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Ferencváros 
egysége 
szétmor- 
zsolto 

I a minden 
részébenÁ  harmadik. . .

rA  baloldalról Indul el a labda, Toldi is lőtte, de rosszul, Takács 11. is lőni akarta, ő is rosszul találta, a
véqén Táncos vágott bele s az ö labdája már pontosan porzott a túlsó sarokba. Aknai későn próbált

közbelépni, Dudás és a háttérben Kővágó is már csak nézhet a labda után

A birkózó csaptbainok- 6;1 <Pa
sag első meslepetese az

ftlTST Moraeáflp Ufllt Nagy 3:1> Marőti— Lukács 0:3,
t l l L  YCICaGyG l ü l l  Göndör— e. n. 0:3, Soltész— e. n.

Nagy érdeklődés mellett zajlott 0:3. Tusarány 3:19.) 
le a birkózócsapatbajnokság első Bp. Vasutas—UTE 4: 
két fordulója, amely a délelőtti nyász— Rozsaioldi 0:3, .
fölényes UTE-győzelem után a Proka II. 0:3, Vince— Bt 
délután folyamán már meghozta Hegedűs— Kárpáti 0:3, E 

oiaS Tnooriíinpf-̂ at- az UTE ve- Proka I. 3 :0, Barbarics-

Újpestet
Ferencváros— Újpest

5 :0  (2 :0)
Az Újpest ellenállóké-

— Saját tudósítónktól — I
Az osztrák—magyar mérkőzés

előtt megtartott válogató verseny 
nagy sikert jelentett a szövetség szá
mára. A  vidék egyik tehetséges ver
senyzője, a bajai Kókai bizosan ver
te Ecsegit. Szigeti és Körösi is 
nagyon jó teljesítményt nyujjtott.

Részletes eredmények'.
Kubinyi NSC győz Lovas BTK 

ellen. A nagy lendülettel, támadó Lo
vas Kubinyi erős ütései nyomán las
san visszaesik. Egyenlő erők küz
delme.

Énekes Bp. Vasutas győz Haranghy

UTE—Törekvés 6:1 (Rózsa
hegyi— Pataki 3:1, Proka— Hor
váth 1:3, Beke— Kovács 0:3, Kár
páti—Varga 1:8, Proka—Göndör 
1:3, Vitkay—  Soltész 1:3, Holing 
*—e. n. 0:3. Tusarány 7:19:)

MTE— MAVAG 5 :2  (H e g y i-  
Széles 0:3, Oláh— e. n. 0:3, Kér- 
téaz— Szép 3:1, Rétháti— Nagy 0:3, 
Oblath— Lukács 8:1, Bodola— 
Nagy 1:3, Tarányi— Korcsmáros 
0:3. Tussarány 7 :17).

MAC— HAC 4:3 (Lőrincz— Só
lyom 0 :3, Zombory II.— Szél 3:1, 
'Ambrus dr.— Szűcs 1:3, Zombory 
I.— Kamarás 0:3, Dunai— Pethő 
8:1, Virágh—Markovics 0:3, 
Balázs—Sárdi 3:0. Tussarány 
10:14). 1

FTC— MTK 4 :3  (Donáth— 
Rechnitz 0:3, Fehér— e. n. 0:3, 
Kiss— Ferenci 3:1, Frömmer— Vu- 
kovics 0:3, Csiszár— Magyar 3:1, 
Tnnvnvhv— e. n. 0:3, Hubai— Hé-

(Zombori H

megakadályozására
G ó l l ö v ő :  T a k á c s  II., T o ld i ,  T án co s,
T a k á c s  II.,  T o l d i  *

• . , /
Újpest. 1S.0Ö0 néző. Bíró:.

Majorszky.
A  Megyeri-úton is a Ferencvá

ros játékosait emelte vállára a né
zősereg. Az a sereg, amely az idei 
bajnokság elindulása óta csak győ
zelemben gyönyörködött, valahány
szor kedvenc csapata, a Ferencvá
ros bajnoki mérkőzésre állott ki.
Határtalan és mámoros volt ennek 
a seregnek az öröme, mint amilyen 
biztos és fölényes volt a  győzelem, 
amit az újpesti mérkőzésen kiví
vott a csapat.

Bizonyos, hogy a zöld-fehérek Jia- 
I talmas tábora némi aggódással 
ment ki Újpestre. Az elmúlt két év 
bajnokát, a lilák sok sikert aratott 
együttesét legyőzni mindenkor 
nagy futball-fegyvertény volt.
Olyan, amelyben megfeszültek az 
irmok, kirobbant minden erő és

MAVAG ellen. A  derekasan küzdő 
Haranghy a gyors és kemény Énekes 
ellen nem boldogul. j

Fogas BTK győz Dallos BTC el
len. Lengő ütések sorozata, sok le
fogással tarkítva. Dallos csak a har
madik menetben tudott feljönni, 

Andor NSC győz Kondoróssy 
MAC ellen. Erős iramú mérkőzés, 
ahol a fölényben levő Kondorossyt a 
bírók lepontozták.

Kókai Bajai SE győz Ecsegi FTC 
ellen. Két kézzel sorozza Kókai ho-

tak mindazok az erények, amelyek
re a csapatnak szüksége van, ami-

____  Két kézzel sorozza Kókai ho-1
rogjait, a harmadik menetben pedig I 
csodálatos küzdeni tudással akadá
lyozza meg a feljövő Ecsegi győzel
mét.

Varga HAC győz Katona, Törek
vés ellen. Varga kemény jobbkezes 
horogsorozattal biztosan győz.

Szigeti FTC győz Jeles BTC ellen. I 
Szigeti ismét nagy forma felé lendül, 
jól használja Iá a kínálkozó hely
zeteket. Jeles csak lefogással tud 
védekezni.

Körösi NSC győz a Bárány Bp. 
Vasutas, Rózsa BTK és Farkas Bp. 
Vasutas staféta ellen. A  nehézsúlyú 

| bajnok egyre jobban belemelegedett 
j a küzdelembe és — különösen a 3. 
menetben — nála szokatlan gyorsa
sággal lepte meg ellenfeleit.

km-es versenyén. Egyénileg Gé- 
gény bizonyult legjobbnak a jó  
ESC-gárdából és az erős szelet 
tekintve, respektábilis idővel győ
zött Majorosi és Belházi ellen. A 
gödöllői országút 6-os kilométer
kövétől a 11-esig és vissza futott 
verseny eredménye:

1. Gégény ESC 34:14 mp, 2. 
Majorosi ESC 34:54 mp, 3. Bel
házi ESC 35:01 mp, 4. Galambos 
ESC 35:28, 5. Osuszth ESCTENISZ

felszerelés, húrozás

FUTBALL
cipő, labda

Túra

BSzKRT 36:45, 9. Rácz BSzKRT 
36:52, 10. Südi MTE 37:13, 11 .j 
Körmendi MTE 37:34, 12. Ha- 
rasztosi MTE 38:08, 13. Huf-
nágel R. ESC' 38:25, 14. Székely 
BSzKRT 38:35, 15. Holecz MOTE 
39:35, 16. Szucsánszky BSzKRT, 
17. Hufnágel J. ESC, 18. Szokol 
ESC.

Hármas csapatversenyben: 1.
ESC a) (1, 2, 3) 6 pont, 2. ESC 
b) (4, 5, 6) 15pont, 3. BSzKRT 
31 pont, 4. MTE 33 pont.

FELSZERELÉS
legolcsóbb áron. nagy választékban 
Saját műhely

DR. KÁLDOR É S  FIVÉRE
sportháza
E R Z S É B E T -K Ö R Ú T  15.

Hácótg kicáty-ui 3 (a sacltót*)



—  Ezek már nem is futballisták. 
Ezek félistenek a pályán!

Pedig ̂ nem így áll a dolog. A 
Ferencváros játékosai sem féliste
nek és nem utolérhetetlenek. Ép
pen az a nagy erényük, hogy igazi 
futballisták!

A csapat ereje pedig abban az 
egységben van, amit a klubszel
lem, a tudás, becsületes felkészült
ség érvényesít a mérkőzéseken a 
komoly, győzelmet harcoló akarat
tal.

Ezek a tulajdonságok jelentkez
nek azokban a játékosokban, akik 
példaképül szolgálhatnak az egész 
magyar játékosgárdának. S ha ez a 
példa termékenyít a futballsport- 
ban, akkor az elkövetkező évben 
már nem állhat majd ennyire a 
többiek felett a Ferencváros. Ad
dig azonban mai ellenfelei nem 
tudják valójában megmérni erejét, 
tudását, a benne rejlő képességet, 
amíg nem tudnak versenyre kelni 
elsorolt erényeivel!

A  Fe re n cvá ro s- 
náS mindenki 
m osolyog

A  mérkőzés előtt egészen kedé
lyes a hangulat a zöld-fehéreknél. 
Mindenki vidám, semmi feszélye- 
zettség nem tapasztalható. Csak ta
lán Sárosi mindig komoly arca ko
molyabb egy árnyalattal, mint más
kor. Biztosan a mandulaoperációra

Elsőrangú szabók vasalják 
ö l t ö n y é t

Kulcsár és Hoppért
vegytisztító gyárában

gondol, amiről lépten-nyomon szó 
esik. Mailinger elnököt szólítja 
meg valaki:

—  Még szabadságon, elnök úr?
__ Igen, de ilyen az én szabad

ságom!
Mariássy dr., a szövetségi kapi

tány is belátogat volt csapatához. 
Éppen Kohutot gyúrja Kovács s a 
kapitány megveregeti Vilit.

—  Jól megy már Vili, csak az 
első húsz percben szoktál aludni!

Mailinger Béla ad tanácsot:
—  Fiúk, itt széles ám a pálya, 

élhetnek a szélsők!
—  Éljenek a szélsők —  kiáltja 

Mari néni. —  De aztán élje
nek ám!

—  Még megérem —  mondja 
Táncos — , hogy a pályán is majd 
felhangzik: Éljenek a szélsők! Lab
dát azonban nem adtok. Labdát ad
jatok. Az igen!

Valaki újságolja, hogy hangos
filmre veszik a meccset.

—  Ujjé, ezek csontzenére számí
tanak —  hangzik a sarokból.

T U R IS T A C IP Ö K
vízhatlan bőrből, 
legolcsóbb Árban

L I N Ó L E U M  C IP Ő H Á Z
Andráisy-út 27. (Operával szemben)

Nyílik az ajtó s éppen hangos 
társalgás folyik, mikor Majorszky 
lép be rajta. Takács Géza azonnal 
csendet parancsol. A bíró pár szót 
szól:

—  Kérek mindenkit, hogy vi
gyázzon a játékostársak testi ép
ségére. Kerüljék az olyan dolgokat, 
amiből baj lehet, hiszen válogatott 
mérkőzések előtt állunk.

Újpest:
„Négy s é rü lt...4,

Az újpesti öltözőre rányomja 
bélyegét a négy sérült: Dudás,
Borsányi, Avar, Sas. Dudás és 
Sas ugyan nem panaszkodik, de 
Sast meggyanúsítják, hogy csak 
azért nem, mert fél, hogy ki
marad a csapatból. Avar szomo
rúan tapogatja a térdét:

—  Mikor ma felébredtem, ak
kor is fájt. A rossz fekvéstől. így  
nehéz lesz játszani.

Aschner elnök is belátogatott. 
Maros alelnök buzdítja Volenti- 
ket: Itt ma küzdeni kell, meg kell 
halni. A háttérből megjegyzi va
laki: Majd a második félidőben!

Arányi alelnök és vezérszur
koló panaszkodik:

—- Nézze, itt mindenki sérült, 
mindenki kötözi a bokáját vagy 
a térdét.

Borsányi jobb bokájára való

ban jókora fásli kerül. Borsányi 
elmondja, hogy mi is a baj:

—  Még decemberben fordult 
ki a bokám s azóta nem jött 
rendbe. Bizony, ráférne egy kis 
pihenő s nem tudom, hogy há
nyán futballoznának ezzel a láb
bal, mert bizony érzem, bizony 
fáj. Dehát ilyen mérkőzést csak 
nem hagy ott az ember.

Majorszky bíró bejön és a kö
zelgő válogatott mérkőzésekre 
való tekintettel elővigyázatra inti 
a játékosokat, akik helyett Lang- 
felder igazgató válaszol:

—  Nálunk, kérem, mindig jel
szó volt a fair play, ehhez a csa
pat most is tartani fogja magát.

OJpes!
megélénkült

Ezalatt pedig zsúfolt villamosok, 
zsúfolt autóbuszok rohannak a 
Váci-úton. Minden utasnak ugyan
az a célja s a megyeriúti pálya ka
pujánál torlódik a forgalom.

A nézőtér egyre jobban benépe
sül s a pesszimisták megváltoztat
ják véleményüket. Sőt sokan túl
zásba esnek, mert most meg hirte
len nagyon sok nézőt remélnek. Az 
állóhelyen már jó korán ott leng a 
Fradi Közép zászlója, de nem 
messze tőle lila-fehér zászlót is 
lenget a kezében az újpesti „Kö
zép”  egyik tagja.

Amint a budai csapatok levonul
nak, felhangzik a zene s nagyszerű 
a hangulat, A nap is süt. A feljá
róknál idegesebbek az érkezők, 
mert mindenki a helyén szeretne 
már lenni. S egyszerre csak a ki- 
járónál feltűnik a Ferencváros 
csapata.

Hatalmas éljenzés fogadja. Nyo
mából ott a vendéglátó együttes is 
s a két tábor nemes versenyre kei. 
Az újpestiek éljenzésére felvihar- 
zik a Fradi-kórus:

—  Hajrá Fradi! Hajrá Fradi!
Néhány ütemen keresztül nagy a

torkok harca, de hamarosan felül
kerekedik a zöld-fehér tábor. Tisz
tán, fölényesen hangzik már: Haj
rá Fradi!

—  Az előmérkőzést már meg
nyerte a Ferencváros —  mondja 
valaki.

Borsányi és Takács I. megy kö
zépre, hogy Majorszkyvat sorsol
jon. Borsányi a szerencsésebb s 
így szál, meg jól tűző nap ellen áll 
fel a Ferencváros. A  csapatok a 
következők:

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

Újpest: Aknai —  Kővágó, Du
dás —• Borsányi, Volentik, Szalay 
—  Sas, Avar, Sáros, Jakube, P. 
Szabó.

I. félidő

Óriási iramban kezdődik, 
a éo perc taccsból kiinduló gólt 
hoz, egy kis eHanyhulás után 
a 22. perc meghozza a második 
gólt, mire Újpest megembereli 
magát és erősen szorongat

Még el sem indította a labdát 
Turay és a Fradi-közép már haj
rázik: nagyon komolyan veszi kö
telességét a zöld-fehér zászló 
alatt sorakozó szurkolótábor. A 
Ferencváros, mintha elragadná a 
lelkes biztatás,

elképesztő lendülettel fek
szik bele a játékba.

Sárositól Lázár kapja a labdát 
s a balhalf előretör, pontosan 
passzol Kohutnak, a beadást Du
dás fejeli, de nem éri el jól, a 
labda tovább ível a kapura, A k
nai beleüt: rövid, Toldi beledől: 
nem sikerült a fejes, jobbra csú
szik-, Turay ott van, lövi: lábban 
akad, hihetetlen heves a kavaro
dás, most Takács II. lába lendül 
lövésre, ebbe is belelépnek s Aknai 
végre megkaparinthatja a lassan 
feléje pergő labdát.

így  indáit!
Az emberek egymásra néznek: 

mi ez? Most már végig így megy 
a játék? Ilyen iramban? Mert ez 
azután igazi derbi lenne. . .  És 
Újpest válaszol: a fiatal Sas jól 
küldi a labdát a 16-osra, rohan
nak az újpesti belsők: ez a hely
zet is izgalmakat ígér, de a Ta
kács I.— Sárosi—Lázár hármas 
hidegvérrel fékezi le a roham 
hevességét, pompás passzokkal 
hozza előre a labdát, Lázár Kohu
tot szökteti ismét és —  újra a 
ferencvárosi közönség hangja 
nagy. Az újpesti bekkek jól rúg
nak. Hosszú labda száll előre: 
Avarral együtt Sárosi is ugrik 
érte, a ferencvárosi fedezet rá
támaszkodik a csatár hátára. 
Szabadrúgás: Kővágó jól íveli a 
kapu elé, A var  fejese nem sike
rül.

Újpest most frontban marad: 
P. Szabó jó l  ad a kapu elé, Avar 
beleugrik, fejel, de —- egy gondo
lattal mellé. Még hallani a kis- 
tribűn előtt az újpesti Közép 
hangját Is, de a Fradi-közép 
máris jobban birja hanggal. A  
Ferencváros rohamoz, de Aknai
hoz csak könnyű labda jut, Kő
vágó megakasztja Toldii s Korá
nyinak is dolgozni kell: szép
tiszta rúgással küldi előre a lab
dát. Többen csodálkoznak a 
formaváltozáson: mi az, ma még 
Korányinak is menni fog? Az 
újpesti balszárny szépen támad, 
a másik oldalra került labdát Sas 
jól adja középre, Korányi most 
röviden ment, de ott van Lázár, 
ő megtoldja. Sas egész frissen 
játsza meg labdáit, be is fejezi

őket, de bent a zárt ferencvárosi 
védelem megakadályozza a folyta
tást. Az 5. percben tanulságos 
eset adódik: Sárosi előreadja a
labdát Takács 11.-nek; a határ
bíró lengeti a zászlaját, mert —  
Táncos lesben áll. Majorszky bíró 
a határbíró intésére megállítja a 
játékot, de mikor konstatálja, 
hogy a túlbuzgó határbíró mellé 
fogott, feldobja a labdát* ami 
taccsra kerül. 6. perc.

