, 4. Basa 
TSE 12:22, 5. Schliffke MVSC- 
12:25, 6. Csikós TSE 12:32, 7. 
Pálosi NyVSC 12:33, ,8 . Kun 
SzM ÁV 12:34, 9. Rába TSE 12:35, 
10. Hegedűs SzM ÁV 12:36, 11. 
Brunner TSE 12:39, 12. Dobos 
SzM ÁV, 13. Ozervusz MVSC, 14. 
Szklenyár N y V S C ,. 15. Eczl
NyVSC, 16. Tóth M VSC, 17. Rába
II. TSE, 18. kengyel M VSC, 19. 
Bozsóki SzM ÁV, 20. Takács 
SzMÁV, 21. Majzik SzMÁV, 22. 
Domanszky M Á V  Előre, 23. Szabó 
NyVSC, 24. Borbély Püspökladányi 
M ÁV, 25. Löveg NyVSC, 26. Nagy- 
iván SzVSE. —  31 induló.

Csapatverseny: 1. Törekvés SE 
(4, 6, 9, 11,17) 47 pont, 2. MVSC 
53 pont, 3, NyVSC 61 pont, 4- 
SzMÁV.

Levente verseny (táv mint az 
ifjúságiaknál): 1- Gomola Pál
Északi Főműhely 11:57.8, 2. Stef- 
fen É. F. 12:12, 3. Voli DVSC LE 
12:13, 4. Ábrahám HLE 12:20, 5. 
Tóth B. DVSC LE 12:25, 6. Bódo- 
nyi M VSC LE 12:35, 7. Tóth L. 
DVSC LE 12:39, 8. Győrí-Kiss 
MVSC LE 12:48, 10. Molnár É. F, 
12:49, 11. Meszinek HLE, 12. Pék 
kér HLE, 13. Szalay H LE, 14. 
Szabó István telki F., 15. Kutrucz 
I. F., 16. Pék HLE, 17. Oláh DVSC  
LE, 18. Némethy É* F „ W . Racz 
MVSC LE, 20. Paulovics I. F., 21. 
Almay É. F., 22. Könyves MVSC  
LE, 23. Gerő M VSC LE, 24. Sete 
DVSC LE, 25. Tóth B- DVSC LE, 
26. Bedios É. F ., 27. Bartha I. F. 
35 induló.

Csapatversenyben: 1 Haladás 
LE (4, 9, 11, 12, 13) 49 pont, 2. 
Északi Főműhely LE 52 pont, 8. 
DVSC LE 56 pont, 4. MVSC LE.

Govrik BÉRC nyerte a főiskolai 
egyéni mezei bajnokságot, 

a MFC a csapatat
—  Saját tudósítónktól —

Alaposan felázott talajon rendez
te a Vérmezőn vasárnap délelőtt a 
MFSE a főiskolai mezei bajnoksá
got, siralmasan kevés indulóval. 
Mindössze a MAFC és a BEAC 
indította futóit és így az MFSE 
bölcs határozata értelmében (egy 
egyesület csak egy, csapatot indít
hat) a versenyben nem is volt har
madik. A csapatbajnokságot jó at- 
lagfutóival a MAFC biztosan védte

Kassán vasárnap a nagy eső 
miatt elmaradt az erre a napra 
kiírt kerületi mezei futóverseny.

Pozsonyban vasárnap öt és fél
kilométeres távon országúti futó
versenyt rendeztek, melynek ered
ménye a következő: 1. Stitetzky 
PTE 17 p 43.3 mp, 2. Petra Bra- 
tislava 18 p 39.8 mp, 3- Földes 
Ligeti 19 p 07 mp.

Kerek 48 métert dobott diszkosszal 
az amerikai Schneider a telavivi 
Makk ablak második napján. Ez az
[eredmény legelső rangú, a többi 
azonban jóval gyengébb. 100 mute 
ren az amerikai Heimann 112 mp 
alatt győzött, 400 méteren az osztrák 
[l)entsch 52 mp alatt, 1500 méteren az 
amerikai Haftman 4:19.8 mp alatt. 
Futballban Lengyelország és Palesz- 
Itina mérkőzése 2:2 arányban eldön 
tétlenül végződött.