A Ferencváros dob, a 16-oson 
álló Turay kapja a labdát, 
körülnéz, a rátámadó Dudás 
mellett jobbra tolja a labdát 
Takács II. elé, aki tisztán 
áll, rögtön lő s éles magas 
labdája Aknai és a kapufa 
között becsúszik a léc alá.

1 :0.
A gyors eredmény a nézőtéren 

végleg eldönti a párharcot a F e
rencváros javára. A  pályán is 
fölényesen játszik most már a 
ferencvárosi halfsor. Táncost 
futtatják s Kővágó csak kornerre 
tud menteni. (1:0)'. A  szöglet- 
rúgást Sárosi kapásból rúgja, de 
a magasba. Turay nagy lendület
tel viszi, a labdát, jobbra ad, Sza
lay akasztja a gyorB Táncost. 
Sárosi megint előreküldi a lab
dát, amely a 16-oson valami ke
véssel belül álló

Szalay kezére pattan fel. Szó 
sincs szándékosságról s a 
bíró igen helyesen leinti a 

U-est reklamálókat.
Turay fejéről szépen száll a 
labda Toldi elé, de a balösszekötő 
igazgat s belépnek a lövésbe; 
nincs veszve még a helyzet, m ert 
Kohut a kipattant labdát vissza
csavarja a kapu elé s Takács II. 
fejéről esak arasznyival kerül 
kapu mellé a csúsztatott labda. 
Újpest most szedi össze magát. 
A 9. percben Sárosnak a 16-oson 
nagyszerű helyzete van, de a lö
vés nem méltó a helyzethez. Ta
kács I. közbelépései kitünően si
kerülnek, de a másik oldalon is 
jól tartják a frontot a hátvédek. 
Tisztákat rúgnak. Turay nagy 
kedvvel harcol, balra ad: Kohut 
még alszik. Az újpesti támadá
sokban nincs rendszeresség. Sas 
az első percek pár labdája után 
Hamupipőke-szerepre kárhoztatva 
lézeng a jobbszélen. Avar egé
szen a maga szakállára játszik a 
jobbösszekötőben, sőt a center
ben is. Azaz hogy most szinte 
balösszekötőbe keveredik át s 
onnan ballal nagyot durrant ka

A kársa je iis s z É ö lő
közül Avar teljesen elmarad. Ta
kács II, meg-meg lövi a góljait, 
tegnap is kettőt szerzett, Cseh II. 
pedig négyesével rúgja őket, hiszen 
a múlt vasárnap és most szombaton 
is négyet-négyet rúgott. Avar már 
előreláthatóan nem is szól majd 
bele a gólrekorderi címért folyó 
harcba, míg Cseh II., ha továbbra 
is négyesével halad, még utolérheti 
a kis Takít. Érdekes, hogy a sok 
ötgólos ferencvárosi eredmény 
nyomán, mennyire feljött a többi 
zöld-fehér csatár is.

82 gólos: Takács II. Ferencváros.
2U gólos: Cseh II. Hungária.
19 gólos: Avar Újpest.
17 gólos: Toldi Ferencváros.
IS gólos: P. Szabó Újpest.
12 gólos: Mátéffy Bocskai, Tit

kos Hungária.
11 gólos: Jakube (Somogynál 7, 

Újpestnél 4), Polgár Budai 
Turay Ferencváros, 
t 8 gólos: Kohut, Szedlacsik Fe

rencváros.
7 gólos: Barátky Hungária, Se

rényi Kispest.
6 gólos: Dömötör ü l. kér., Híres 

Hungária, Possák Vasas, Vörös Új
pest.

5 gólos: Bihámi Nemzeti, Lengyel
III. kér., Markos Bocskai, Rudas 
Attila, Sztancsik Budai „11” , Teleki 
Bocskai, Zilahi III. kér.

púra, vagy inkább '(sokkal in
kább) kapu fölé. A  rendszertelen 
újpesti próbálkozásokkal hamar 
végez a Ferencváros védelmi gé
pezete s

a rendszeres játék fölénybe 
kerül az összhangtalan egyé
ni próbálkozásokkal szemben.

A ferencvárosi halfsor még nem 
épít fe l kifogástalanul: Laky Ak
naihoz passzol. Volentik próbál 
stílust erőszakolni Újpestre. Szép 
hosszú labdát küld ki a balszélre, 
P. Szabó kicselezi Lakyt —  13. 
perc! —  s jól száll a beadása a 
kapu elé —  na, hoz valamit a 13. 
perc? —  ám Sáros fejese nem si
kerül, Háda könnyen ejti zsákmá
nyul. Volentik szép passzai tűnnek 
fel, de a darabos belső hármas 
nem sokra megy vele a mintasze
rűen helyezkedő ferencvárosi véde
lemmel szemben. Turay hajtja 
előre a Ferencvárost, balra ad, 
jobbra ad: innen is, onnan is jó 
beadásQk szállnak, de Dudás benne 
van mindegyikben. P. Szabó is 
magára vonja a figyelmet néhány 
szép elfutásával. Szalay ad neki 
jó  labdát, a beadás Avar fején 
jobbra csúszik és Sas elszeleburdis■ 
kódja a ritka alkalmát, hogy végre 
labdához jutott: csak korner lesz
hirtelen lövéséből (1:1) .  A szöglet
rúgást Avar próbálja kapura csa
varni, de nem sok sikerrel. A  16. 
percben Táncos beadása Almai ke
zébe száll. Esik a játék irama, 
igaz, hogy az első percek vágtatá- 
sát népi is lehetett soká tartani. 
Sárosi tetszik sima, magátólérte- 
tődő helyzetmegoldásaival, Táncos- 
hoz küldött szép kiadásával: Kő
vágó fejjel ment. A  18. percben 
Tpldi lesben kapja a labdát; kapu
ba sétál ugyan vele, de csak jóval 
a fütty után, túlbuzgalom-ból. Sá
rosi ráfekszik Avar hátára. Kővágó 
szabadrúgása jól ível a kapu elé, 
Avar kiugrik, háttal a kapunak fe
jel, de nincs szerencséje: Háda ke
zébe talál, holott fejese könnyen 
gólba is csúszhatott volna. Korányi 
és Jakube kissé összekoccan: utána

Lázár

mondanak is egymásnak valami ba
rátságosat, de nem veszélyes az 
eset. A  magasra-ugró Sárosinál a 
bíró „ráfekvést”  lát, szabadrúgás: 
Avar 30 méterről laposan félre
bombáz.

A  22. percben Sárosi indítja 
el a Ferencváros újabb gólt 

hozó akcióját:
Táncos középre ad 8 a labda Toldi 
lábán balszélre kerül. Kohutnak 
hátrafelé kell futnia, hogy a vissza
felé futó Borsányi előtt még el
ér je ; jobblábbal középre vágja a 
labdát, ahol a 16-oson sorban áll
nak az újpesti védők és  a ferenc
városi támadók. A meglepő: senki 
sem éri el, a labda akadálytalanul 
bújik át az emberek között s jobb
ra tart. Mindenki meglepődik, csak 
Takács 11. nem. Kényelmesen rá- 
futhat a tiszta labdára, csak Aknai 
próbálja megzavarni, de ő sem 
„Szabó-stílusban". Takács II. nyu
godtan elhúzhatja a labdát előle 8 
bár most már (balláb?) számára 
nem gólhelyzet a helyzet, vissza* 
fordul. Közben már hárman is be
futnak a védők közül a kapuba. Ta
kács II. passzolni aka/r, valaki bele
lép a passzba, de pech:

Toldi elé pattintja a labdát 
s a balösszekötő égyúszerű 
lövése jó  10 méterről befüs
töl az emberek közt a hálóba.

2 :0.
Két gól nagy előny s a mérkő

zés már elintézettnek látszik. 
Szalay kornert vét (2 :1 ) s Avar 
segít ki hátul. Utána azonban a 
Jakube— P. Szabó kettős szépen 
támad, a szélső pompásan átmegy 
Takács I.-en, de a beadás már —  
Lázáré. Most Újpest belemegy és 
híveiben éled a remény: még le
het valami! Avar megint lő, de 
messziről és fölé. Aztán újra ő lő, 
Korányi kezét éri a labda, kend- 
szét reklamálnak: a bíró most 
sem áll kötélnek. P. Szabó —  ki
engedi a lába alatt Sáros kiadá
sát.

Takács I. hibáz, Avar elébe 
akar vágni, löki a hátvédet, 
aki bukdácsolva kézzel üt 
bele a labdába. A közönség 
most is 11-est követel: a bíró 
a lökésért szabadrúgást ad 

Újpest ellen.
Most megjön az újpesti közönség 
hangja is: hevesen tüntet a bíró 
ellen. Szalay jó l szereli Táncost 
és újra Újpest van frontban, de 
nem játszik a csatársora. Avar 
folyton bent van a centerben, 
egymás nyakán van & három
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q 1 
u  ^

litása szembeszökő. Az^ újpesti 
térfélben ér véget a játék.

Félidőbe?! sok 
a panasz

belső csatár: helyzet nincs. A
másik oldalon viszont Toldit egy
kettőre helyzetbe hozzák, de ő 
emberbe lő. A Jakube— P. Szabó 
pár megint jól támad, P ■ Szabó 
szinte a kapufáig fut, a belsők 
várják a passzt a kapu torkában; 
P. Szabó pedig —  rálép a labdára 
és elvágódik! Rögtön utána a 
29. percben —  javít P . Szabó. 
jól ad be,

A Ferencváros öltözőjébe Takács 
I. lép be elsőnek.

—  Nagyon kellemetlen a nap. 
Ez a ■napsütés.

Laky jön mögötte:
—  Szörnyű, hogy mindig napba 

kell nézni!
Lázár is ebben a szellemben foly 

tatja:
—  És figyeltétek, már megfor

dult a szél!
Táncos a cipőjével bajlódik. Le

veti az egyiket s bosszús kissé:
Mondtam már, hogy nagy ez a

Sáros testtel veszi át a ma
gas labdát, kiugrik és Háda 
mellett hálóba gurít. Újpest 
közönsége már örül, de az 
öröm korai, mert a bíró Sá
ros hendsze miatt, amit a 
sajtópáholyból (amelynek 
Sáros a hátát mutatta) nem 
lehetett látni, nem ítél gólt.

cipő. Annyi harisnyát rakok belé, 
mégis lötyög a lábamon!

__Mindig a láb rossz, nem a
cipő —  mondja valaki.

Mailinger elnök veszi át a szót, 
mielőtt kimegy a csapat:

__Fiúk, csak passzolni és pon
tosan passzolni. Az őrli az ellenfe
let. Ha még egy gólt tudunk rúgni, 
akkor eldől a -mérkőzés sorsa.

Vidáman indul ki a csaipat. Nem 
így az Újpest. Az öltöző ajtaja 
zárva volt a szünet alatt, amint az 
újpestieknél ez szokás s így nem 
tudni, mi volt odabent. De a folyo
són elég hangtalanul, túlkomolyan 
ballag kifelé a tizenegy fiú. Akna: 
csendesen jegyzi meg:

—  Hiába, szél ellen nem le
het! . . .

IS. félidő

lett menthetetlen lövés száll 
az újpesti hálóba.

4:0.

Újpest megkísérli a lehetetlent, 
de Avar sérülésén megbomlik^a 
csapat, eivész a lendület és jön 
három  Fradi-gó!

Avar mérgesen tiltakozik^ az íté
let ellen, mutatja a mellét, hogy 
Sáros azzal fogta a labdát. Sáros 
nem tiltakozik. Dudás hárít egy 
Táncos-beadást, de utána megint

FUTBALHelszerelés
Üzememben szakszerűen készült 
clnS és labda árban és minőségben 
vésői -  KÉGLER, futball- és at- 
létikal cikkek ssaküzlete, Korténa- utca 42. (Tel.: 432—51.) — Kérjen 

árjegyzéket _____

P. Szabó ad be, most Takács I.- 
nél reklamálnak hendszet az 
újpestiek. A 32. percben új
pesti kornert (2:2)  hárít Sá
rost, azután Sáros átmegy Korá
nyin és a hátvéd csúnya faulttal 
segít magán. A  Ferencváros most 
feltűnően lanyha. Újpest nagyon 
szorongatja. Avar jobbra kiug
rik, de kapu mellé vág. Sáros át
megy Korányin, de rosszul foly
tat. Sas rosszul dob taccsot, a 
bíró lefújja és az új szabály ér
telmében a Ferencvároson a do
bás sora. Majorszky bírót meg- 
Pfujolja az elégedetlen újpesti 
közönség. A  38. percben P. Szabó 
gyertyát rúg, a kapura eső lab
dát Háda kiüti Avar elől, Sáros 
fejese eredménnyel kecsegtet, de 
Korányi jó  helyen áll és vissza 
tudja fejelni. Most szép akcióval 
lendül újra bele a Ferencváros:

Most Újpest kezd, de a Fradi-’ 
közép még előbb elkezdi. A hajrá 
Fradi-t. A ferencvárosi jobbszárny 
vezeti az első támadást. Táncos 
beadása Aknai kezében ragad. 
Toldi ráront és lök egyet rajta, 
de Aknai is jól áll a lábán, nem 
dől fel, sőt a bíró még le is fújja 
Toldit a lökésért. Utána a bal
szárny viszi előre a labdát: Kohut 
beadását lesben kapja Toldi, de 
még félre is lövi a fütty  ̂ után. 
Nagyon szépen, pontosan játszik 
most a Ferencváros. Táncos kor
nert rúg (3:3) a túlsó sarokra, 
Aknai újabb kornert csinál 04 :3^  
Ezt Avar fejeli ki, Toldi lő, Ak
nai kiüti, a hátvédek mentenek. 
A  4. percben jön előre az Újpest. 
Avar átmegy Sárosin, de most 
is egymaga akar mindent csi
nálni: messziről félre bombáz. 
Alaposan.

pecsételődik m eg: a 12. percben az 
újpesti kapu közelében taccsdobas 
indítja el a Ferencvároa-csatársort,

Toldi lő, de rosszul talál, a 
labda jobbra perdül, Takács 
II. is hibázza a ravasz lab
dát, viszont5 Táncosnak jól 
jön  lábra s Aknai már későn 
próbál beleavatkozni: a szél
ső lövése a 6-os sarkáról a 
lába közt laposan bevágódik 

a túlsó kapufa mellé.
3:0.

faiszM szer^és, hátizsák, vi 
tatait 3 hőtartópalack és sza 
M aifuzott összerakható ágy

megbízható minőségben
M olnár Gyulánál
VII., Károly-körút 3/c sz, 

(Dob-utca sarok) T el.: 32—1—02

Most következik Újpest leg
veszélyesebb támadása:

Lyka elengedi P. Szabót, a szélső 
centere a kapuléc alá ível, Háda 
alig éri el, ujja hegyéről kapu
fának megy a labda, onnan &as 
elé pattan, aki hirtelen lő, de — 

ismét a kapulécnek, 
a lepattanó labdát azután Sár ősi 
távolítja el a kapu torkából. Új
pest nagyon gyúrja most: ő tá
mad. Borsányi szabadrúgása _ fog
lalkoztatja Hádát, majd (ritka) 
egy rendes újpesti támadás: 
Avar Sárosnak ad, vissza is kap
ja és remek lövést ereszt, de 20 
méterről hiába jó  a lövés, Háda 
jó  helyen áll és ragad a labda a 
kezében

Sáros lő fölé, szóval Újpesté a 
szó, de —  a Fradi-közönség nem 
veszti el a hangját (nagy értéke ez 
ennek a közönségnek) a veszély 
perceiben sem. Avar elől Háda 
ment. 8. perc. Jakube megint jól ad 
Avar elé, de az újpesti gólzsák na
gyon magasat lő. Nem megy neki. 
A'"Ferencváros erősen visszaesett. 
Feljön ugyan közben olykor-oly
kor, de a támadásai nem jók. Új
pest lendületben van. de

Sas (nincs ott Avar) bátrabban, 
önállóbban kezd játszani: Lázár 
lába közt tolja ki a labdát, Korá
nyi csak kornerre bír  ̂ menteni 
(5:5) .  A Ferencváros hárít, Ta
kács I. vezet támadást a szélen, de 
gyengén ad be: kapu mögé. Lázár 
hibáz kom ért (5:6)  s ezt az agilis 
Takács II. hárítja el. Kohut jó 
labdát húz be a kapu elé, Takács 
II. tisztán fut rá a magasból eső

Újpest most már megadja ma
gát. A  jobbszárny próbálkozása 
elakad Lázáron és ezentúl már 
szinte csak a Ferencváros játszik. 
Ahogy akar. Avar otthagyja a 
játékteret, ahol már úgy sem tu
dott sérülteu sok vizet zavarni. 
Borsányi is megunja a dicsóse- 
get a hali sorban: Sávost küldi
maga helyett fedezetnek, előre
megy a csatársorba. Ez már az 
újpesti csapat teljes felbomlásá
nak a jele! A  38. percben K ővigo  
kezéről pattan a labda kornerre 
(6:6) ,  a szögletrugás után %•- 
rosi emberbe lő. Nagyon fenye
get a hagyományos ferencvá.-osj 
ötödik gól. A 35. percben ‘Kohut 
a tisztán futó Turay elé centtrez, 
a center laposan, de puhán lő a 
jobb sarokra és a vetődő Aknai 
ki tudja ütni a labdát. Szalay 
hazaad: a Hungária-mérkőzésen
rúgott öngólja jut az emberek 
eszébe.

Toldi tisztára teszi Kohutot, a 
lapos lövést Almai kornerre tolja 
(7:6),  Sáros feje menti a szöglet
rúgást. Háda is szohoz jut, Bor- 
sányi előretévedt ártatlan labdája 
foglalkoztatja. Még Sas beadásá
nál van némi élénkség: P. Szabó 
reklamál hendszet, de már csak 
szokásból. A 40. pereben pompás 
akció hozza meg a Ferencváros 
utolsó gólját: Táncos visszakapja
egy rosszul sikerült beadását s mi
után Szalay a nyakán van, vissza
sodródik a labdával a félvonal felé; 
Laky pompásan felismeri a helyzet 
lehetőségeit, előrefut Táncos he
lyére: most ő a jobbszélső,

[mosassa
a magyar versenyzők 
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Takács II. szélre ad, Kohut pom_ 
pásan centerez, Turay tovább 
fejeli jobbra, Táncos nyargal rá 
a nagyszerű labdára, de nagyon 
belefut és

a lábszárával találva, kapu 
mellé perdíti a holtbiztos 

gólt ígérő labdát.
Sáros jöhetne, de nem lő. Lázár 
jól tisztáz néhány kellemetlen 
helyzetet. A  40. percben kornerre 
ment Sas elől (2:3)._ Avar, Turay 
kemény belépése tűnik fel, azután 
a Fradi-közönség véteti magát 
észre: hajrázik, gyorsított tempó
ban. Az utolsó percekben a Fe
rencváros támad. Takács II■ agi-

!»., Kossuth Lajos-utca 6
E g y e n r u h á k  é s  

p o lg á r i ö lt ö n y ö k .

Tisztek és kar- 
paszományotok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választók 

angol szövetekben I

Táncos megérti társát: most 
ő a fedezet, pontosan passzol 
előre, Laky tisztán futhat a 
labdával, úgy centerez, hogy 
Táncosnak is becsületére 
válna, Toldi bent tankként 
rohan a labdára s lövésszerű 
fejessel vágja a balsarokba.

5:0.

Ekkor meg az öltöző ablaka csa
pódik ki s egész sereg emberfej 
nyüzsög be rajta. A Közép vonult 
az ablak alá. Szónokuk nagy han
gon szól b e :

—  Köszönjük, fiúk a győzelmet1
Aztán háromszoros éljen az

„elnök úrra” , Blum Zoltánra, majd 
felhangzik a vezényszó:

—  Háromszoros hajrá a játéko
soknak!

A nagy buzgalomban négyszer is 
dörög a hajrá s az egyik játékos 
rögtön észrevételezi:

__Négyszer volt a háromszoros.
Nevet az egész öltöző, mely már 

egészen tele van. Lassan oszlik 
csak a Fradi-tábor s viszi a nagy, 
újpesti győzelem boldog emlékét.

Ez a gól megkoronázása volt az 
ötös sorozatnak. Meg volt csinálva,

| produkció volt, amelynek nyomán 
még az ellenfél szívében is elisme
réssé változott a keserűség.

Turay szeretne még gólt 
rúgni, de csak fütty után 

sikerül neki.

Mit mondhatok? 
Boldog vagyok!

Mailinger Bélát kérdezzük meg a 
Ferencvárosnál elsőnek. így  be
szél:

Volentik

a 10. percben sajnálatos bal
eset töri meg ezt a sokat- 

igérő lendületet:
A fürge Sas elveszi a labdát a 
kissé fölényes Lázártól, betolja 
Avarnak, aki kissé hosszan teszi a 
labdát mo,ga elé, úgy, hogy Háda 
elébe futhat. Avar megpróbálja be- 
csavarintani, de Háda amúgy is 
beteg lábára vetődik, a labdâ  kor
nerre pattan, Avar elterül: kiújult 
a sérülése. Kiviszik a kapu mögé. 
ahol ugyan egy percen belül talpra
állítják, de a lábát nem tudják 
rendbehozni.

Avar többé nem teljesértébű 
harcos

s visszatérve balszélre áll —  sta
tisztálni. A  kornerből (4:4)  közben 
Szalay vágja kapu fölé a labdát s 
ezzel vége is Újpest lendületének. 
Most már feljön a Ferencváros, ő 
is kornert ér el (5:4)  s Toldi jó 
fejese a kapufát súrolva megy ki 
a kapu mögé. Újpestben most így 
fest a csatársor: Sas— Sáros— Ja
kube— P. Szabó— Avar. Avar
azonban úgy biceg, hogy rossz 
nézni és alig ér a labdához. Újpes
tet ez a sérülés érezhetőleg meg
ingatja, viszont a Ferencváros 
megint erősít s Újpest sorsa moet

labdára, de nem találja el, pedig jó 
helyzet volt. Újpest próbálkozik, 
balra száll a labda: Avar nem tud 
futni. Sajnálatra méltó! Sáros 
szélre ad, Sas annyira meglepődik, 
hogy kiengedi a jó  labdát s ezzel 
vége már-már kialakuló respektá
ln á k . A  Ferencváros megint el
lanyhul, a csonka Újpest is fö 
lénybe tud kerülni. Takács I. fel
löki a béna Avart: nagyon rossz 
benyomást kelt ez a felesleges cse
lekedet. Volentik megpróbál segí
teni a csatároknak: neki sem megy 
azonban a lövés. Aknait hazaadás 
foglalkoztatja, a 24. percben szé
pen csattan egy újpesti akció: Sas 
bead, Takács I. kifejeli, Sáros 25 
méterről ereszt meg gyors lövést, 
Háda azonban biztosan vetődik s 
kaparintja meg a labdát.

Az újpesti fellángolás hamar 
ellobban. Ferencvárosi roham 
jön, a végén Sár ősi lő, emberről 
Kohut elé pattan a labda, ő is 
rászúrja, de magasan. A  Ferenc
város most szépen kombinál, kü
lönösen a jobbszárny játszik mu
tatósán. Szalay szívósan küzd, de 
nehéz a dolga. A  29. percben 
Takács I. előrevágott labdája vá
gódik a beugró Toldi fejéről a 
kapu mellé. A  kirúgás azután 
újabb gólt hoz: Sárost Turaynák 
passzol, ez Táncosnak s a szélső 
visszagurit Turaynák, akire Kő
vágó támad rá, így ő okosan a 
lába közt elengedi a labdát és a 
sarkával perdíti tovább, Kővágó 
mellett elugrik a meglepő labda,

Újpest már nem is küzd. Vergődik. 
A Ferencváros gurigázik. Szépen 
játszik, de nem nagyon erőlteti. 
Még egy kornert ér el (8:6) ,  de 
nem tudja kihasználni. Az állóhely 
felől felhangzik a B-közép éneke 
( ! ) :  Jó estét k ív á n ok !... Az 
utolsó pillanatban még Újpest ve
szélyes egyszer, „Mari néni”  túlké- 
nyelmesen ad haza, P. Szabó Háda 
előtt éri el a labdát, de a kapusnak 
rúgja; a kapus rohan a labda után, 
a labda kifut a 16-os vonalon túlra, 

j de ekkor megszólal a bíró sípja: 
Vége!

—  Mit mondhatok? Boldog va
gyok.

—  Fiatal férjeknél ezt egészen 
természetesnek vesszük. De talán 
valamit a játékról.

—  Az első félidőben, körülbelül a 
közepéig, idegesen játszott a csám
pát. Később már magáratalált 8 
ízelítőt adott igazi játékából.

Pataki Mihály: A  Ferencváros

A  Ferencváros 
tábora ugSong és 
tüntet a csapata 
mellett

Amint az utolsó bírói fütty el
hangzott, ellepte a pályát a néző
tér fanatikusainak serege. A  fe
rencvárosi játékosokhoz rohantak 
sokan s Toldit akarták váltakra 
emelni

De pillanatok alatt megtelt a fe 
rencvárosiak öltözője is. A  játéko
sok a vezetőknek, a vezetők és az 
ismert rajongók a játékosoknak 
gratulálnak. Mindenki üdvözli a 
másikat 8 mindenki örül. Hangos, 
boldog ez az öröm s egyszerre csak 
rendőr lép be az ajtón, ö  is boldo
gan nevet, majd így szólt

—  Isten éltesse az urakat! Én 
ugyan újpesti rendőr vagyok, de 
szívemből a Fradit szeretem. És 
még ráadásul tizenkét liter bort 
nyertem a mérkőzésen. Majd koc 
cintok is az urak egészségére. Is 
ten éltesse az urakat!

Nagy sikert arat a rendőr őszin- 
I te üdvözlése.

—  Isten éltesse magát is 
hangzik innen is, onnan is.

Férfi cipők
garantált minőségben, a 
legszebb divatformákban
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Címre ügyelni.

éppen a közben középre fu
tott Takács II. elé, akire 
Aknai most is elkésve fut ki, 
a labda most „jobblábra”  áll 
Takács II-nek s Aknai mel-

a mai imponáló győzelmével rá
tette a koronát az eddigi sikersoro
zatra. \

Blum Zoltán: Lelkes, szép já
tékával megérdemelten győzött a 
csapat nagy ellenfele felett.

Klement Sándor: Megmondot
tam előre, hogy ez a mérkőzés sem 
jelent többet a mieinknek, mint a 
többi. S a csapat, mindent elsöprő 
lendületével megmutatta, hogy az 
Újpest sem tudott elháríthatatlan 
akadállyá lenni előtte.

Kovács Fukszi konyakkal kí
nálja az öltöző népét s úgy beszél: 
Erre a győzelemre érdemes lesz 
koccintani.

Angyal: Bevált a tippem.
Furmann: Reális az eredmény.
Takács I., a kapitány: őszin

tén szólva, nagyon féltettük ettől a 
mérkőzéstől a veretlenséget. Annál 
nagyobb most az örömünk, hogy 
győzelemmel hálálhattuk meg a 
Fradi táborának a szeretetét. A 
mérkőzés különben példásan fair 
volt.

Táncos: Ügy érzem, megérde
meltük ezt a győzelmet.

7050-es típusú rádiókészülék, minden szaküzletben kaható
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M, futball szépségeit ragyog-* 
falta a mérkőzés, mely a 
második félidőben túlságosan 
egyoldalúvá vált

Újpest —  a meccs után
Az újpesti öltözőben nagy a 

csend a meccs után. Csak Arányi 
panaszkodik, főszurkolóhoz illően, 
a játékosok lehajtott fejjel ülnek a 
pádon. Valaki mázlit emleget, erre 
Dudás kifakad:

—  Hogyan lehet itt mázliról be
szélni? Az volt mázli, hogy nem 
kaptunk nyolcat. így összecsuk
tam . . .  így  feladni mégsem lett 
volna szabad!

Borsányi is csóválja a fejét:
—  így  még nem kaptunk ki. A 

"Fradi jobb volt, de ennyi góllal 
mégse. Hiába, akinek jól megy, 
annak minden kijön, nekünk meg 
egy másodpercen belül kétszer is 
csak a kapufát sikerül eltalálni. . .

Avar már felöltözött, mikor vége 
volt a meccsnek. Botra támaszkod
va megy ki. Nagyon fáj tatja a tér 
dét:

—  Be akartam húzni a labdát a 
kapu elé, de Háda rádobta magát 
az amúgy is beteg térdemre. Kész 
vagyok. Csak porcleválás ne le
gyen . . .

Gyászos hangulat.

Újpest: „A  sérülések... 
a balszerencse.,.**

Langfelder igazgató: Beteg em
berek egészségesek ellen már eleve 
reménytelen helyzetben vannak, de 
hogy ennyire elővegye a csapatot a 
sérülés, az lehangoló. Borsányi bo
kasérülése már a játék elején ki
újult, Avart a II. félidő elején vég
leg elvesztettük. Hozzá pechünk is 
volt, mert a jól bíráskodó Ma- 
jorszky Sáros hassal stoppolt láb-

lírzer Férne fa Társa
Budapest, V., Sas-utca 29. 
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dáját hendsznek minősítette s ez 
gólunkba került. Egyébként pedig 
az ellenfélnek minden sikerült 
így könnyűszerrel elbánt mai nagy 
formájában invalidusokból álló csa
patunkkal. Sajnos, a bajnoki mér
kőzések nem tolhatok el s így ját
szanunk kellett, holott csapatunkat 
inkább üdülésre kellett volna kül
deni.

Arányi alelnök: A  bíró nem látta, 
hogy Takács I. az ötödik percben 
hendszet vétett. De . . .  nem ment. 
Minden a Fradinak jött ki. Hiába, 
12 ember ellen játszottunk. Nem a 
bíró volt a 12-ik, hanem Fortuna 
istenasszony.

Bányai edző: Az I. félidő után 
nem úgy festett a dolog, hogy 
ilyen súlyos vereségben lesz ré
szünk. A II. félidő elején Borsányi 
és Avar megsérült, Avar harckép
telenné vált. Ekkor teljesen felbo
rult a csapatban a hadirend.

Borsányi: Küzdöttem, amíg volt 
értelme, ha fájt is a lábam. De mi
kor már úgyis mindegy. . .  Bár
csak korábban előrementem volna 
csatárnak, ott még segíthettem 
volna.

§yfi! mond a bíró?
Megkérdeztük Majorszky Feren

cet is, aki a következőket mon
dotta :

—  Nem volt nehéz dolgom. A já
tékosok példásan viselkedtek s így 
valósággél élvezetessé tették a já
tékvezetést számomra. A vitatott 
lesállásoknál meg voltam és meg 
vagyok győződve, hogy nem hibáz
tam.

Amint a Ferencváros első ro
hama végigszáguldott a pályán, 
elállt a nézők lélegzete. Csak 
nagy pillanatok elmúltával tört 
ki az állóhelyből a hajrázás, hogy 
további rohamokra buzdítsa a fé
nyesen kezdő csapatot. Alig sza
badult azonban fel az újpesti 
kapu, máris a másik háló előtt 
viharzott a játék. S mielőtt az 
újpesti keblekből felszakadt volna 
az öröm hangja, a ferencvárosi 
halfsor olyan mesterien, annyi 
nyugalommal és taktikai készség
gel terelte a mezőnybe a játékot, 
hogy csak jobban felvillanyozta 
hatalmas táborát. S ez a tábor 
folyton buzdított, folyton hajrá
zott, míg el nem következtek a 
gólok, be nem következett a fé
nyes győzelem.

A buzdításra szükség volt.
Újpest az első félidő nagy. 
részében nehéz és erőteljes 

ellenfélnek bizonyult,
amely ellen nem lehetett könnyű 
szerrel kivívni a győzelmet. Az 
első rohamok elmúltával, amelyek 
egyszerre meghozták a derbi
hangulatot, úgy látszott, hogy 
nagyon kemény, minden akaratot 
és tudást pályára varázsoló küz
delem kezdődik. Mindig az volt az 
újpestiek nagy erénye, hogy 
küzdelmet minden ellenfélle! 
szemben igen nehézzé, igen ke
ménnyé tudták tenni. Amikor azt 
láttuk, hogy minden labdáért meg 
kell küzdeni, amikor tapasztaltuk, 
hogy egy-egy passzal nem lehet 
kijátszani és a játék folyásából 
kikapcsolni a lilákat, erre a sok
szor látott küzdelemre gondol 
tünk.

De nem következett be mégsem 
a nagy küzdelem.

Az Újpest játékosai csak a 
részletharcokban állották 

meg a helyűket.
Csak helyi csatározások folytak s 
ezekben a csetepatékban nagyon 
sokszor felül is maradt az újpesti 
játékos. A  folytatás azonban alig- 
alig volt olyan, amilyet régebben 
láthattunk, amire ezelőtt az újpes
tiek képesek voltak. Mikor az első 
Fradi-rohamra olyan erőteljes el
lentámadással válaszoltak, önkény
telenül felvillant a gondolat:

—  Végre itt a csapat, amely 
igaz mértékkel méri meg a Fe
rencváros fajsúlyát!

Hiszen mindenki érzi, mindenki 
gondolja, hogy a Ferencváros mai 
tudásáról már nincs igazi mérté
künk. Olyan könnyen, olyan fölé
nyesen nyeri sorjában a mérkőzé
seket, ahogyan még sohasem nyerte 
magyar csapat. S ez a könnyedség 
azt a látszatot szüli, hogy a Fe
rencváros olyan erőt képvisel a fut
ball világában, amilyet magyar csa
pat még eddig talán sohasem kép
viselt. Hiszen hozzászoktunk a 
múltban, hogy a magyar bajnok 
Európa bármely csapatának méltó 
ellenfele, megbecsült riválisa volt. 
Ha tehát a Ferencváros ennyire 
felette áll a magyar csapatoknak, 
akkor az egész futballban is kivé
teles helyet foglal el. Erről győzött 
volna meg az, ha az Újpest mind
végig megmarad teljes erejű ellen
félnek g úgy vívja ki vele szemben 
a máris bajnoknak látsző Ferenc
város a győzelmet.

Ez azonban nem következett be. 
Újpest csapata fokről-fokra gyen
gült, szinte percről-percre vesztett 
erejéből. S mikor a második fél
időben Avar sérülése felbontotta 
teljesen a csapat rendjét, olyan 
könnyű zsákmánnyá vált a győze
lem a Fradi számára, amilyenre 
senki sem gondolhatott, 

így esett, hogy
a néző végiggyönyörködhette 
a futball érdekes skáláját 

ezen a mérkőzésen.