A modern pentatlpn olimpiai gya 
korló-keret tagjai szombaton délután 
a Horevédtiszti Vívó Clubban párbaj 
törasszókat vívtak a klub tagjaival 
A  .szombati asszónapokat rendszeresí
tik s a jövő szombaton a keret tag-

git a legjobb magyar vívókkal ál 
ják szembe, így meghívták az 
asszókra Hajdú Jánost, CRizsit, Nagy 

Ernőt, Borovszkyt, Rozgonyi dr.-t es 
még több má» vívót.

k e r é k p á r

A Paris— Brüsszel távversenyt 
óriási fölénnyel Verwaecke 

nyerte
„■ .t-m Távirati jelentésűnk —  

Brüsszel, április 4.
A  francia és a belga kerék

páros szövetség együttes rendezé
sében ma jutott dűlőre as idény 
első jelentősebb nemzetközi or
szágúti viadala, a Pária— Brüsa*- 
szel 376 km-es távverseny, mely
nek keretében 48 induló állott 
rajthoz. A verseny mindvégig 
eseményekben gazdag lefolyású 
volt és végül is a belga Verwaecke 
hatalmas fölényű győzelmével 
végződött, aki a táv utolsó húzó
dásán megugrott a meglepett me
zőnytől és közel 10 perces előny
nyel 11 :25-ös kitűnő időt telje
sítve elsőnek futott át a célon. 2, 
Ronsse, 3. Chepers, 4. Müller. 
Kilométerátlag: 32.940 m! Óriási 
teljesítmény.

ALNACH-féle S P O R T C I P Ő K  
készítője BRAYER LAJOS, III,, Zslsmond- 
u. 3. -  Speciális lété-, b irká ié-, boxolé-, 
v ív ó  c ip ő k . — (Teletoahlvő: 51—S—71.)

meg, de az egyéni védő, Horváth 
nagy szívóssága gyér előkészülete 
miatt nem volt elég ahhoz, hogy j 
Govrik klasszisát legyűrje.

Egyéni bajnokság: 1. Govrik Ele■- 
mér BEAC 20MJI, 2. Horváth 
Pál BEAC 20:57,8, 3. Per)és Dé-\
nes MAFC 21:32.1, 4. Kiss MAFC 
21:25.2, 5. M. Kovács MAFC 21:44, 
6. Enyedi MAFC 21:45, 8. Be-
reczky MAFC 21:48, 8. Kortyig 
MAFC 21:52, 9. Földes BEAC 
22:49, 10. Gyöngyösi MAFC 23:00, 
11, Szerémy BEAC 23:18, 12, Mo- 
rótz MAFC 23:25, 13. M^záros 
BEAC 23:27, 14. Tan BEAC 23:45, 
15. Varga MAFC 24:21, l f .  Mé
száros MAFC, 17. Avar BEAC, 18. 
Belházi MAFC, 19, Rádai BEAC, 
20. Hegedűs BEAC.

Csapatbajnokság: 1. MÁFC (S, 
4, 5, 6, 7) 25 pont, 2. BEAC (1, 2, 
9, 11, 18) 37 pont.

Egg szerint
megdönthetetlen 
világrekordok
Hogyan született a híres 44#247 
méter? Két veszedelmes világ
rekord -  Mit m ondanak  
a pesszimisták?

— Saját tudósítónké61 —• ■ ,

Varjas és CserklnéeBfutotta 
MAC M A O  méteres versenyén

—  Saját tudósítónktól —
Hétfőn délután a MAC-pályán 

folyt le az idei első pályaverseny 
a MAC rendezésében, 10.000 méte
res távon. A titkos időelőnyverseny, 
ben az egész mezőny együtt indult. 
5000 méternél (16:47 mp) Cser, 
Gégény £s a lassan kezdő Varjas 
együtt haladt. Itt Gégény feladta 
A két MAC-futó innen könnyedén 
futott és az utolsó 50 méter gyors 
hajrájában Varjas bizonyult Jobb- 
nak rövid mellszélességgef. Elért 
ideje, a meleg szelet és egyéves

SgoHénrnek
legolcsóbban

LÚD VÍG
érwnverö gyomban kaphatók. 
A MAS*, a Nemzett Sport »tb. 

szállítója
------ -----  1 1 - ---

Budapest, Thék Endre-utca44.

Az 1931-es kerékpáros esztendő a 
klasszikus világrekordok sorát dobta 
ki magából. . Ehhez az évhez fűződik 
az 500 m-es, állórajttal felállított 
világrekord, mely Fancheux nevéhez 
fűződik, aki a távot 34.4 mp-vel tel
jesítette, Ugyanerre az _ időre esik 
Lemoine 1000 m-es-. állórajtos re
kordja is (1:10:08) ás Mtehard 
l:07.2-es repülőrajtos, 1000 m-es fe
lejthetetlen teljesítménye.

Az idény megint á küszöbön ko
pogtat. í s  megint felmerül az évente 

‘ "  Íjra visszatérő kérdés:

Í U X Ö C I P Ö
atlétatrikó, nadrág, gerely, diszkosz 
etb., atlétika! cikkek legjobb, leg- 

.  olcsóbb beszerzési helye

Kérjen árjegyzéket

múltját tekintve, elsőrangú. Az 
előnyversenyt Südi nyerte.

1. Südi MTE <4:20 előny) 32:47, 
2. Varjas MAC (1:10) 33:14.6, 3. 
Cser MAC (55) 33:29.6, 4. .Csathó 
MTE (3:05) 33:32, 5. Hima ESC 
(2:45) 33:33.6, 6. Galambos ESC
(1:10) 33:49, 7. Majorosi ESC
(1:40) 33:49, 8. Farkas BSE (2 :25)
34:06, 9. Adámi MAC (1:25)
34:24.8, 10. Lovas MAC (3:40) 
84:51, 11. Kittig MAC (3:45) 34:59, 
12. Bukovinyi TSE (3:30) 35:39. 
Varjas és Cser tiszta ideje 84:24.6 
volt, Galambosé 34:59, Majorosi 
35:29, Adámi 35:59& stb,

A z V . kér. leventék mezei ver
senyén az ifjúsági bajnok Mucsy 
az utolsó 400 méterig együtt ment 
Simonnal. —  Szeniorok; 1. Simon 
1 7 :3 5 , 2. Mucsy 17:38, 3. Mayer- 
h öffer 18:45, 4. Szép, 5. Fritz, 6. 
Eskenázy, 7. Seholtz, 8. Kováes, 9- 
Bozsovszky, 10. Heidun. —  Ifjú 
ságiak : 1. Izsoff 13:03, 2 , Emmer 
1 3 :2 6 , 3. Nagy 13:45, 4. Schott, 
5. Habán.

mindig újr
j -— Meddig? (.. _
—  Meddig megy még, hogy idény 

rŐl idényre rekordok dőljenek? 1 
Több mint hatvan éve él már a világ 
kerékpársportja, technikája kicsiszo
lódott, boszorkánykonyhájának min
den titka felfedett, általános fejlő
désről elméletileg beszélni sernél ehet, 
a pályák is ugyanolyan minőségűek, 
mint 20 esztendeje voltak. . .  ez nem 
egy új sportág, nem új lehetőség, 
nem új rekordkalifornia —  itt már 
Csak dekadencia virágozhat ki a fé
nyes múltból —

. . .  így a pesszimizmus. 1
Hatvan esztendő, — valóban. Hat

van év elmúlt és elméletileg a pesz- 
szimistáknak csakugyan igazuk is 
van. De a száraz elmélet még . nem 
minden. A  dübörgő erejű gyakorlat, 
__de főképpen: az emberiség fejlő
dés iránti olthatatlan szomjúsága 
olyan serkentő korbács, mely nem 
enged megállást, csak előre való te
kintést, mindenütt, ami a világon al
kotást, teremtést, küzdést jelent.

A pesszimista igazának bizonyítá
sára O. Egg 1914 óta fennálló s az
óta H2 ízben hasztalanul ostromlott 
1 órás vezetésnélktili repülővilágrt- 
kordjára hivatkozik. 44.247 méter 1 
óra alatt! Valóban — ez az emberi 
teljesítőképességnek talán már a ha
tárán mozog. És mégis: Egg, a vi
lágrekorder, aki most Harisban ágy 
sportüzíet tulajdonosa: egyáltalaban 
•nem hisz rekordjának hosszú életé
ben.

Azt morajai
— Ez a rekord is még fog dőlni, 

mint annyi más, melyet magaménak 
vallottam. Persze; mm olyan közép
szerű tehetségek fogják azt túlssán  ̂
nyalni, akik csak a 100.000 frankos 
díj iránt érzett szerelmükben ülnek 
nyeregbe. Ide• komoly tehetség kell, 
világklasszis, aki ezt a régi bálványt: 
le akarjá dönteni, — komoh' *^et~ 
ség aki kitűzött céllal és h 
tartó lelkiismeretes munkával készül 
a feladat megoldására. Midőn én ezt 
a rekordot felállítottam, előzőleg hat 
hónapig készítettem m-ágamat elő. 
Első kísérletre. 12.122 m-t futottam, 
Világrekordot. De ekkor jött Ber- 
thei, híres francia riválisom 
ISMO-ra srófolta az eredményt. 
Nem hagytam magamat, —  egy hó- 

TYlUlVQt

világrekord. Nyolcszor ültem nye
regbe, míg végre megszületett ez a 
44M 7 m. Ha Berthet nem lett volna, 
ma is 12,122 lett volna a legjobb 
1 órás teljesítményem, Neki köszön
hetem a világrekordot. Viszont: ha 
Berthet végül is meg nem unja ezt 
ai velem való harcót, talán ma már 
46 km.-en f  ejül voltig az 1 órás világ
rekord. Kell a párviadal, —# anélkül 
nincs mid arra, ami ilyen teljesító 
ményre sarkalja a küzdőt.