Láthatott viharos, sokat jelentő és 
még többet ígérő kezdést. Élvez
hette a két —  egy ideig —  egyen
rangú fél nagy küzdelmét Később 
pedig megcsodálhatta azt a nagy

szerű játékot, amelyre a Ferencvá
ros képes, amikor fényes egységé
vel, nagy összeszokottságával fel- 
őrli ellenfele erejét s szabadjára 
ereszti játékos kedvének, csiszolt 
tudásának minden csapongását, 
erejét.

A Ferencváros győzelme így 
tiszta és teljes volt. Nem idézte elő 
semmiféle mellékkörülmény, nem 
játszott benne döntő szerepet sem 
a futball szeszélye, sem a szeren' 
cse forgandósága.

A tudás, felkészültség sze
rezte meg, amely előtt a mai 
Újpestnek meg kellett hajol

nia.
Szép volt a játék. Akkor is, ami

kor Újpest eleven ereje még ele
gendő volt ahhoz, hogy az ellenfél 
akcióit megszakítsa, ha arra nem 
is futotta tőle, hogy maga alakít
son formás, tetszetős támadásokat,

Takács I. Géza

maga vegye át azokat a jól gör
dülő, pontosan futó támadásokat, 
amelyeket egy ideig -meg tudott 
törni És szép, élvezetes volt a já 
ték akkor is, amikor az Újpest ön
bizalmát vesztve feladta a küzdel
met. Mert ekkor a Ferencváros 
csapatának játékos kedve, játéko
sainak nagy tudása termelte a 
szépségeket, szerezte az élvezetes 
pillanatokat.

Újpesttől azonban többet vár
tunk.

Többet várt a nézősereg a múltak 
emléke alapján, többet remélt a 
csapatban helyet foglaló játékosok 
ismerete folytán. Mindenki várta 
azt, hogy ha a Ferencváros ki is 
vívja a győzelmet, ez a győzelem 
nem lesz az ellenfél súlyos vere
sége, hanem csak a mérkőzés el
vesztése. A  megyeri homokon azon
ban Újpest nemcsak mérkőzést 
vesztett, de komoly,, igen- kiadós 
vereséget is szenvedett,

Mindkét csapat dicséretére kell 
azonban elmondani azt is, hogy

az egész mérkőzés példás 
sportszerűséggel folyt le.

A játékosok nem vétettek a szabá
lyok szelleme, a sportszerűség kö
vetelményei ellen s ezzel kitűnő 
propagandájául szolgált a mérkő
zés a futballnak. Ezen a téren Ú j
pest teljesen egyforma érdemeket 
szerzett, ami azt is jelenti, hogy 
ezért jobban rászolgál a dicséretre, 
mint nemes ellenfele. Hiszen a 
vesztésre álló csapatnak mindig 
nehezebb megtartani a sportszerű
séget, a szabályok szelleméből fa- 
kadó követelményeket, mint a 
győztesnek. így  Újpest nagy rész
szel járult hozzá ahhoz, hogy a ta
vasz utolsó derbijén nemcsak a Fe
rencváros, hanem a futball is ko
moly sikert ért el, fontos győzel
met aratott!

A Ferencváros egysége 
egyetlen pillanatra sem  

bomlott meg
A mérkőzés legszembeötlőbb je

lensége az volt, hogy a Ferencvá
ros nagy ellenfelével szemben is 
annyira szilárd egység tudott lenni, 
mint bármely más mérkőzésen. A  
csapatnak egyetlen része sem bom- 
ott meg az> újpestiek eleinte elég 
erőteljes támadásai nyomán sem, 
később pedig, amint az ellenfél 
egyre jobban gyengült, ez az egy-

ie !r&  legtücsátóan Morzsányinál g

ség fokozatosan nagyobb lett.
Az alapja ennek minden

esetre a halfsor.
Ennek a három játékosnak össze- 
működése fényes stílust tud te
remteni. De arra is jó, hogy állan
dó őrlésével, passzjátékával az 
ellenfél tüdejét is ki-íullassza. Pe
dig azt lehet mondani, hogy Sárosi 
nem játszotta ki legjobb formáját. 
Több hibája akadt, mint máskor, 
kevesebb energiával küzdött, mint 
ahogy megszoktuk tőle. De minden
ki tudja, hogy nem egészen fit a 
kitűnő játékos, aki azonban így is 
tökéletes tartó oszlopa tudott lenni 
csapatának. De éppen ilyen jól 
álla meg helyét Lázár és Laky is.

Laky játéka ezúttal határo
zottabb, hibátlanabb volt,

mint a flegmájával néha túlságba 
eső Lázáré. Zsonglőrt labdakeze
lésével bámulatba ejt, de azt az 
egyenletes játékot, amit Laky 
mutatott támadásban és védeke
zésben, nem láthattuk baloldali 
társától. A második félidőben kü
lönösen komoly szerepet játszott 
Lalcy s Toldi fejesgóljának elő
készítésével még külön is feltűnt. 
Komoly futballistasiker volt, amit 
ekkor aratott.

A ferencvárosi csatársor
egyes tagjairól sem mond
hatjuk, hogy legjobb formá

jukat játszották ki.
Maga Toldi is azt hangoztatta a 
mérkőzés után, hogy nem ment 
úgy a játék neki, amint szerette 
volna. Vele együtt Turay is ke
vesebbet produkált, mint mosta
nában szokott. Úgy látszik, neki 
nem használ a pihenő. Most is 
remekül harcolt, de a labdaosztá
sa nem volt elég jó  s lövéseivel 
nem volt szerencséje. Fejjel to
vábbított labdáiért azonban teljes 
elismerés illeti. Ha Turay és 
Toldi úgy játszik, ahogy az el
múlt hetekben, akkor az ered
mény egészen katasztrofálissá 
válhatott volna.

Különben éppen az a Ferencvá
ros csatársorának nagy ereje, hogy 
ezt a kis visszaesést nem érezte 
meg még az Újpesttel szemben 
sem. Nem pedig azért, mert most

Takács II. virradt ismét 
pompás napra.

A mezőnyben ö volt a legjobb zöld
feh ér csatár, a kapu előtti értéké
ről pedig a két gól beszél. Jól fog
lalkoztatta Táncost is, aki szintén 
többet nyújtott már, mint ezelőtt. 
Kohutot már inkább a másik két 
csatárhoz lehetne sorolni. Igaz, 
megjátszott néhány labdát reme
kül, de a második félidőben egé
szen magának játszott. Három, 
négy gól után azonban ki az, aki 
ezt rossz néven veheti tőle?

A védelem éppen olyan biztos 
része volt a csapatnak, mint a má
sik kettő. Az első félidőben a nap 
is kellemetlenkedett neki, de mégis 
alig akadt hibás mozdulata. Külö
nösen Korányi jó  játéka keltett 
feltűnést Pompásan rúgott, gyors 
és fürge volt. Rácáfolt eddigi for
májára. Mellette Takács I. a meg
testesült nyugalom. Percről percre 
jobb érzékkel, biztosabban, rutino
sabban avatkozott a játékba s a 
második félidőben olyan fölénye
sen bekkelt, mint fénykorának leg
jobb napjain. De talán még akkor 
sem tudott ilyen jó  lenni soha. 
Háda jól egészítette ki a védelmet 
s kevés komoly dolgát becsülettel, 
sikerrel elvégezte.

Újpest csapatából 
hiányzik az össze

tartó erő
Ezt az összetartó erőt akár cen

ternek, akár centerhalfnak nevez
hetjük. Nincs feje, nincs irányí
tója a csapatnak s nem csoda, ha 
ilyen körülmények között a nagy
szerű ferencvárosi egységgel szem
ben szétesett. A  csatársor már az 
első félidőben is zilált képet mu
tatott. Nem tudott folyamatos ak
ciókat vezetni, nem tudott össze
forrni.

Sáros beleveszett a mezőnybe 
lassú mozgásával, körülményes 
technikájával. Avar mindent ma
gára vállalt, de mindent maga 
akart végigvinni, teljesen megol
dani. Nem adott sem balra, sem 
jobbra labdát. így a nagyon friss- j 
nek, igyekvőnek látszó Sas jófor- > 
mán egyetlen labdát sem kapott.1

Á4eghalta kabala
Tolongunk k ife lé . M elle ttem  sodró

dik: az ism ert ú jp esti pólózó, akinél 
nagyobb Jcabalista aligha van. M ost 
is ilyesm iről leh etett szó, m ert kés- 
kabátjának g a llér já t h a jtja  vissza. 
É szrevesz, m osolyogva  legyin t.

—  E z  sem  használt!
—  K abala?
— V olt, uram , volt. A  m ai meees

kiölte belőlem  a ka balát!
—  M iér t?  —  kérdem , m ert emlék

szem , h ogy  eg y szer  nyáron  a nadrág
já t  n yakkendővel k ö tö tte  m eg  kaba
lából.

M ég  eg y szer  legyin t.
—  N in cs ér te lm e! É rdem es meg

hallgatni, m it v ittem  v ég b e  ma 
em iatt. B á r  vasárnap van, reggel 
hatkor keltem  fe l, m ert m últ vasár
nap is ilyen k or m entem  el havidról 
és akkor g y ő zö tt  az Ú jp est. Igaz, 
hogy a B udai „1 1 ”  e l l e n . . .  Szóval 
azután h á tra felé  kisétáltam  az utcá
ra, két sa rkot fa l  m ellett m entem , 
eg y e t  a kocsiúton  (e z  norm ális idő
ben 3 : l - e s  g yőze lm et je le n t ) ,  öt lé
péssel u gro tta m  á t m indig egyik  
já rd áról a  m ásikra  (h o g y  esetleg  Sas 
is rú g jon  g ó lt ) ,  jobbkezem et a bal
zsebem ben ta rto tta m  és . . .  D e  mit 
m eséljem  tová bb ! V ég e  m inden jó  
ka balám nak . . .

—  R é s z v é te m . .  .
—  Csak h a g y ja . . .  M ost lá tn i 

igazán, h ogy  m egvá ltozott a  v ilág . . .  
É n egész nap nem  nézek cigarettára  
és a  F eren cvá ros  m égis öt g ó lt rú g !

Jakube sem az a csatár, aki —  szo
katlan posztról —  ilyen ellenfél el* 
len irányítani tudja a támadást. 
P. Szabótól sem láthattunk így 
semmit, amint

az egész csatársor csak zi
láltságot mutatott.

Különösen a második félidőben, 
amikor szinte percenként változott 
ennek a sornak az össztéíele Avat 
sérülése után. Ez a csereberélés 
mutatta legjobban az újpesti csa
pat egységének hiányát, vezér nél
kül való voltát.

A  halfsor jól kezdett.

Volentik jól, stílusosan adta a 
labdát előre, bár a védelmet az

(OEREIVáS) BERIHGER, József-kSrút 44.
A legjobb saját készítményű

F U T B A L L O Z
Kérjen árjegyzéket. Tol.: J .461-00

első perctől kezdve magára hagy
ta. Később azután elkészült ere
jével s csaknem teljesen eltűnt 
a mezőnyben. Szalay tovább bírta. 
A mérkőzés nagy részében jól 
játszott, néha nagyon komoly 
halfprodukciókat s végig kitűnő 
tulajdonságokat láthattunk tőle. 
Természetesen nem olyan mérték
ben, mint Borsányinál, aki jő  
ideig rengeteget vállalt abból is, 
amit társainak kellett volna el
végezni. Nem értjük azonban, 
hogy olyan komoly játékos, mint 
Borsányi, miképpen adja fejét 
arra, hogy a csatársorba megy 
előre. Semmit sem használhatott 
már, de rontott a csapaton s an
nak teljes széthullását segítette 
elő.

A  védelem kevés támogatást ka
pott a halfsortól s így nehéz hely
zetbe került. Dudás nem igen csil
logtathatta rúgótechnikáját, a kö
zelharc, rombolás,- kapcsolás pedig 
nem igazi kenyere. Kővágó gyorsa
sága sokszor jó l érvényesült, de ez 
sem segíthetett, amint keménysé
gével sem ment semmire. Aknainak 
nem volt jó  napja. Nem tudott az 
adott esetekben elég határozottan 
beleavatkozni a játékba. Mintha 
kissé elmélázó lett volna. E Í pedig 
nem marad büntetlenül a kapu* 
posztján.

Majorszky
játékvezetése

ellen nem lehetne komoly kifogást 
emelnL Nem volt nehéz dolga s vé
gig komoly figyelemmel vezette a 
mérkőzést. Valamivel hangosabban 
fütyülhetett volna azonban több 
esetben.

FufbaBIcipő Pie*50
Fuló cipő P 1 8 .- ,  birkózó és bozolóclpó
feltété, króm vagy gumitalppal P 18.—,  Karók- 
párcipó, fekete P 16.— Ezenkívül túra*, 
■port-, vadász-, motórolpók és oalzmáK 
vízhatlan és garantált minőségben kaphatóit

Jakobovits A. ŵ ;.W Í:«»
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A hét tizenegye
A  hét, az esedékes forduló, a derbi jegyében telt el. Egé

szen természetesen minden figyelem az újpesti mérkőzés felé 
fordult s annak tüzéből vártuk a hét csapatának kikovácsolódá- 
sát. Az eredmény váratlan. A  Ferencváros olyan fölénnyel ke
rült ki a mérkőzésből, hogy a legjobb tizenegy összeállításánál 
szint© nincs más feladat, mint a zöld-fehérek csapatába egy-két 
pontra alkalmas kiegészítőt keresni. Háda helyét Szabó talán 
veszélyeztethetné, Sárosi és Kalmár beállítása körül lehetne 
vitázni s Kohut pozícióját talán megingatná Híres. A  tegnapi 
játék alapján azonban így alakultak a csapatok:

Háda

Takács I. 

Borsányi

Táncos Takács II.

A  tartalékcsapat:

Sárosi

Turay

Szabó

Dudás

Lázár

Toldi Kohut

Koszta

Rozgonyi Remmer

Laky Kalmár Magyar

Yincze Teleki Brunecker Híres

§
* « « * # * ,  gsp

A  n e g y e d i k . . .
T áncos passzát T uray sarokkal p e rd íte t te  a h elyére középre fu tó  T akács I I . elé, aki az elébe fu tó  A knai 
m ellett véd lietetlenül lőtt a hálóba. K épünkön  Szalay takarja  el a  h e ly z e t előkészítő  _ T urayt, T akácstól 

balra K ővágó, job b ra  V olen tik  látható, a kép jobbszelen  A kna i

Karafiáth Jenő ar.
kultuszminiszter 
a derbiről
es a m agyar  
futballról

—  S a já t tudósítónktól —

Az újpesti nagy mérkőzésen Lá
zár Andor dr.-nak, az OTT elnöké
nek társaságában megjelent K ara
fiáth Jenő dr. kultuszminiszter is, 
aki nagy érdeklődéssel nézte végig 
a játékot. Az Újpest elnöksége és 
az MLSz vezérkara foglalt helyet a

LCSÓ
RBANSPORTCIPŐK 1

LINÓLEUM CIPŐHÁZ 
A n d r á s s y - ú t  27
(Az Operával szemben)

díszpáholyban az illusztris vendé
gekkel, akik láthatóan megelégedet
ten távoztak a mérkőzés után.
""Megkérdeztük K arafiá th  Jenő 

dr.-t a látottakról, aki a következő
ket mondotta munkatársunknak:

—- A  szép játékkal nagyon meg 
vagyok elégedve. Sportszerűen és

FUTBALL
TURISZTIKA

TENISZ
tolszorslÓMk legolcsóbban

KELLERT J E N Ő  sDOrtárnházáiran Bpest
Teréz-körűt 35. Telet: 23-3-51. Nyugati ué|

fairül vívta meg a k é t csapat a 
nagy mérkőzést, csak a Ferencvá
ros fölénye túlságosan kidomboro
dott és túlságosan sok  gólban je  
lentkezett.

—- Különben m eg vagyok  győ
ződve, hogy a fu tb  allkérdésnek az 
egyetlen lehetséges megoldása, hogy 
ilyen szép, sportszerűen  végighar

colt mérkőzéseket lásson a közön- 
j. A z  ilyennek mindig lesz néző

je , mint ahogy a mai meccs is 
ilyen tekintélyes nézősereget tudott 
megmozgatni. Éppen ezért gratulá
lok a két. csapatnak!

Csehszlovákia
Prága

I. Ugat Spárta—Kladno 6:1 (4:1) 
— Bohemians—Nachod 6:2 (2:1). — 
Viktória Pilsen—Teplltzer FK 1:1 
(0:D.

II. ligás SK PUsen—Yinohrady 2:0
(2:0).

Nemzetközi! WAO Bées—Zsidenioe 
Brünn 8:3.

Barátságos: DFG Prága—Viktória
Zsiskov 8:1.

Losonc
Losonci A FC — Füleki T C  1:1

(0 :0 ).

Kassa
K A C — K. Törekvés 2:2 (1 :1 ).

Pozsony
Vasas— Húsos 5:2 (4 :0 ). 

Makkabea— Érsekújvár! SE 2:1 
(0 :1 ).

Kábelgyár— Lévai T E  1:1 (1:0)

Komárom
K FC — P T E  3:1 (0 :1). 

Galánta
GSE— Cémagyár 9:0 (2 :0 ).

A z  e l s ő  . . .
T u ra y  tisztára  já tszo tta  Takács I l -ö t  s K ővágó m ár n em  tudja  m egakadályozni á gólrekord ert  

lövésben , A k n a i is hiába n yú l a  pom pás, m agas labda után

Romániá'
Kolozsvár

Románia— K A C  3:1 (2 :1 ). 
Szatmár

Bar Kochba— Olympia 1:1
(1 :0 ) .

SzSE— Törekvés 3:0 (2 :0 ).

Nagybánya
Nagybányai SC— Tricolor 2:1

(1 :1 ) .
Mármarossziget

Nagykárolyi Victoria— Mara-
mures 7:2 (1 :1 ).