; — Különös tapasztalatokat tetten* 
— fejezte be érdekes nyilatkozatát 
Egg. Hegyi pályákon lényegesen 
könnyebb jó eredményeket elérni,
mint alföldi sporttelepeken. A  hegyek 
között ritkább a levegő, kisebb az el
lenállás, ugyanazzal az erővel tehát 
lényegesen gyorsabb teljesítmény ér
hető el,

Megdönthető még minden fenn
álló rekord? — kérdeztük befejezőül.

— Kettő kivételével minden rekord 
megdönthető. E kettő azonban olyan 
csúcs, melyhez nem igen lehet fel
érni már. Az egyik a negyedmérföl- 
des (402.33 m) repülőrajtos rekord, 
melyet Lawson 1906-ban állított fel 
(23.8 mp!) 1906 óta a kísérletek 
egész sora mondott csődöt. És csődöt 
fog mondáni a többi is. Az utolsó 10 
évben ■ 25.8-nál jobb időt senki sem 
tudott teljesíteni erre a távra.

—  A másik megdönthetetlen vi
lágrekord Goullet nevéhez fűződik, 
1 angol mérföldet (1609 m) 1:59

........................ Hihetetlen időered-
Azaz: ma

_______T____  ._____  tudja, nem
jön-e holnap egy új repülőzseni, aki 
kacag ezeken a gátakon és könnye
dén ugrik majd át ra jtuk?...

I nap már megint enyém volt a

Törekvés, M ÁV, BSE komb.-— 
D. VOGE 7 :5 . Vasárnap Dombó. 
várott szerepelt a  Törekvés, M ÁV  
és a BSE. kombinált ökölvívó csa
pata. Az eredményeik ezek: Oiasz 
D. VOGE gy&z Vajda (Törekvés) 
ellen, Mandl VOGE győz Kaliki 
M Á V  ellen, Fehéri VOGE— Miskey 
L (Törekvés) döntetlen, Benca 
BSE győz Jauch VOGE ellen, 
Földi (Törekvés) győz Viluth 
VOGE ellen, Katona (Törekvés) 
győz Németh VOGE elten. Vég
eredmény 7 :5  a fővárosiak javára. 
Néhány bemutató meccs is volt: 
Kállai (Törekvés) győz Faicsi 
VOGE elten, Miskey II. (Törek
vés) gyek Guzmics VOGE ellen. ,
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Magyarország
arányban győzött 
Csehszlovákia ellen

F r i g j e s  r e m e k  b e m u t a t k o z á s a  m a g á v a l  

r a g a d t a  a  k ö z ö n s é g e t  —  K u b i n y i  i s m é t  

k i ü t é s s e l  g y ő z ö t t  —  C s i s z á r  t e l j e s e n  

p ó t o l t a  S z i g e t i t

M OZIPAL Y  A ZA T,
melyen

M IN D EN KI N Y E S I
VIDÉKIEK ELŐNYBEN!

VI. sorozat.
I. Melyik vidéki kastéiy parkjában vették fel a „János vitéz“ t?
II. Melyik vidéki városban készítették a „Magyar rapszódia" vásári

jelenetét?
Saját tudósítónktól III. Ki az az egykor oly híres volt filmszínésznö, aki Miskolcon

'Á kabalás embereknek csak 
Csehszlovákiában . volt rossz nap
juk vasárnap, mert a tizenharma
dik csehszlovák-magyar válogatott 
ökölvívómérkőzés 13 rossz pontot 
eredményezett részükre. Rögtön 
tegyük hozzá, hogy ez az ered
mény, szívás, küzdeni tudó ököl
csapatra. A  csehszlovákok ilyen 
súlyos vereséget nem érdemeltek 
meg. Valamennyi versenyzőjük jól 
kiképzett és ami- nagy előny, ke
mény, nívós, küzdeni tudó ököl
vívó. Stöckl, Klumpler és Hayelka 
sok keserű percet szerzett ellen
felének.

A  magyar csapat néhány tagja 
ragyogó teljesítményt mutatott 
fel, de volt a magyar együttesben 
néhány egészen gyenge pont is.

Frigyes első igazán nagy 
mérkőzésén megerősítette róla 

táplált jó véleményünket.

Kubinyi csak egy nagyot ütött, de 
az mindennél többet ért. Csiszár 
remekül állta meg a helyét. Körösi 
is jó  volt, de . . .  a mérkőzést úgy 
is el tudjuk képzelni, hogy a ver
senyzőt csak a küzdelem érdekelje, 
ne pedig a közönség is. Lovas 
győzött, de nem emelkedett 
helyzet magaslatára. Kéri ismét 
az „egymenetes Kéri”  volt. Szabó 
csak árnyéka önmagának. Kere
kest Stöckl túlságosan nehéz fel
adat elé állította.

A  mérkőzés nem volt mentes 
zavaró incidensektől. . .  A  cseh
szlovákok a két pontozóbíró mun
kájával annyira elégedetlenek vol
tak, hogy a szünet után csak 
hosszas kapacitálás után lehetett 
rávenni őket, hogy a mérkőzést 
folytassák.

A mérkőzés bevezetéseként Kéri 
25-ik, Kubinyi 10-ik válogatottsá
gáért járó tiszteletdíját adták át, 
majd a kölcsönös üdvözlés után 
kezdetét vette a mérkőzés, amely
nek részletes eredménye a követ
kező:

Légsúly:
Kubinyi győz k. o. Bezdek ellen,

Bezdek már az első pillanatbanp 
megszédül, pedig igen vigyáz és 
balkezét állandóan védőén tartja 
tartja a feje előtt. Hiába minden, 
mert alig 20 másodperc múlva 
Kubinyi kemény balkezes hörögj a 
állcsúcson találja, amitől össze
esik és kiszámolják.

Bantamsúly:
Lovas győz Prohazka ellen.

A  csehszlovák bajnok roppant 
gyors, ez megzavarja Lovast, aki 
nem bírja megszokott ütéssoroza
tát leadni, annál kevésbé, mert 
Prohazka védekezéskor állandóan 
fog. Lovasra a csehszlovák rá
erőszakolja küzdő modorát, úgy
hogy a második és harmadik me
net inkább birkózás, mint ököl
vívás. Prohazkát kétszer is figyel
meztetik fogásért. Lovas tisztább 
munkájával győzött.

Pehelysúly:
Szabó győz Chundela ellen.

Könnyűsúly:
Frigyes győz Klumpler ellen.

győz

Szabó ismét játékos kedvében 
volt, sőt mondhatni gyengécske. 
Felütései olyanok voltak, mint va
lami kezdőé. Kilenc ízben —  egy
máshoz teljesen hasonló helyzet
ben —  ütött sorozatosan a leve- 
gőbe az Európa-bajnok. Chundela 
egyenesekkel dolgozik és a máso
dik menetben még mindig nyílt a 
küzdelem. A  harmadik menetben 
Szabó alig 30 másodpercig tartó 
fölénybe kerül. A bírók győztes
nek hirdetik a magyart. Az ítélet 
azonban cseppet sem volt meg
győző. k

A mérkőzés után a szövetség va-1 
csorát adott a vendégek tisztele
tére, ahol a csehszlovák szövetség-1 

Az est legszebb mérkőzése. Klump- J nek bronzszobrot adott át a mér- 
ler nagyszerű kétkezes egyenesei [ kőzés emlékére. Az ajándékot a 
sem tudják megzavarni az első vá- csehszlovákok művészi értékű réz- 
logatott mérkőzését vívó Frigyest, karccal viszonozták. A versenyzők j 
aki villámgyors támadásokkal ellen-1 emlékérmet kaptak, 
súlyozza a csehszlovák nagyobb ru
tinját, sőt a második menetben 
röviden hozott horoggal hatig föld
re tudja küldeni ellenfelét. Sajnos, 
a rutin hiánya kezd kiütközni. A 
mérkőzés izgalma is meglátszik 
Frigyesen és a nagyszerű helyzetet 
nem tudja kihasználni. A harma
dik menetben újra fellángol harci 
kedve, de Klumpler egyre jobban 
felnyomul. A bírák a magyarnak 
ítélik a győzelmet. Mindkét bíró 
egy-egy ponttal látta jobbnak Fri
gyest.

Weltersúly:
Stöckl győz Kerekes ellen,

Kevés ütés és sok álldogálás, ez a 
mérkőzés. Stöckl lerohanásaival, 
amiket swingekkel fejez be, szerzi 
a pontokat. Kerekes néha egyene
sekkel válaszol. Stöckl fölénye vi
tathatatlan, ha nem is nagyon 
nagy.