Nagykároly
Szinérváraljai SC— Nagykárolyi 

Törekvés 0:0.
Brassó

Brassovia— Olympia 6:3 (4 :1 ).
Glória— Izvorul 5:0 (3 :0 ).
Astra— Sparta 1:1 (1 :0 ).

Nagyvárad

Egyetértés— Makkabea 9:0
(4 :0 ).

Crisana— Nagyváradi SC 4:0 
(4 :0 ).

Temesvár

U D R — T A C  3:3 (2 :1 ). 
T M T E — Kadima 4:0 (2 :0 ). 
Ilsa— Kinizsi 4:0 (1 :0 ). 
Bánátul— Rapid 2:1 (1 :0 ). 
Patria— Tricolor 1:1 (0 :0 ). 
Freidorf— Zsombolyai SE 2:2 

(2 :0 ) .
Hertha— Electrica 4:3 (2 :1 ). 
Unirea— Vulturii 2:1.
Unió— Venus 1:1.
Dacia— Amatőr 2:2.

Bukarest
Unirea— Juventus 2:0 .(0:0).

Makkabea— Sportul Studentesc
1:0 (0 :0 ).

CFR — Vojvodul Mihai 6:1
(3 :0 ).

Vm us— Olympia 1:0 (0 :0 ).

Svájc
FC Dugiano—FC Chaux die Fond 

2:0, Nordstern Basel— Young Fel- 
lows Zürich 4:2, Urania Genf—FC 
Basel 4:1, Grasshoppers Zürich—Ser
vette Genf 5:1, FC Aarau—Young 
Boys Bem 3:Á

Lengyelország
Polonia Varsó—Warta Poznan 2:1, 

Krákowia Krakó—Pogon Lemberg 
2:1, Ozarny Lemberg—Legia Varsó 
0:4.

Belgium
Beersot—Daring Brüsszel 1:1. FG 

Meeheln—Bacing Meeheln 4:1, Stand
ard Liege—Racing Gént 3:2, FC An
yára Tubantia FC 6:0, FC Brügge— 
OS Biügge 4:2, Berchem Sport- 
Unton St. Gilloise 2:0.

Németország
Minerva 93—Stettiner SC 6:0 

(3:0). Eintracht Frankfurt—VFL 
Neckarau 3:1 (2:1). FSV Frank
furt—FK Pirmasens 4:1, SV Wald- 
bof—FV Saarbrücken 5:2, FSV 
Mainz 05—Wormatia Worms 2:1, 
Bayem München—Karlsruher FV 
1:0, I. FC Nürnberg— Spielvereini- 
gung Fürth 2:0 (1:0), FV Rastadt 
—VFB Stuttgart 312, Kicker Stutt
gart—Teltonia München 3:1 (1:0), 
Dresdner SC—Wacker Leipzig 1:0 
(0:0), Polizei Chemnitz—Wacker 
Halié 7:2 (5:1). Altomra. 93—Ein- 
tracht Braunschweig 4:1 (1:1), Her
tha BSC—Tennis Borussia 3:2, 
Sportfreunde Leipzig— Gutsmut? 
Dresden 3:2.

Vegyes hírek
A T L É T IK A

A svéd olimpiai bizottság elhatá
rozta, hogy nem küldi ki atlétáit a 
losangelesi olimpiára. A  svéd sport
élet vezetői együttes megbeszélést 
tartottak és helyeselték az ^olimpiai 
bizottságnak a súlyos gazdasági hely
zetre való tekintettel hozott határo
zatát. Killander kapitány javasolta,
hogy az összes előzetes megállapodó-
_íl_íL /  —4,1 «irr Aílil ,QT g|»sokat (az atléták szállítására, az 
látására stb. vonatkozólag), azonnali 
hatállyal érvénytelenítsék.

K ER ÉK P Á R
A  D K K  56 km-es időelőnyver

senyét Csapiár nyerte. Ideje 
1:39, 2. Deák 1:45.35, 3. Ragzik 
1:48.20, 4. Gyenis 2:05.4. —  21 
induló.

Max Bulla körül botrányos je
lenetek alakulták ki a párisi hat
napos folyamán. Bullát diszkvali
fikálták, mert önként kiállt, majd 
félóra szünet után újra vissza 
akart térni. A  Velodrom d'Hiver • 
20.000 főnyi közönsége a diszkva- 
lifikálás hírére óriási botrányt 
csapott, szét akarta szedni az 
arénát, mire a rendezőség kény
telen-kelletlen visszaengedte Bul
lát. Bulla beállása után a sportök- 
foen 5 perc alatt 11.000 frankot 
nyert össze.

”  nMielőtt teniszpályát bérel,
győződjön meg leszállított 
árainkról ! Ne csináljon gondot 1
gáuak, ha nincs társasága, mert mi be
osztjuk csoportokba és személyenkint
egész idényre (1
30 pengőt
hetenként háron

idényre (7 hónap) csak
tízet

iáromszor délelőtti 2 órai
játékért

O lcsó  c s o p o r to s  ta n tsxok ta tés
„ F A S O  R« teniszpálya

VII., Damjünich-utca24. Telefon: 324—01 
„ABONYS“  toniszpálya

VII, Abonyi-utca 3, Aréna-ót sarok 
Telefon : 3«2—43 ______

Hétfő, 1932 április 1L

A &  ű i m z é k  

f - M k d  f f m h k

m iíú k  iM
—  T ávira ti je len tésü n k  —

Páris, április 10.
A colombesi stadionban 50.000 (!) 

ember előtt, a svájci Mércét bírásko
dása mellett 2:1 (1:1) arányban győ
zött Olaszország Franciaország ellen.

J>ziT]tink

íkotexet
Az olaszok jobbak voltak, mint az 
eredményből következtetni lehetne, 
nem volt szerencséjük azonban a lö
vésekkel. Szünet után nyomasztó fö
lényben játszottak. A  franciák szerez

ték meg a vezetést Liberattd révén a 
9. percben, Magnozzi a 41. percben 
egyenlített s szünet után Constantino 
gólja döntött.

Az olaszok párisi szereplése sem 
volt mentes a politikai tüntetésektől 
Kínos feltűnést keltett, hogy az 
olasz csapat pályára léptekor a ze
nekar nem az olasz himnuszt húzta, 
hanem a Marseillaise-t. Amikor pe
dig az olasz csapat fasiszta karfel
emeléssel köszöntötte a közönséget 
— kifütyülték.

Comoból jelentik, hogy az olasz 
B) válogatott ott Luxemburg válo
gatottja ellen 12:0 (6:0) arányban 
győzött.



Hll® Scsfe re— Budai 
2 : 0  ( 1 : 0 )

G yen g e nívógú mérkőzésben 
cb kevésbé gyenge csapot győzőit

v s a
mamaamEsaiBaaa

A budaiak komerrel válaszolnak, 
ezt Polgár élesen lövi ■—  Biribe. 
Győri beadását Horn kiüti, Lutz 
kapu mellé lövi. Most már egészen 
ellaposodik a játék. A  S8. percben 
Schuster Zilahival kollidál, meg
sérül, kiviszik. A  42. percben ártat
lan labda felpattan Lutz kezére, 
aki éppen a 16-os vonal mögött 
áll.

Hétfő, 1032 április 11. 1

Bocskai— Kispest
1 : 0  ( 0 : 0 )

A feljavult Bocskai nagyon szép 
játékkal győzött

G ó l i ö v ő :  G y ő r i ,  H a j ó s

U TE -stadion. B ír ó : Szél.
10.000 néző.

II I . kér. F C :  Biri —  Werner, 
Bíró —  Borotvás, Lutz, Magyar — 
Fenyvesi, Blaskó, Zilahi, Győri, 
Hajós.

Budai „1 1 ” :  Horn —  Wéber, 
Fekete —  Kárpáti II., Kárpáti I„ 
Schuster —  Sztancsik, Ember, Pol
gár, Lyka, Bachmann.

(M ind  a k é t öltözőben  gondok  
vannak az összeállítás körül. A  I II . 
kér. F C -b en  Dán kiadatása nem  
jö t t  m eg S vájcból, íg y  teh á t G yőri 
a csatársorban já tszik , W ern er  m a
rad hátvéd. A  Budád „ l l ” -nél 
C zum pf balbokája nincs rendben, 
Bachm annak já tszania  keü. K ár
páti 1. sincs egészen  rendben, de az 
óbudaiaknál is van baj, Blaskó lába 
fá j .

W ern em ek  kedvez a sors, & vá
lasztja  a nyugati k a p u t,j

Ófeydca rseftezers kezd,
de ss végére belevon
Polgár indítja el útjára a labdát, 

néhány derékbatört akció után 
Bachmann összeütközik Beretvás-

E D E L  F U TE A L IA B D A
a legjobb, legolcsóbb 
Gyár: IIL, ZSIGMOND-U. 84. 
Telelőn: 519-12

sál, aki egy ideig fájlalja a lábát. 
Sztancsik éles beadása Birié. A  bu
dai balszámy vezeti most a táma
dásokat. Ember, majd Lyka lövése 
emberről pattan vissza. Az 
óbudaiak bevezető akcióit Hajós 
vezeti. Az első tíz percben a Budai 
„11”  csatársora meglepő szépen 
kombinál, a kerületi védelemnek 
ugyancsak van dóiga. Reményteljes 
támadás közben Polgár kézzel 
érinti a labdát. Lyka beadását Pol
gár átengedi, a nagy rössel befutó 
Ember lövése komerre megy. Most 
a halfák próbálnak lőni, előbb Be- 
reftvás, majd Kárpáti II. hosszú lö
vése megy kapu mellé. Az első 
negyedóra elteltével a Budai „11”

változtat támadósorának ösz- 
szeáliításán

(ez nagyon sokszor előfordul még 
majd a meccs során): L yka  lesz 
balszélső, S ztancsik  balösszekötő. 
IMMBCnMamjgMMiSgaaaaagaaiiiii' iniiiiiini'ei B

H T  B Ú D  J l  H\
az ö ssz e s  M O T O R *

O L A J
különlegessé
g e k ,  iBosch stís.

i!.,Confiö-!ár 5 .  sí. Ghülany Miklós
Minden házhoz szállítva. Tel,: L  578-tO

Ember remek labdáját Bachmann 
veszélyesen adja be. Ember fejese 
gyenge. A  20. percben kezd a nívó 
emelkedni. Egy-két szabadrúgás 
hozza frontba hol az egyik, hol a 
másik csapatot. A kerületi haifsor 
fokról fokra magához ragadja a 
kezdeményezést és ezzel meg is 
fordul a játék képe. Most már a 
kerületi csatárok jutnak többször 
szóhoz. A  30. percben létható

a mérkőzés legszebb akciója:
B eretvá s rem ek  oxforddal küldi 
harcba G yőrit, akinek passzát H a-

H u i t S z S s
közismert, kiváló munka

olcsófeÍ3r min® Pesten.
Teljes húrozás bélhúrral P 6.50

BLEYER TESTV ÉR EK
II. kerület, F ő -u tsa  27. szám

jó s  kapásból sü v ítte ti el a kapufa  
m ellett. A  Budaiaknál újra változik 
a csatársor: S ztancsik visszam egy  
jobbszélre , Lylca balösszekötő, 
Bachm ann balszélsö lesz. Fenyvesi 
beadását Győri alig a kapu mellé 
helyezi. A kerületi balszámy akció
ját Horn -röviden védi, Fenyvesi 
lövését Horn komerre tolja.

A sarokrúgásnak a 38. pere
ljen áll neki Fenyvesi.

K issé m élyre sikerül a rúgás, de 
M agyar szépen  íveli a kapu elé és

Győri nehéz helyzetben lövi
a baloldali kapufának, ahon

nan begurul. 1:0.
Most inár az óbudai csapat diktál
ja az iramot, főként Győri nagyon 
agilis elől. Amikor a bíró a félidő 
végét jelzi, a pálya nagy óráján 
még három perc hiányzik, de a bíró 
órája az irányadó.

(S zü n etben  n em  győzik  hangoz
tatni a k erü leti vezetők , hogy  ez a 
m eccs m ég  n incs m eg n yerve . A  B u 
dai „1 1 ”  ö ltöző jéb en  elhatározzák, 
h ogy  ú jra  változik  a csa társor: 
Bachmann, Sztancsik, E m ber, 
L yka, P o lg á r !)

A  Budai „11" rekordot 
teremt a csereberélés

ben
Majdnem nyer ez az összeállítás. 

Már az 1. percben Polgár szépen 
kiugrik, remekül ad be, de a tel
jesen tiszta Bachmann még az üres 
kapuba sem talál bele. Itt megfor
dulhatott volna a mérkőzés sorsa. 
Kerületi-támadások közben Polgár 
újra szóhoz jut néhányszor, de 
most már nem sikerül neki semmi. 
Győrinek van kapásból szép lövése, 
ami azonban elkerüli a célt. A  Bu
dai „11” csatársora erősen W  
alakban játszik, vezet is egy szép 
támadást, de belül Beretvás fel
szabadít. A  10. percben Weber kor- 
nerre fejeli Lutz lövését, Hajós 
komerét Győri félrelövi. Fenyvesi 
újabb kor ne rét H óm  kiüti. Most 
Fekete vét kornert, Hajós sarok
rúgása laposan kigurul. Ettől kezd
ve rohamosan süllyed a játék ní
vója. A  Budai „11”  újra cserél a 
csatársorban: L yka  m egy  balszél-
sönek, P o lg á r  lesz balösszekötő. 
Kárpáti II. szép lövése kapu mellé 
kerül. A  Budai „11”  összeállítása 
ismét változik: Bachm annt hátra- 
von ják  jo b b  fed ezetn ek , Sztancsik  
lesz a job b szé lső , K árp á ti II . jo b b 
összekötő . A  22. percben Lyka kor
nert ér el, ezt Biri kiöklözi és a 
labdával a kerületiek veszélyes 
ellentámadásba mennek át, Fekete 
csak nehezen tisztáz. A  23. percben 
Hajós lövését Horn kiüti,

Győri éles labdája a felső
lécről pattan éppen H óm  

ölébe.
Egymás hibáiból él ezután a két 
csapat. A  28. percben Sztancsik 
előtt alakul igen jó  helyzet, de a 
csatár késik, Bírónak ideje van 
beavatkozni. Most négyes korner- 
sorozat kezdődik a III. kér, javára. 
Közben Horn nadrágja elszakad, 
míg újat húz, a bíró vár és hosz- 
szabbít fél perccel. A  négy korner 
néhány meleg pillanatot hoz, köz
ben F e n y v e s i  eg y szer  a kapvlécre  
fe je l i  a labdát. Blaskó nehéz szög
ből kapu fölé lő.

A  32. percben
a kerületi jobbszárny indítja el 8 
támadást, Fenyvesi átvágott 
labdájával Győri kiugrik. Letolja a 
labdát H ajós elé, Bachm ann orra  
elő tt siklik  á t  a labda, ami

tiszta helyzetben találja Ha
jóst és a balszélső szép lövés
sel küldi a balsarokba. 2:0.

A  bíró nyomban 11-est ítél, 
amit Sztancsik élesen, de 
nem nagyon helyezetten lő, A 
vetődő Birinek sikerül is 
megakasztani útjában a lab
dát. Megfogni azonban nem 
tudja és a labda ott táncol a 
gólvonalon, végül is Biri ha

talmába keríti.
A budaiak gólt igényelnek, de a 
közelálló bíró jelzi, hogy a labda 
nem volt benn. Most még Ember
nek nyílik kétszer alkalma szépí
teni az eredményen. Először Biró 
kanalazza el előle a labdát, majd 
kitör, hátulról megtolják, mégis az 
övé marad a labda, Biri azonban 
elüti előle és Magyar kivágja. Ha
marosan vége is a játéknak.

Kornerarány 8:3 a III. kér. FC 
javára.

Myilcsfkozatok
Komor Ödön, a III. kér. FC 

igazgatója: Most már a csatársor 
is jobban játszott valamivel. A  fe
dezetsor emberfölötti teljesítményt 
adott. A csatársornak még össze 
kell szokni.

Faragó Lajos, a Budai „11”  
igazgatója: Megérdemelte a III.
kér. a győzelmet. Csapatom ember- 
emlékezet óta nem játszott ilyen 
rosszul,

Óbuda főerefe 
a fedezstsor

A győztes csapatban változatla
nul jól játszott a védelem és főleg 
a fedezetsor. A  védelem az első ne
gyedórában vizsgázott, azután már 
könnyebb dolga volt a széteső budai 
támadásokkal szemben. B ir i jól vé
dett és a szerencsével sincs mosta
nában rossz viszonyban. B iró  az 
első. percek bizonytalankodása után 
nagyon jó volt, bár a helyezkedés
ben még most is hibáz néha. W e r 
n er  viszont az első negyedórában 
állt nagyszerűen a helyén. A fede
zetsor minden dicséretet megérde
mel. B eretvá s  nagy klasszisa min
dig jobban kifejlődik, de jól érvé
nyesült L utz  páratlan munkabírása 
és M agyar  okos játéka is. A csa
társorban a H a jós— G yőri pár sze
rencsés kombinációnak ígérkezik. 
H ajós  gyors,, bátor és nem riad 
vissza a lövéstől sem. G yőri játék
kedve nagy érték. Zilahinak már 
valamivel jobban ment az irányí
tás, egyébként még nem a régi. 
Blaskó jóalakú játékos, tudása is 
megmutatkozott, de még nagyon 
idegenül mozgott az új környezet
ben. F en y v es i a szokott hasznos 
tagja volt a csatársornak.