Középsúly:
Csiszár győz Millner ellen,

Kemény, harcos ökölvívó mind a 
kettő. A csehszlovák bajnok techni
kailag jobb, mint a magyar, de 
Csiszár eredményesebb. Jó lengé
ket visz be Millner fejére, még 
hozzá sorozatban. Millner még csak 
meg sem szédül, sőt a második me
net végén kétkezes egyeneseket he
lyez el. Csiszár nagy ereje mégis 
felőrli ellenállását és a harmadik 
menetben már védekezésre sincs 
ereje. „Rálógással”  védekezik Csi
szár megsemmisítő ütései ellen.

Kisnehézsúly:
Kéri és Havelka döntetlen.

Igazságtalan eredmény. A cseh
szlovák hosszú karjait jól kihasz
nálja és egyeneseivel előnyre tesz 
szert az első menetben. Hiába ki-

Megkezdődött a nemzet-j 
közi versenyszezon

fichile Varzi (Bugit!Q134 km-es | 
állaggal nyerte a tuniszi 

autónagydíjat
—  Távirati jelentésünk. —  

Tunisz, április 3.
Ma futották az év első nagy | 

nemzetközi versenyét, a tuniszi 
autónagydíjat, mely tulajdonkép
pen bevezetője a versenyévad-1 
nak. óriási tömegű érdeklődő 
közönség jelenlétében folyt le az | 
izgalmas mérkőzés, mely a papír
formáknak m-egfelelőleg Achille 
Varzi (Bugatti) győzelmével vég
ződött.

Varzi a 470 km. távot 3:14:13 
mp-es idővel abszolválta, ami 
134.2 km-es átlagnak felel meg.

Második Lehoux (Bugatti), har
madik Etancelin (A lfa  Romeo), 
negyedik Siena .(Alfa Romeo).

született? ....................................................................... .....................
IV. Ki az a magyar filmrendező aki Kisnjszálláson született?
V. Tessék egy-egy nagykanizsai, soproni és szegedi mozit meg

nevezni: ...............................................................................................................
(Minden kérdés helyes feleletéért egy-egy pontot adunk, aki csak két 

kérdésre tud felelni, az pontot nem kaphat. — A pontgyüjtés bármikor 
elkezdhető, vagy megszakításokkal folytatható. — Mindenki, aki a 100-ik 
ponthoz ér, értékes jutalomban részesül. A  pályázást akkor újra elölről 
kezdheti.)

Nemzeti Sport Mozipályázata ¥1.

név

lakás

A pályázatokat a szelvénnyel együtt kivágva levelezőlapon, vagy 
levélben április 10-ig bezárólag kell postára adni az alábbi címre: Nem
zeti Sport mozirovatának. Budapest 62. Postafiók 24.

Fiókadminisztráció Csehszlovákiábani
LI p a Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

P á l y á z z o n !
Vasárnap: Hol a labda 
Hétfő: M o z i p á l y á z a t
Szerda: Tlpverseny 
Péntek: Rejfvénysport

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtővállalat Rt. 
körforgógépein. — Felelős fizemvezetői 

Győry Aladár

Filmszínházak műsora

A BSE emlékversenye
A „Budapest” Sport Egylet 

szombaton és vasárnap tartotta 
Budapest és Balatonkenese között 
Budai Béla országúti automobil 
és motorkerékpár emlékverse
nyét. A  versenynek húsz indulója 
volt. Tizenöt futott célba. Az út
vonal második szakasza, Polgárdi 
után egészen a célig csúszós és 
igen nehéz volt. A  túrát Budapest 

- , ... .polgármestere megbízásából Ko
ri meg K én  & belharcot, itt sem vácsházy Vilmos tanácsnok vezette, 

eredményes. Havelka tavoltartja Az emlékversenyt a legtöbb pont- 
magato] ellenfelet es allando egye- szám alapján Drachovsz-ky Viktor 
neseivel előnyét egyre jobban nö- BSE nyerte oldalkocsis Ariéi- 
veli A közönség meg is tapsolja, gépen, 2. Wiesengrund Ferenc 
amikor győzelmet hirdetik. De csak BMW-gópen, 3. dr. Feledi Pál 
alig egy percig tart Havelka örö- KMAC. Fiat-gépen, 4. és 5. Márti
mé, mert utóbb döntetlenre javít- nek István MAC Rex-gépen, Wal.
; ák az eredményt, amit Kéri maga tér József TTC Amilcar-gépen. 
is meglepetve vesz tudomásul. A 1
közönség ekkor még nagyobb ová
cióban részesíti Havelkát.

Nehézsúly:
Körösi győz Ostruznak ellen.

Körösi ismét jó  formában van, 
de túlságosan könnyelmű. Ostruz
nak lerohanásait jól védi és egye
nesekkel előnyre tesz szert. Folyto
nos kitekintegetései miatt Ostruz
nak igen sokszor jut jó  pontokhoz, 
de kényelmes munkája miatt Kö
rösi fölénye olyan nagy lesz, hogy 
a győzelemhez teljesen elég.