Sok tehetséges fiú 
szerencsében egy be

illesztése
A Budai „11”  csatársorának ál

landó csereberélésével szinte eleve 
eredménytelenségre volt kárhoztat
va. Pedig egyenkint csupa értékes 
képességű játékos van ebben a sor
ban. Egyedül Bachm ann  fiatalsága 
és rutintalansága üt ki ebből az 
együttesből. P olgár  és E m b er  ér
zékkel bír az összjáték iránt és 
lőni is tud mind a kettő. L y k a  is 
nagy mester az akciók felépítésé
ben. S ztancsik  ezúttal szürkébb 
voüt a szokottnál. A  fedezetsorban 
K árpáti I. szerepeltetése kockáza
tos volt, mert még nem fit. K á r 
páti II. ezúttal aktívabbnak mutat
kozott. S ch u ster  közepes nívón moz
gott végig. Nagyon jó  rúgása van 
a két hátvédnek, de inkább csak 
tiszta labdákkal szemben érzik jól 
magukat. Különösen F ek e te  szorul 
még taktikai iskolára. H orn  remek 
mozgású, rugalmas kapus, a gólok
nál elhagyta a szerencse.

Magyarországon készül
s_ árait 50%-kai mérsékelte a világ
hírű M oriason borotváló krém gyár s 
így a víz, szappan, ecset használatát 
feleslegessé tevő Morisson borotváló 
krém ezentúl — .60 fill., 1 pengő 2Q és

2 pengőért kapható a-szaküzletekben. 
Ha 2 perc alatt kényelmesem akar 
borotválkozni, úgy csak Dr. Morisson 
borotváló krémet használjon.

G ó l  l ö v ő :  M a r k o s

K ispest. 2000 néző. B ír ó :  
A ntalics.

A  rem ek  tavaszi időben  a vá rt
nál kisebb  szám ú közönség várja  a 
m érkőzést. K itű n ik , h ogy  a több, 
m int 1500 fő n y i különvonat közön
ségén ek  nagyobb  része  Ú jp estre  
m en t ki, de a k isp estiek  m egszo 
kott közön sége is kisebbszám ú a 
rendesnél. É lénk d erü ltséget kelt, 
am int egy  tú lkövér ú rtó l kérdik  
m eg :

—  H ogya n ? I t t ?  F é lt  kim enni 
Ú jp es tre?

A z  illető n em  ér  rá  válaszolni. 
K özbevágnak :

—  Ú jpesten  nem  fé r t  volna át
a tu m ik én !

A  pályán köröskörü l lengedeznek  
a B ocskai-zászlócskák, araikor a 
k ét csapat a következő  összeállítás
ban veszi f e l  a h a rco t:

B ocsk a i: Fehér —  Kuti, Rem-
mer —  Palotás, Moóré, Marosi —  
Markos, Vincze, Teleki, Mátéffy, 
Hevesi.

K is p e s t : Dénes —  Rozgonyi,
Hunyadi —  Purczeld, Tőrö3, Ke
resztes —  Dormos, Fürstner, Kor
mos, Csendes, Serényi.

Buzdít a közönség, jó 
iramban kezd 

a Bocskai

A  já tékka l m indenki m egelé
g ed ett. A  B ocska i a labdát áz

ta tja  v íz b e : kön n yű !

Debrecen még lobban 
erősít —  Kispest már 

nem bírja
Kezdés után Fehérnek rögtön 

fognia kell Fürstner lövését, majd 
meg Teleki bombája suhan mellé. 
A 6. percben a lesbenálló Fürstner 
fütty után fejel ferólt. E g y  p er c ed  
később T eleki harcol a labdáért, 
k iu grasztja  M á té f fy t , az

Markosnak továbbít. Izgal
mas a helyzet, Markos egé
szen bekanyarodott, alig pár 
lépésnyire van a kaputól, 
Kispest védelme zavarban 
van s közben a nézőtérről 
nem is látni, hogy oldalról, 
vagy szabályosan megy-e 
hálóba a lövés. A  bíró azon
ban határozottan gólt ítél. 

1:0.
Csak Rozgonyi akarja minden
áron feladni a labdát Dén esnek. 
De hiába l . . .  Most felhangzik a 
„Huj, huj, hajrá”  s a debreceniek 
máris újra támadnak. Ha Markos 
nem lenne önző, újabb gólt is rúg
nának. így  is csaknem gólba megy 
a labda, mert

Nappal szembe, de enyhe széllel 
hátban Kispest kezd. Háromszoros 
„H u j, huj hajrá” -t  vezényelnek a 
.debreceniek s csak úgy zúg a biz
tatás, hogy eredményeként már az 
első percben T eleki szabadrúgása  
alig a léc m ellett süvít el. A z  5. 
percben a Bocskai olyan

bombázást rendez
Kispest kapuja előtt, hogy csak a 
legjobb Dénes tudja kétszer is ki
öklözni a gólnak látszó lövést. Köz
ben ideges a hangulat a nézőtéren s 
az egyik párt sem hagyja magát. 
A pályán szokatlanul nagy az 
iram . E g y e lő re  inkább a B ocskai 
erősíti m ind jobban. A debreceniek 
fedezetsora okosan játszik, tömi a 
csatársort labdákkal. A tizedik 
perc után feljönnek a kispestiek s 
a 14. percben csak az üresen ha
gyott

kapufának felső léce védi 
Dormos közeli lövését.

Dénes csak a második hátra-
nyulásnál húzza vissza a 

hálóba tartó labdát.
A 13. percben a beszorult Kis

pest Purczeldet centerhalfba 
hozza, Csendes hátramegy oldal- 
halfnak, míg balösszekötőnek Tő- 
rös jön előre. Közben a bíró néha 
elnézi a kezeléseket, mire a közönt 
ség egy része „k itü n te ti” :

—  A h -h isz-tid , ah-hisz-U d . . .
A  22. percben Teleki úgy ki

ugrasztja Vinezét, hogy nézni is 
felüdítő. Az összekötő lövegét 
azonban Dénes is szépen védi. A  
Bocskai már annyira belelendült a 
játékba, hogy néha szinte feltar t- 
hatatlan.

—  Tudnak ezek  —  állapítják
meg még a kispestiek is. Közben 
Kormos, Tőrös és Fürstner hiába 
váltogatja egymás^ helyét: nem
igen szólnak a játékba. A  90. perc
ben Purczeldnek összecsapás után 
ki kell állania, de két perc múlva

Kevés hiányzott! Izgalmas a játék 
s mindkét oldalról bővelkedik szép 
húzásokban. A 17. percben Teleki 

-Hevesi— Mátéffy összjáték után 
az összekötő kapásból céloz, —  alig 
megy mellé a lövés! Van izgalom 
és taps s gyönyörködtet a debrece
niek játéka. A  20. percben

Hevesi kapufája
arat tetszést, míg két perccel ké
sőbb két, szögletrúgáshoz jutnak a 
debreceniek. Kispest is igyekszik, 
de kornerét mögé irányítja, míg 
Csendes hét lépésről gyertyát rúg. 
Most Palotásnak ki kell állania, 
mert Serényi úgy vágott véletlenül 
a szemhéjára, hogy az felszakadt s 
a játékos arcát elborította a vér. 
Közben Kormosnak lett volna nagy 
helyzete, de Fehér végre el meri 
hagyni a vonalat és lábára vetődik, 
ö t  perc múlva Palotás visszatér, 
hamarosan újra a debreceniek ke
rekednek felül.

S zünetben  csendes a  hangulat.

visszajön, hogy Tőrös mellélövé
sénél már & is segédkezzék. Vele 
együtt jön a kispesti hajrá. Fehér 
mellre fogja  Serényi bombáját, 
majd újabb munkája is akad, de a 
kétségbeesett erőfeszítésben Kis
pest már semmire sem megy. Sőt a 
végén újra a Bocskai támad.

A szö g letrú g á sok  aránya 4 :2 , a 
B ocskai javára .

—  Biztos a negyedük
hely!

ennek örven d ezn ek  m eccs v égén  a 
d ebrecen iek  s k özb en  íg y  n yila t
koznak:

O rm os Z o ltá n : Nagyon becsüle-* 
tesen dolgozott a csapat.

K áldy Z sig m on d : A  II. félidő
beli játék már nagyon jó  volt.

Kispestnél siralomház van az öl
tözőben. A  vezetőség mossa a feje
ket s a játékosok alig-alig szólnak.

Odakint egy környékbeli srác is 
siránkozik:

—  É ppen  jó k o r  jö t te k  ezek  a 
d ebrecen i h alottham vasztók!

A  Bocskai még nem 
játszott ilyen jól

a tavaszi idényben, mint tegnap. 
De Kispest is sokkal jobb játékot

flHDRflSSYÜTI SZlHHÜZ
Óriási siker
Fejes Teri, Vaszay Piroska, Daj- 
bukát Ilona, Gőzön, Delly, Békéin, 
Bársony, Radó, Peti, Heltai, Pethes 

BÉKEFFI konferál



Megfeleni I
l ia s s a y  E g o n :  ^

R Á D I Ó A M A T Ő R
K É Z I K Ö N Y V E
Tartalmazza az összes  ̂ Diódéra 
hálózati készülékek leírását, kap
csolási vázlatait s iiuzalozásiraizait

Á r a s  T ©  f i l l é r
Kapható:

B f t R T f t  É S  T Á R S A
VI Podmaniczky-utca .39. szám 
Fióküzlet: VII*, Rákóczi-út 30. sz, 

(Nagydióía-uíea sarok)
^W»3Bx«»its*nOTer.rac^K".EJ»M»‘OTrBew33«EOTK**®B**w*=™3BBW,®,BB,,a,,BBI

mutatott, mint a múlt héten. Bal
szerencséjére most nem tudott pon
tot szerezni, míg a múlt héten a 
Sabaria ellen gyengébb játékkal — 
igen! '

V oltak percek , am ikor a B ocskai 
rég i, legszebb ndpjaira em lékezte
tett. Az első félidőben még találhat
tunk hibákat, de szünet utanra fel
javult az egész csapat, elsősorban

Hétfő, IS32 április 11

M oőrré  és M arkos.. A  közvetlen vé
delem úgyszólván nem csinált hi
bát. R em m er  újra bebizonyította, 
hogy a csapat erőssége. A  fedezet
sor magasan felette állt Kispest 
hasonló sorának s ugyancsak küldte 
a labdákat a csatároknak. A  játék 
végén M oóré  már egészen nagy stí
lusban játszott s Palotás is többet 
nyújtott volna, ha nem jön közbe 
a sérülése. Elől V ince  és H evesi 
volt az, aki minden dicséretet meg
érdemel. V ince  régi nagy formájá
hoz közeledik, míg H evesi, ez az 
egészen ifjú  korban levő játékos 
nagy ígérete futballsportunknak.

Kispest

csapatának nem volt tengelye teg
nap. T oros nem tudta megfelelően 
ellátni a tisztségét; túl lassúnak 
bizonyult. Annál nagyobb dicséret 
illeti a védelmet, amely valóban 
imponáló játékával tartani tudta a 
debrecenieket. Messze jár a véde
lem teljesítményétől a csatársoré, 
mert tegnap támadást alig_ tudott 
összehozni.' Különösen Serényi 
gyenge formája tűnt fel.

nogy—Attila 0:0
A z  A t t i l a  v é d e l m é n e k  k ö s z ö n h e t i  

e z  e g y  p o n t o t

K aposvár. B ír ó : K och  (G y á r ) ,  
1200  n éző.

S o m o g y : Vali —  Miklósi, Joós 
i—■ Egri, Péter, G yőrffy —  Mé
száros, Berecz, Kármán, Kárpáti, 
Tunyoghy.

A tti la : Szemző —  Vadász,
Bankó —  Szabó, Sós, Pogány — 
Haraszti, Buzássy, Rudas, Ma
gyar, Sziklai, m

( G yön yörű  n apsü téses  időben, 
en yh e szélben  kerü lt lejá tszásra  
a m érkőzés. A z  A tti la  a szállóban  
ö ltözött és  a u tó n 'jö t t  k i a pályá
ra. A  k ét csapatnak a g örög  túrá-

iT Ő n i s z e a E ő k . f i f i y e B e m !

An feérel részletben Igét
és olyan pályán játszik, amellyel biz
tosan meg lesz elégedve. Egyes teni
szezőket csoportokba beosztunk 0 
Olcsó csoportos oktaíáe- 
A férfi és női öltözőkben hideg és me
leg zuhanyok. — Tánc n szabadban *

. Mielőtt bérel, tekintse meg pályáinkat!
L ip ó tv á r o s i  S p o r t t e le p
V, Pozsony l-úí 15! Szi get-u sarok) T.: 910-63 ^

NTOSaSiSBÉERISEEEraSEfiraBMI 
ról baráti v iszon yba  f k erü lt já té 
kosai m elegen  üdvözlilc egym ást, 
a m iskolciak á t ' is lá togatnak a 
S om ogy ö ltöző jébe.

P é te r  és B ankó sorso l. D ankó  
a szeren csés. E n y h e  hátszéllel 
já tsz ik  l . f  fé lid őb en  az A tti la .)

Egy remek helyset 
m a ra d  ki itt, —  íll-e s  

p e d ig  o t t !
Kárm án  indítja el a játékot, 

T u n yogh y  viszi a labdát, amely 
K árpátin  át B ereczh ez  jut, de ő 
kézzel üti le. T u n yog h y  komerhez 
juttatja Somogyot. Somogy szé
pen támad, K árm án  20 méteres 
bombáját S zem ző  kornerre védi. 
Vadász felszabadító rúgásával 
M agyar  kerül jó  helyzetbe, de 
elszakad a nadrágja é3 oda a 
kedvező alkalom.

—- K árpá ti jó  —  állapítja meg
a közönség.

A  közönség nem soka örül 
neki, mert K árpá ti összeütközik 
B ankóval, térdén kap rúgást, ^há
rom percre kiáll és azután erősen 
sántikál. A 11. percben P é te r  
zsinórpasszára egyszerre fut 
K árm án, V adász é s  S zem ző, a 
gomolyagban S zem ző  keríti magá
hoz a labdát. A kirúgással Szifc- 
lai fut jól el, beadását Rudas 
nem éri el,

Haraszti remek helyzetben
van, de úgy meglepi a labda, 

hogy kapu fö lé  vágja.

Előkelő belvárosi szabócég megszü 
nése alkalmával árukészletét hihetet
len olcsón megvásároltam, ezért a lég

mllérööl!s!Wt«s)lBlölÍ
Idfe ,«►, Ff?)-ért készítem mérték sze- 

rint mesteri szabással, 
# | l  i  elsőrendű kiállításban. 
ÉL W  1 Am íg a k é sz le t  tart.
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Nagy helyzet volt! Somogy csa
társora szépen játszik a mezőny
ben. De S zem ző  jó  érzékkel fut 
ki mindig kapujából. A  20.̂  perc
ben veszélyes Attila-támadás kö
vetkezik, Rudas fejesét Váli szé
pen húzza le. Vali első labdája! 
A 23. percben T u n yogh y  újabb 
komért ér el. Ez átszáll S zem 
zőn, K árm án  kapja és lövi mind
járt a labdát, amit Vadász kézzel 
üt ki —  a tribünről úgy látszik 
—  a gólvonalon belülről.

A bíró 11-est ítél, amit Pé 
tér a felső kapufának lő.

A  kipattanó labdát ú jra  P é te r  
lövi, p ersze  szabadrúgás S om ogy  
ellen. D ankó  hazaadását Szem ző  
csak a sarokból fogja ki. Most az 
Attila veszi át az irányítást, de 
a lövések vagy célt tévesztenek, 
vagy a jól működő védelmen 
akadnak el. Az utolsó negyed
órában újra Somogyé az irányí
tás. Az Attila csak három csatárt 
tart elől, az összekötők hátul se
gítenek.

Dankó újabb hazaadott lab
dával majdnem öngólt vét.

Somogy sorozatos támadásai meg
törnek az Attila szívós védelmén. 
K árm án  és B erecz  kerül még 
lövőhelyzetbe, de mind a kettő 
kivár és a védelemnek ideje ma
rad a beavatkozásra. Ezzel vége 
is a félidőnek.

(S zü n etb en  a S om ogy öltöző
jé b en  n agy  a bosszankodás a k i
m aradt h elyzetek  m iatt. A z  A t 
tilánál a pályára és a b íróra  pa
naszkodnak.)

Ujjong a közép
Kinek szólt a megafón?

—  S ajá t tudósítónktól —
Sokan izgatottan várták a két B )  

Közép összecsapását. Tényleg, . még 
az első előmeccs második félidejében 
hallatszott valami vészes diadai- 
ordítás az állóhelyen:

.— Itt a Fradi B ) K özép!
Kis lökdösés, azután a két tábor 

elhelyezkedett, alig hárorn méter
nyire egymástól lengett a két zászló. 
De összetűzés nem volt. A  ferenc
városiakat felvillanyozta a két gél, 
hajrázott a közép. Amikor az egyik 
újpesti játékos rontott, vidáman 
kiáltott le valaki:

— Kolléga ú r!
__M i az! Maga is futballista?
— N em  . . .  H át ő ? ...  r
Határozottan tetszett a nepnek a 

gramofonzene. A villamosban mela- 
búsan jegyezte meg egy újpesti:

__ E z a mi form án k . . .  Mi szere
lünk fe l  m egafónt és a Ferencváros 
húzta el a nótánkat. . .

videsen jön  a h ír: kulcs
csonttörés.

A 26. percben Kárpáti— Kármán—  
Mészáros akció következik, Mészá
rost ollóba fogja a miskolci véde
lem A közönség 11-est reklamál, de 
hiába. Az Attila most már kezd 
időt húzni, ami bírói figyelmezte
tést provokál. Somogynál a fede
zetsor kezd kihagyni. Különösen 
Péter nem bírja már az iramot. Az 
Attila veszélyes támadásokat ve
zet, de jó a somogyi védelem is A 
35. percben Kárpáti keresztlabdát 
ad Mészárosnak, ez elfut vele és 
Dankó csak az utolsó pillanatban 
tudja kornerre szerelni._ A  komért 
Mészáros kapu mellé fejeli. A  38. 
percben Mészáros lövése _ süvít 
kapu mellé. Most mar a befejezésig 
nem alakul helyzet, csak sorozatos 
taccsok vannak. Az Attila védelme 
biztosan és elegánsan szerel le 
minden góllövő kísérletet.

Kornerarány 9:2 a Somogy ja
vára.

A sorsolásnál az Attila nyeri a 
labdát.
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N y ila t koasatok: •
Lánczi Béla, a Somogy elnöke: 

A csatársor határozatlansága miatt 
nem tudtuk nagy fölényünket ki
használni.

Miklósi: Ilyen pechet még nem 
láttam. Fölényben is voltunk, 11-es 
sem ment be, a labdát is elvesz
tettük . . .

Zemplény Gusztáv dr., az At
tila fővárosi képviselője: _ Nagyon 
gyenge futball volt ez. Mind a két 
oldalon csak a védelmek váltak ki. 
A  bírónál még hiányzik a rutin.

Koch bíró: Heves iramú, fair 
mérkőzés. A  védelmek jók mind a 
két csapatban. Akármelyik fél 
győzhetett volna.

A csatároknak nem 
megy a góliövés

A  II. félidő azzal indul, hogy 
Sziklai rossz sarokrúgásán derül a 
közönség. A  4. percben Tunyoghy 
viszi a labdát, Kármán fejesét 
Szemző kiöklözi Mészároshoz, aki 
élesen lő, de Szemző kornerre tolja 
a labdát. A  sarokrúgásra egy
szerre ugrik Kárpáti és Kármán, 
mind a ketten beesnek a hálóba, 
csak a labda kerül a kapu fölé. A 
8. pereiben nagy Attila-helyzet ma
rad ki. Rudas szép labdáját Sziklai 
viszi le, a kornervonalról centerez, 
a labda elsuhan Miklósi mellett,

Buzássy tisztán áll, de át
engedi a labdát Harasztinak, 
aki idegességében három 
lépésről a külső hálóba 

vágja.

A  12. percben Miklósi 20 méteres 
szabadrúgása a sorfalról pattan le. 
Attila-támadás gördül, Joós köny- 
nyen veszi, Miklósi azonban jókor 
avatkozik be. Kap is tapsot a kö
zönségtől. Most két félpályáról irá
nyított szabadrúgás következik, 
egyik csapat sem használja ki. A  
22. percben Egri és Magyar egy
szerre megy a labdára, összeütköz 
nek, elterülnek.

Magyart kiviszik, azután las
san bemegy az öltözőbe. Rö-

A II. ligában

A Szeged F€ goraksaratf is 
megállta a helyét

A Bak meglepetésre nagy vereséget mért a z  Ete-re
II. liga állása:

1. Soroksár
2. Szeged

16
15

L3
13

3
3 _ 59:16

47:12
29
27

(3)
i

3. Turul
4, Etc

14
15

9
8

2
1

3
6

47:19
39:26

20
17

(8)
(13)

5. Bak IS 8 1 4 22:23 17 (9)
6. Pécs-Bar.* 15 7 1 7 41:26 13 (17)
7» Vao 14 5 3 6 28:25 13 (15)
8. Megyer 13 2 3 8 0:42 7 (19)
9. Terézváros 14 3 — 11 19:43 6 B|

10. Rákospalota* 13 1 1 U 12:49 1 (25)
11. Maglód* 14 1 — 13 22:45 (28)

Két büntetőpont levonva

A  táblázat szenzációja: győzött 
a M aglód! Ehhez azonban még 
hozzá kell fűzni azt, hogy a 
maglódiák eddig mínusz két pont
tal voltak a végén. Tegnap tör
lesztettek. M ost tehát 0 pontjuk  
van.

Maglód— Terézváros 4:0 (2:0)

Bírálat
A  Somogybán Váli kevés munká

ját jól végezte. A  ve delein legjobb 
embere Miklósi volt. Az egész játék
idő alatt nagyszerűen szerelt, rú
gott. Joós kissé könnyen vette kez
detben a játékot. A  fedezetsorban 
Egri egyenletesen jól játszott, Pér 
tér is a szokott hasznos játékát 
produkálta, csak a staminája nem 
kielégítő. Győrffy elmaradt rendes 
jó formájától. A  csatársorban Kár
mán volt a legjobb ember, Sokat 
dolgozott és sok szép akciót indí
tott el. A szélsők közül Mészáros 
valamivel jobb volt, mint Tu
nyoghy. Kárpáti többet, Berecz 
kevesebbet nyújtott a vártnál.

A z Attilában Szemző volt ki
magaslóan a legjobb ember.

Hatalmas fizikuma tekintélyt pa
rancsol, amellett nagyon mozgé
kony, nem ragad a vonalhoz. A 
hátvédek közül Dankó volt a jobb, 
Vadász különösen harcos tempe
ramentumával tűnt fel. A  fedezet
sor az I. félidőben sehol sem volt. 
Szünet után már a halfok feljavul
tak. Pogány volt a legjobb közöt
tük. A  csatársorban egyik játékos 
sem emelkedett ki. Szürkén ját
szottak a miskolci csatárok, ebben 
azonban nyilván része van a fede
zetsornak, amely nem nagyon tá
mogatta csatárait. Annyi bizonyos, 
hogy az Attila leggyengébb része a 
csatársor volt. Magyarázattal szol
gálhat az a körülmény, hogy Ha
raszti és Buzássy most játszott 
először —  mégpedig minden együt
tes edzés nélkül —  a csapatba*"

E rzsébet-u tca . B ír ó : V irzin ger.
Maglód: Kaszás —  Barta, Konka 

—  Gyenes, Basky II., Tarr 
meth, Kovács, Ferstl, Klosz,
Schein. .

T erézvá ros: Müllör II. —y  btrei~ 
cher, Tóth —  Kovács, Pilis, Vá- 
radi —  Kardhordó, Petrusa, Udva
ros, Biró. .

A  mindvégig csonkán játszó 
pesti csapat megérdemelten szen
vedte el vereségét sereghajtó ellen
felétől. ' .

Tíz percig csak nyolc terézvárosi 
játékos játszik, de ez alatt is több
ször veszélybe hozzák a maglódiak 
kapuját. A  11-ik percben beáll Ud
varos. Most a Maglód támad, de 
Ferstl a 16-osról melléj lő. A  pesti 
csapat ügyesen lesállásra játszik. 
A 21. percben a kitörő Udvarost 
Barta a kapu előtt elnyomja, de a 
11-est Kovács mellégurítja. A  Te
rézváros még rövid ideig frontbab 
marad, de később a Maglód nyo
mul fel. A  37. percben a maglódi 
Kovács lefüt e  középre adja a lab
dát, melyet a kifutó Biró elvét s a 
szemfüles Klosz begurítja az első

gólt. 1:0. Majd Németh beadását * 
Basky II. a lécre fejeli. A 44. perc
ben Klosz komerrúgását Ferstl a 
hálóba fejeli. 2:0.

A  pestiekhez most áll be Müller 
II. a kapuba, míg Biró, aki eddig. 
védett, előremegy csatárnak. Kard
hordó szépen elmegy a szélen, be
adott labdáját Petrusa fejeli s Ka-

Mégis
f ő b b !

KérisS Ű l-u
BeMiciilltjpte#utciéríieiefien.

szás kornerre ment. A Terézváros 
most egymásután et komért rúg, 
míg végre Basky II. tisztáz. A  28. 
percben Pilis faultolja Ferstlt a 
büntetőn belül. A  11-est Barta be-' 
teszi. 3:0. A mérkőzés végefelé 
Németh egyéni játékkal beállítja a 
végeredményt. A  45. percben Ud
varos tiszta helyzetből fölé lő.

Jó: Barta, Basky II., Klosz és 
Ferstl, illetve: Streicher, Váradi
és Kardhordó.

Szeged FC— Vác FC 3:0 (2:0)
Soroksár. B író: Vass E. 

Szeged F C : Pálinkás —  Sirály, 
Raffai —  Pólyák, Tóth, Harmat 

Korányi I I ,  Stemler, Lukács, 
Grosz, Havas.

Vác F C : Léderer —  Reinthal- 
ler, Vogl —  Gxünfeld, Neumann, 
Kohn —  Fischer, Arató, Sáncai, 
Fried, Schwartz.

A  nagyszámú soroksári közön
ség lelkesítő támogatása ifi kevés 
volt a Vac-nak ahhoz, hogy na
gyobb tudású ellenfele megérde
melt győzelmét megakadályozza.

Hava* már a® 1. percben kor
áért rúg, amit Stemler mellé fe
jel,,, Havas egy maga® labdáért 
való harcban rosszul esik a 
földre és megsérül. Rövid éleszt
gető® után tovább játszik. (4. 
perc). Sárosi jól tálal Fried elé, 
de Tóth kornerre m «nt előle. (15. 
perc). A  18. percben Korányi H . 
elkap egy reménytelen labdát, 
beadását Reinthaller fogja, de a 
felszabadítással kivár. Közben 
Hava® beugrik és a meglepett 
bekk orra előtt hálóba szúrja a 
labdát, (1 :0 ). í Korányi II. meg
ugrik Stemler labdájával, de jó 
helyzetben a kapusba lő. Utána 
Sárosi kétszer is jó  helyzetbe

hozza Aratót, de az összekötő kö
vetkezetesen ront. (26. perc). Pó
lyák jó  labdával küldi előre Ko
rányi II-t. Beadását Lukács fogja  
és lövése Léderer hasa alatt ér 
hálót. (2 :0 ). Arató gyönyörűen

napig 
megy

áprilisi műsorunk keretében 
a szenzációs sikerű 

—  prolongált —
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kiugratja Friedet, ám közeli lö
vését az újonc Pálinkás nagy
szerű elvetéssel fogja. (33. perc)'. 
A  Vác most egy ideig szorongat. 
Arató jól ad ki Fischernek, .an
nak veszélyes beadását Raffai 
kom  erre menti. A  szünetben a 
bíró Grünfeldet kizárja a játék
ból, mert állítólag megsértette a 
határbírót. A Vác átcsoportosí
tott csapattal folytatja a játékot, 
amennyiben a csatársorból Fried 
kerül Grünfeld helyére. Harmat 
előretör és hatalmas lövése mellé 
jut. Most Schwartz rohamoz, vá
ratlan lövését Pálinkás biztosan 
fogja. Fried kcrnerre ment Ha
vas elől. Annak szögletrugása a 
lécről pattan le. (13. p.). Lukács 
— Grosz akció után Léderer az

utóbbi lábáról szedi le a labdát. 
Most Szeged komer-szériába jut, 
szinte percenként rúgnak a szög' 
létről. A  30. percben Neumann 
kiugrasztja Aratót, de ő nagy 
helyzetben ront. Lukács—-Grosz 
akció után Reinthaler hibájából 
Schwartz jut jó  helyzetbe, amit 
ki is használ, amennyiben lövése 
a sarokban köt ki. 3:0. (39. p.) 
Az utolsó percben Sárosi lövését 
Pálinkás elvetéssel menti.

A győztes csapat védelme jól 
működött. A halfsorban különö
sen Pólyák, de társai is megfelel
tek. A csatársorban Lukács és 
Korányi II. a legjobb. A Vác csa
patának védelme sokat hibázott. 
A  halfsorban Kohn, a csatársor
ban Sárosi és Fischer 'felelt meg.

Bak TK— Eíc FC 4:1 (2:0)
E rzséb et-u tca . 1500 néző. B ír ó :  

V iczen ik .
B ak  T K : Augusztinovics —

Kocsis, Müller —  Gombkötő, Si- 
pőcz, Holczer —  Knyazoviczky, 
Bursi, Kendik, Schreiber, Satek.

E tc  F C :  Gergely —  Sőtér, Fű
rész —  Szabó, Simon, Major — 
Izsépy, Urbancsik, Létai, Pomázi, 
Mézes.

A  legjobb két játékosát — 
Blaskót és Buzássyt —  elvesztett 
pesti csapat nem érezte meg 
nagyjainak hiányát. Az erzsébe
tiek játéka nagy csalódást keltett 
a nagy számban megjelent közön
ség előtt, mely a második félidő
ben már a Bak-ot lelkesítette.

A  lelkes pesti csapat már a 4. 
percben gólt ér el: K n yazov iczky  
le fu t 8 a késleked ő F ű rész  mel
le tt  a jo b b  fe ls ő  sarokba lövi a 
bőrt. 1 :0 . A 16. percben Szabó és 
Sőtér hibájából Satekhez jut a 
labda. A  szélső beállítja és lapo
san a balsarokba lő. 2 :0 . A  Bak

továbbra’ is az erzsébetiek tér
felén tanyázik, de újabb ered
ményt nem ér el. Most Pomázi 
lövése Müllerrol kornerre jut, 
majd ismét a vendégcsapat támad 
s a 30. percben majdnem gól lesz 
Fűrész rossz hazaadásából, de a 
befutó Szabó tisztáz.

Szünet után rövid ideig szóhoz 
sem jut a pesti csapat, de most 
az Etc összekötői sorra hibáznak. 
Az 5. percben Satek lefutása után 
szépen centerez, a labda Gergely 
mellett Knyazoviczky fejére, 
majd onnan a kapuba jut. 3:0. 
Hat perc múlva Kendik .Sőtértő] 
kísérve a negyedik gólt lövi. A 
21. percben Izsépy lefut s be
adott labdáját Létai gólba lövi. 
Most a Bak Kendiket hátravonja 
negyedik halfnak s úgy védekezik 
az Etc erőtlen támadásai ellen.

A győztes csapat minden tagja 
tudása legjavát nyújtotta, míg az 
Etc játékosai lélek nélkül, terv- 
szerűtlenül csapkodtak.

Pécs-Barcssiycs— Rákospalota 3:0 (2:0)
P 4e8, P E A C -pá lya . 500 néző.

B ír ó : V értes .
P écs-B ara n ya : Jókai —  Mecseki, 

Kocsis —  Kristóf, Palkó, Bakán 
—  Fogas, Temesi, Foór, Táltos, 
Sértő.

R ákospalota : Bartkó —  Móder,
Csik —  Bombala, Polt, Mődl — 
Ziégner, Sebők, Jeney II., Rosz- 
kopf, Dénes.

A  pécsi csapat két állandó hát
védje nélkül iis állandó fölény méh 
lett könnyem győzte le Palota csa
patát.

Már a 9. percben Temesi ügye
sen kiszökteti Sértőt s a szélső a 
rosszul kifutó Bartkó mellett meg
szerzi az első gólt. 1:0. Baranya 
továbbra is támad, Palota csak el
vétve jut szóhoz. A  lö. percben 
Csik sokat „dekázik”  a labdával, 
végül ia Fogas elveszi tőle, a nagy 
erővel jövő Sértő, elé tolja, ki be

rúgja a második gólt. 2 :0. A  Ba
ranya fölényére jellemző, hogy a 
palotai csatárok csak háromszor 
jutottak a pécsi kapu közelébe.

Szünet után sem változik a hely
zet, a pécsi csatárok lövéseit azon
ban sorra kivédi a kapufa. A  15. 
percben Fogas lesből indul, de a 
bíró nem állítja meg, a szélső szé 
pen ad be s Sértőnek az ötösről 
küldött lövése védhetetlen. 3:0. A 
gól után feljön Palota is, támadá
saiban azonban nincsen erő. A  31 
percben összecsap Dénessel s úgy 
megsérül, hogy le kell vinni a pá
lyáról. Helyére Foór áll. Több ese
mény nincs.

A  pécsi csapatból messze ki 
emelkedett Kocsis nagyszerű bekk- 
játéka. Kívüle Palkó, Foór és Sér
tő játszott jól. Rákospalotánál Mo
dor, Polt és Dénes tetszett.

'a? T 3
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Az Admira legyőzte a Rapidot 
és ezzel az osztrák bajnoki 

tabella élére került -
Bécs.

— T elefon jelen tésü n k  —

április 10
Bécs is derbivel ünnepelt a mai 

napon. Az Admira szerencsés győ
zelmet aratott a Rapid fölött és 
ezzel egy ponttal a Vienna elé ke
rü lt A bajnokság élcsoportjában 
most tehát az Admira első 27 pont
tal, Vienna a második 26 ponttal 
és a Rapid a harmadik 25 ponttal

Admira— Rapid 2:1 (1 :1 ). Sta
dion, Bíró: Beranek. 35.000 néző. 
Remek időben, remek játékot és 
nagyszerű küzdelmet hozott a der
bi. A  döntetlen eredmény igazságo
sabb lett volna. A  Rapid technikai
lag jobb volt, szebben kombinált, 
de csatárai a kapu előtt a tülköm' 
binálás hibájába estek. Az Admira 
energikusabb volt, csatárai két- 
három húzással a kapu előtt ter
mettek és ott nyomban lőttek. A 
két csapat így állt fel:

A d m ira : Zöhrer — Paviicsek, 
Janda —  Szoldaties, Urbanek, Mir- 
schitzka —  Dóst?.!. Kiima, Hanne- 
mann, Schall, Vogel.