A tizenharmadik csehszlovák— 
magyar válogatott mérkőzés tehát

13:3
arányú magyar győzelemmel ért 
véget.

A  KSC által vasárnap-hétfőre 
kiírt motorkerékpáros pályaver
seny az eső miatt elmaradt. 
Szombaton még száraz volt az 
idő Kecskeméten, de a vasár
napra virradó éjjel megeredte-k 
az ég csatornái és kátyúvá vál
toztatták a műkerti pályát.

SZÍNHÁZ
Mai

OPERAHÁZ: (5)
műsor

Előkelő belvárosi szabócég megszű
nése alkalmával árukészletét hihetet
len olcsón megvásároltam,ezértaleg-

férfiöltönyt »,(felöltít
-ért készítem mérték sze- { 
rint mesteri szabással, | 
elsőrendű kiállításban. 
A m íg  a k é s z le t  ta r t

GEHILEMfllT, TERÉZ-KÖRÖT 27.,!. EM.

A köpeny, Angelica 
nővér, Gianni Schicchi (A).

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) A* ember 
tragédiája.

KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)
English Players.

VÍGSZÍNHÁZ: (8) Angliai Erzsébet.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki.
MÜVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem 

a gazember.
F öv . OPERETTSZINHAZ: (8) A  régi

orfeum.
KIRALYSZINHÁZ:: (8) Miss Ismeretlen.
ANDRÁSSYUTI SZÍNPAD: (9) Rózsa,

domb.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Sala

mon.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Uj

műsor.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Tropi- 

kus exprcss.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalábrlász- 

parti.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)

Stcinhardt.

BELVÁROSI (IV., Iráuyl-n. 21. T. 83—3
—29.): Előadás: 5, fél 8, 8, háromn. 10. 
Vas., ünnep: fél 4, 5, 6, fél 8, fél 9, 
háromn. 10. Csókolj meg, édes! (Ró
zsahegyi, Rádai, Rökk Marika, stb.)
— Tábornok úr Inspiciál. (Roda-Roda, 
Vlasta Burian.)

BODOGRAF (V ili., József-körút 63. T.: 
384—76.) Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Csókolj meg, édes1 (Rózsahegyi, Sala
mon, RÖkk Marika, stb.) — Négerek 
és héberek. (Kohn és Kelly.)

BUDAI OPOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
—5—00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas 
fél 3-tól. Ronny. (Kálmán Imre film
operettje: Nagy Kató, W illy Fritsch.)
— Az ezred büszkesége. (Hainz Rüh- 
mann.)

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34—3— 
37.):'Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, fél 6, féí 8, fél 10. Téves kap
csolás. (Magda Schneider, Johannes 
Riemann.) — A  kntyafcjű légió. — 
Híradó.

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

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

BÉCSI (VI„ Teréz-körüt 28. Tel.: 259- 
52. 213—43, 148-05.): Előadás: 4. 6, 8, 
10. Vas., ünnep: 2-kor is. Eggert 
Márta, Félix Bressart, Georg Alexan
der, Verebes Ernő: „Feleségem, a
hadnagy úr!“  (A zenés katonai víg
játékok nagyágyúja.) — Magyar vl- 
lághiradó.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161—51.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Ronny. (Kálmán 
Imre filmoperettje: Nagy Kató, W illy 
Fritsch.) — Aranyásók Erdélyben (kul- 
tnrfílm). — Hangos híradó.

FÉSZEK (V m „  József-kőrút 70. Tel.: 
46—0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
háromn. 10. Vas.: fél 3-tól. Vasárnap 
d. e.: Burleszkmatlné. — Az orvos fe
lesége. (Warner Baxter, Várkonyi Mi
hály.) — A hollywoodi nász. (Harold 
Mnrrey.)

I FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos- 
utca 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás: 
4, 6, 8, 10. Szórni)., vas., ünnep: 2, 4, 
6* 8’ félhelyár.) Sanghai ex-
press. (Marlene Dietrioh és Anna May 
Wong főszerepben.) — Hangos hír
adók.

IMPERIAL (V n „  Dembinszky-utca és 
Aréna-nt sarok. T.: 32—8—90.): Előad.: 
4, 7, III Vas.: háromn. 2, fél 5, negyed 
8, 10. Csókolj meg, édes! (Rökk Mari
ka, Radai.) — Az ezred büszkesége. 
(Heinz Rühmann.)

JÖZSEFVAROS1 (VIII., Kálvária-tér 6. 
Tel.: 346-44.): Előadások 5-töl folyt,
negyed 7, háromnegyed 8. fél 10. Vas., 

.ünnep: 2-től. Csókolj meg, édes! (Ró
zsahegyi, Somogyi Erzsi, Rökk Mari
ka.) — Kőpenicki kapitány. (Max 
Adalbert.) (Első előad. mérs. hely- 
árakkal.)

KAMARA (VII., Dohány-ntca 42-44. T.: 
44—0—27.): Előadás: 4,6,8,10. (Minden 
előadás rendes helyárakkal.) őnagy- 
sága kimenője. (Wilbelm Thiele ren
dezése, fősz.: Liáné Haid, Albert Pre- 
jean.) — Vllághíradó.

LUDOVIKA (IX., Üllőt-út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10. Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár: 30—80 fillérig.) —
Ben Húr (Kamon Novarro nagy film
je hangosan.) és a fényes kísérő mű
sor.

NÉP (V„ Václ-út 76. Tol.: 92-6-80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas.: fél 
3-tól. 3 sláger: Londoni kémnő (drá
ma; Charles Farrel). — Cseréljünk 
férjet. (Warner Brothers szupervíg
játék.) — MAWAS (orángután törté
net).

OMNIA (VIII., Kölcsey-utca 2. Tel.; 3.
30—1—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.,
ünnep: 2-kor is. Eggert Márta, Félix 
Bressart, Georg Alexander és Verebes 
Ernő: „Feleségem, a hadnagy úr!“
(A zenés katonai vígjátékok nagy
ágyúja.) — Magyar világlüradö. 

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831-02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szombat, vasárnap: fél 4 órakor is. 
Az embei születése. , (A magzat 
fejlődése a gyermek megszü
letéséig.) — Utazás a föld körül 40 
pere alatt.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365—23.): Előadás: 5, fél 8, 
10. Vas., ünnep: fél 4, háromn. 6, 8, 
10.10. A  cég szerelmes. (Gustav Fröh- 
lieh. Lien Deyers, Verebes.) — Szen
vedélyek szigete. (Olga Csellova, Trude 
Berliner, H A. Schlettow. Prolog: 
Beregi Oszkár.) — Híradó.

PATRIA (Népszínház-utca 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előad.: fél 5, negyd. 8, háromn. 
10. Vas., ünnep: fél 3-tól. Áz orvos fe
lesége. (Warner Baxter, Várkonyi Mi
hály.) — A hollywoodi nász. (Harold 
Murrey.)

(Nagymezö-n. 22— 
24. T.: 220—98, 29S 
-50 ): 2-6-ig folyt, 
azután 8, 8, 10.

és ünnep: 1—1 im. r i .o - i  ii.mi-Ai.ov azután fi g>
10, Vas. d. c. fél 11: Miki cs Flippi- 
maifné. — Híradók. — Trnkkfilm. — 
Expediciós film . — Szeresd felebarát
nődet! (Buster Keaton, Anita Pago.) 

ROXY (V II„ Rákóczi-út 82.. Tel.: 43— 
8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-től.
Csókolj meg. édes! (Rózsahegyi, Sala
mon. Rökk Marika, stb.) — Nekünk be
szélhet Afrika. (Kohn és Kelly.) — 
Hétköznap híradó is. Prolongálva! 

ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet-körút 
45. Tel.: 429—46, 419—02.): Előadás:
4, 6, 8. 10. Szomb., vas., ünnep: 2, 
4, 6, 8, 10. (Első félhelyár.) Varsói 
bál. (Gustav Fröhlich, Charlotte 
Snsa.) — Hiradó.

TATRA (IX „ Üllői-út 63.): - Előad.: fél 5. 
7, negyed 10. Vas, és ünnep: 2-től folyt. 
A láthatatlan bűnös. (Ilans Stiive.) — 
A rtőgyülölő. (Lilian Harvey, Harry 
Liedtke.)

ALL U.1 IÜJ .)

RAÜIIS

< $ >
(Teréz-kőrút 60. T.: 19—7— 
67—68.): Előadás: fél 6, fél 
8, fél 10. Szomb., vas.: 
6, 8, 10. Viharzó szenve
dély, (Emil Jannings, An
na Sten.í — Híradók.

CORVIN (V ili., József-körút és Ollői-út 
ea.r,ok- „?,el-: 38 -9 -88 , 39—5—84.): Elő
adás: fel 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is Az üldöző. (Hans Albers, Eg
gert Márta.) — Híradók.

URÁNIA (Rákóczt-út 1. T.: 460—15 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Szomb . vas.: 4. C. 8, 10. Viliarzó szen
vedély. (Emil Jannings, Anna Sten.) 
— IHradók.
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