R apid: Raftl —  Schramseis,
Luef —  Wagner, Smistik, Skou-

Bican,mai —  Kirbes, Wesselik, 
Kaburek, Schilling.

A  19. percben H annem ann &2 
Admirának szerzi meg a vezetést, 
A 34. percben B ican  fejes-gólja 
egyenlít. Szünet után negyedóráig 
beszorítja a Rapid ellenfelét, ez
után az Adm ira levegőhöz jut és a 
30. percben V o g e l remek beadását 
Schall belövi.

A győztes csapatban V ogel egé
szen nagyvonalú játékot produkált, 
de nagyon jó  volt Schall is, a véde
lemben pedig Janda  volt a mezőny 
legjobb hátvédje.

A Rapidban S m istik  pompás cm- 
terhalf játékot mutatott be, megle
petésszerűen kiváló volt W agner. 
Bican  jól irányított, de testileg 
gyenge. A  Rapidnak ez volt első 
játéka a stadionban és szokatlan 
volt számára a nagy pálya. így 
bosszúira meg magát a hütteldorfi 
keskeny pálya!

WSC-— Hakoah 1:1 (1 :0). Sta
dion. B író: Hössl. A derbi előmér- 
kőzése erősen II. osztályú nívón 
mozgott. S em p  lőtte a WSC gól
ját, W e is s k o p f  a Hakoahét. '

Howorka Ottó.

M j s m

Vasárnap:
Hungária-út: Budai „11”—Hungá

ria.
Debrecen: Bocskai—Ferencváros

(különvonattal)!
Miskolc: Attila—Újpest (különvo 

nattal)!
Szombathely: Sabaria—Vasas.
Stambul: A Csikók első mérkőzése 

(vagy 19-én).
A II. ligában: Rákospalota—-Sorok

sár, Szeged—Bak, Maglód—Megyer, 
Terézváros—Vác, Turul—Etc.

Az amatőröknél: BEAC— UTE, Tö
rekvés-—III. kér., FTC—BSzKRT,
„33” FC—FVSK, URAK—MÁVAG, 
Postás—BSE, Elektromos—MTK.

WVIVÁSM
A I é é  kizárásos 

vívflverseoye
A kegyesrendi gimnázium sport

köre vasárnap országos középisko
lai kizárásos vívóversenyt rendezett 
áz intézet tornatermében. ,A nagy
szabású vívóverseny, amely a kö
zépiskolák ifjúságának nagy érdek
lődése mellett folyt le, kard- és tőr
csapatversenyből és e. fegyvernemek 
egyéni versenyéből állott. ’ Mind a 
négy versenyben igen nagy küzde
lem volt, a kardcsapatversenyt a 
Zrínyi reálgimnázium II. csapata, a 
tőrcsapatversenyt a Szent István 
reálgimnázium csapata, a kardegyé
nit Rosenberg István Eötvös reál- 
gimnázium, a tőregyénit H ortobágyi 
Béla kegyesrendi gimnázista nyerte.

A verseny részletes eredménye a 
következő:

Kardcsapatversenyben: 1. Zrínyi
reálgimnázium II. csapata, 2. Gö
döllői premontrei gimn., 3. Pester
zsébeti Kossuth Lajos reálgimn. A 
Zrínyi reálgimnázium csapata a 
döntőben nehéz harc után 9:7 
arányban győzött a gödöllői csapat 
ellen.

Tőrcsapatversenyben: 1. Buda
pesti Szent István reálgimn., 2. Re
formátus gimn., 3. Kegyesrendi gim
názium III. csapata. A döntőben a 
Szent István rg. csapata 9:0 arány
ban győzött a Református gimn. 
ellen.

Kard egyéni versenyben: 1. Ro
senberg István Eötvös rg. 8 győze 
lemmel, 2. Posta Péter Kegyesrendi 
gimn. 7 gy., 3. Klassohn Eötvös rg, 
6 gy., 4. Somogyi (Mátyás rg.) í 
gy., 5. Haas Kegyesrendi g. 5 gy,
6. Veress Református g. 4 gy., 7, 
Ádám Pesterzsébeti Kossuth Lajos 
rg. 4 gy., 8. Trón Zrínyi rg. 3 gy., 
9. Mankovics Gödöllői premontrei g. 
3 gy., 10. Elsner Gödöllői premon
trei g. 1 gy.

Tőr egyéniben: 1. Hortobágyi Béla 
Kegyesrendi g. 9 győzelemmel, 2. 
Haraszti Gábor Kegyesrendi g. 
gy., 3. Rados Eötvös rg. 5 gy., 4. 
Haas Kegyesrendi g. 5 gy., 5. Du- 
schel Református g. 5 gy., 6. Ma- 
yer Szent István rg. 5 gy., 7. 
Strausz Berzsenyi Dániel rg. 4 gy., 
8. Prückler (Mátyás rg.) 2 gy., 9. 
Dögl Kegyesrendi g. 2 gy., 10. 
Breuer Eötvös rg, 1 gy.

M it m ond Borobíró
a B E A C -IÜ . k a r. 7 V E  
m e ccs  b o trá n yá ró l

S aját tudósítónktól —
Tegnap a BEAC—III. kér. TVE

meccsen is megismétlődött a multheti 
FTC—MÁVAG meccs botránya. 
Ugyancsak a II. félidő 30. percben 
3:0 állásnál szakadt félbe a játék a 
közönség zajos viselkedése miatt.

Boronkay Gábor, a mérkőzés bírá
ja a következőképpen mondja el a 
„botrányt” :

— A második félidő közepe felé  
kezdődött egy kisebbfajta „hülyézés” , 
mire én felkértem  Sporkó Lajos 
urat, a III. kerület szakosztályvezető
jét, hogy adja tudtára a közönség
nek, hogy viselkedjék csendesebben, 
mert ellenkező esetben kiüríttetem  a 
pályát. Sporkó szócsövön ki is hir
dette ezt s néhány percen keresztül 
nem is volt semmi hiba. A  30. perc
ben egy akciónál a B E A C  jobbhát
védje teljesen szabályosan feltar
totta az óbudai balszélsőt, term észete
sen nem fütyültem  le az akciót, mire 
éktelen kiabálás, pfujolás, hülyézés 
következett. E rre m egint szóltam  
Sporkónak, hogy szólítsa fe l  rendre

a közönséget, m ert különben most 
már kiürítettem  a pályát. Sporkó 
azt válaszolta, hogy ő nem tud sem
mit sem csinálni. Utána jelentkezett 
nálam egy hatalmas szál rendőr a 
következőkkel:

— M i a parancs, bíró úr?
— Tessék megtisztítani a tribünt 

— feleltem .
— A  rendőr neki is állt és hamaro

san meg is ürült, a tribün, de most 
meg az állóhelyen helyezkedett el a 
tribünről kiszorított közönség és ott 
folytatta  a hülyézést. Közben az 
óbudaiak Táncos nevű alelnöke jö tt  
hozzám, bemutatkozott és azt kérte  
tőlem, hogy elégedjem  meg annyival, 
hogy a közönség az állóhelyen marad
hasson. E rre én azt feleltem , hogy 
ezt sem vagyok hajlandó tűrni, mire 
ö is kijelentette, hogy nem tudnak 
csinálni semmit. M ost már kivártam  
a szabályban előírt 5 perces-várako
zási időt, nem történt a rendező 
egyesület részéről sem m iféle intéz* 
kedés, lefújtam, tehát a meccset.

A  Nemzeti igen nagy 
csalódást kellett 
Pozsonyban

Brafislaves— Nemzeti 3:1 (2:0)

A Ludovika Akadémia pesti és 
budai csapatai vasárnap délelőtt 
az Akadémia vívótermében m ér
kőztek. A versenyt a LASE I. 
(pestiek) nyerték meg 13:3 
arányban. Gerő és Berczelly 
4— 4, Meisslinger 3 és Palócz 2 
győzelmet aratott, míg a LASE 
II. győzelmeit Szer van szky (2 ), 
Blaacsók (1) szerezte.

* Mindenki rátermettségének meg
felelően választhatja meg azt a 
sportágat, amelyben a legjobb ered
ményeket érheti el. Tápláilékáiniak 
megválasztása azonban senki előtt 
sem lehet probléma: az Ovomaltine 
az a koncentrált erősítő tápszer, 
amelynek állandó használata bizto
sítja a jó egészséget és a kifogásta
lan kondíciót.

A déli kerületi ifjúsági kardvívő- 
verseny Szegeden nagy mezőnyt állí
tott starthoz. A végeredmény: 1. 
Buóez Elemér (Szeged) 8 ,gy., 2.
Balog (Hmvásárhely) 7 gy., 3. Teku- 
lics (Csongrád) 6 gy., 4. Szob cm y a 
(Szeged) 5 gy., 5. Gregus (Hmvásár- 
hely) 4 gy., 6. Meszlényi (Szeged) - 4 
gy., 7. Csaplak (Szeged) 3 gy., 8, 
Salgó (Szeged) 3 gy., 9. Adorján 
(Hmvásárhely) 3 gy., 10. Nagy 
(Hmvásárhety) 0 gy. A díjakat 
Shwoy altábornagy osztotta ki.

Pozsony. Bíró: M-arcinkovics
Bratislava: Kardos — Culik, Tau- 

azig — Jurcsák, Vancsój Polák — 
Sorai, Sterba, Buíla, Horty, Uher.

Nemzeti: Gallina — Vanicsek,
Szendrő — Hossó, Búza, Belesik — 
Kovács, Czétényi, Gergely, Bihámy, 
Horváth.

A mérkőzés elején a Nemzeti né
hány szép támadást vezet. Hamarosan 
visszaesik azonban a csapat s egészen 
átengedi a -teret ellenfelének. I-gy tör
ténik, hogy a 26. percben hendsz utáni 
szabadrúgás nyomán Sorai megszerzi 
a vezetést. Alig telik el két perc, már 
Sterba gólja ül a hálóban. A  második 
félidőben a Nemzeti egészen indolens 
játékba kezd. Az első percben Bulla 
átjátsza a védelmet s gólt lő. A há
rom gól előny után a pozsonyi csa
pat nem erőlteti az eredményességet

s élvezhetetlen csapkodásba merül a 
játék. A közönség nagy méltatlanko
dással nézi ezt s nem nyeri vissza 
illúzióját akkor sem, amikor a 40. 
percben Bihámy megszerzi a becsü
letgólt.

A  Nemzeti igen nagy csalódást kel
tett játékával. Még nem fordult elő, 
hogy magyar proficsapat annyira lé
lek nélkül és ándoilensül játszott volna 
Pozsonyban, mint ma a Nemzeti. A 
közönség teljesen ikiábrándult belőlo 
és gúnyolta a mérkőzés folyamán 
gyenge  ̂játéka miatt. Később valóság
gal felháborodva távoztak el nagyon 
s-ofcan a  nézőtérről.

Megkérdeztük a csapatot vezető 
Balog Miksát, aki kijelentette, hogy 
a két nehéz bajnoki mérkőzéstől volt 
fáradt a csapat s ez magyarázza 
gyengébb teljesítményét.

N. K.

A  Vasas
szép győzelm et ara 
tott N a g yvá ra d o n

3:2-re verte ss MAG és Törekvés 
komhméifját

i —  T ele f on jelen tésün k  —
Nagyvárad, április 10,

A Vasas szombati bajnoki mérkő
zése után vasárnap reggel ült vo
natra s sem ez, sem a Hungáriától 
kapott öt gól nem szólt mellette, de 
a csapat mégis kitett magáért. 3:2 
(1:0) arányban győzött a NAC és 
Törekvés kombináltja ellen. Az ered
mény elsősorban a pompásan védő 
Bereczky érdeme.

3000 néző. Károly-pálya. Bíró 
Balogh János. A csapatok:

Vasas: Bereczky — Szemere, Ke
mény (Rózsa nem jöhetett) — Vá- 
gi, Burger, Kiss — Koszta, Brun 
eeker, Possák, Küzdényi, Egri.

Kom binált: Pintér — Bartha,
Dombi — Gróh, Major, Feuerstein 
— Glanzmann, Kovát*, Rónai, Fá
bián (párt perc után Krausz állt a 
helyébe), Kocsis.

Az első negyedórában Nagyvárad 
támad veszélyesen, Kocsis bombáit 
jól védi Bereczky. Később felnyomul 
a Vasas szép játékkal. A 39. perc
ben villámgyors Vasas-támadás vé
gén a védelem hibáz ' és Possák 
szerzi meg a vezetőgólt. Utána Be
reczky remekül védi Krausz lövését.

Szünet után a 7. percben megint 
gyors támadást visz a Vasas-jobb- 
szárny, Kőszta beadását újra Possák 
lövi hálóba. (2:0). Négy perc múlva 
Kocsis javít, majd a 14. percben 
Bruneoker lövi Possák pauszát a felső 
sarokba. (3:1). Nagyvárad a Ke
mény hendsze miatt megítélt 1 Les
ből javít Rónai révén. Most ostromol

a váradi csapat, de Bereczky mindent 
fog.

A Vasas rászolgált a győzelemre. 
Bruneoker, Koszta, Possák tűnt ki 
Bereczky mellett. A váradi csapat
ban csak a csatársor, a balhátvéd és 
a balhalf volt jó. Pintér a gólokról 
nem tehet.

H. M.

Az Ungvári M TE  
folytatja útját a bajnok

ság felé
- Saját tudósítónktól —

Ungvár
UMTE— ÚAC 2:1 (1 :1 ),
SK Kusj— CsSK 2:2 (1 :1 ).

Munkács
MSE— NSE 9 :1  (4 :1 ).
SK Huszt— Slován 3:2. 

Beregszász
Beregszászi F T C — Spartacus

1:0 (1 :0 ). ✓
BMSE— UTK 3:1 (1 :0 ).

* Végre itt a szép idő, Kozma 
tavaszi kalapja 10 pengő. (Ká- 
roly-körüt 3., a sarkon.),
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M g  a m a t ő r ö k n é l :

D&nteHéntH végződött 
Törekvés— BSzKRT találkozó 

és igy az FTC  újabb 
előnyhöz jutott

H k iesésre  állók harcát a BEAC nyerte, 
am ely igy Ismét feljebb került

Két m eccse t Ismét félbeszakítottak a bitók
szorongat, Bánkyt Sternberg kor
nerre szereli, de a szélső kapu mö
gé küldi a sarokrúgást. A  10. perc
ben Honti a 16-os táján tisztán 
kapja a labdát, egy-két lépést tesz 
a kapu fe lé  és az idegesen kifutó 
Szirbán fe je  fe le tt a hálóba küldi 
a kiegyenlítő gólt (1 :1 ) . A gól 
után ismét az FTC rohamoz. A 14. 
percben Pánczél kifut s összeütkö
zik Bay-val, mindketten elesnek, a 
labda Gervai elé pattan és az ösz- 
szekötő nyugodtan gurít az üres 
hálóba (2 :1 ) . Innen a piros-fehérek 
irányítják a játékot. A 39. percben 
kiváló helyzet adódik az egyenlítés
re, de a kitörő Hontit a 16-oson 
belül gyanúsan szerelik. Az eset 
erósen 11-es ízű, ám a bíró sípja 
néma marad. Az ájuldozó Hontit 
az öltözőbe viszik. A Vasutasok tá
madása közben ér véget a mérkő
zés

í  pto
2. Törekvés 
S. Postás 

fSzKKT

I. osztály
20 14
19 13
20 14 
IS 12 20 114. BSz_

5. BSE
6. ÜT®
7. MÁVAG
8. Elektromos 
». UBAK 

10.,,83" FC
11. BEAC
12. MTK 
18. FVSKi
14. III. kor. TVE 19 

Jesryzet. A 15 perccel s 
félbeszakadt BEAC—III. 
láérkőzést beszámítottuk.

202020
202020
20
19

2 53:28 32 (8)
3 82:34 29 (9,) 
5 42:24 29 (11) 
3 48:23 28 (10) 
5 61:41 26 (1-1) 
7 39:43 22 (18)

.. 8 51:49 20 (20) 
4 10 38:40 16 (24) 
4 10 44:50 16 (24)
3 12 32:49 13 (27)
4 12 32:50 12 (28) 
4 12 34:59 12 (28) 
3 12 28:50 11 (27) 
2 13 22:61 10 (28) 
. befejezés előtt 
kér. TVE (3:0)

Könnyen Mkapbatofl 
volna a Törekvés

Törekvés— BSzKRT 2:2 (2 :1 ).
Sport-utca. B író : Kann. 

T örekvés: Szollár — Katona, Ger
gely — Készéi I., Regős I., Dunner 
* .  Nemes, Regős II., Pusztai, Déri, 
Raráth.

B SzK R T: Régi — Belesik, Léhner 
w— Kiss, őri, Király — Bartos, Bc- 
;recz, Gergely, Ménesi I., Bíró.

Törekvés-rajtütéssel indul a meccs. 
Déri szabadrúgásból jó labdát ad 
Nemes elé, aiki középre íveli vissza 
és a befutó Pusztai élesen a bal
sarokba fejeli. 1 :0  ( l . p . )  A gól után 
a BSzKRT nyomul fel, de a szélsők 
beadásait Szollár sorra elcsípi a 
belsők elől. A  játék nagyon kemény. 
Déri csúnya utánrúgása külön fel
tűnést kelt. A BSzKRT két 20 méte
res szabadrúgáshoz jut. A  másodikat 
Gergely élesen lövi, Szollár elegánsan 
akarja kornerre tolni, de u jjairól a 
sa/rokba pörög a labda. 1 :1 . (17. p .) 
A Törekvés most némi fölénybe ke
rül, Pusztai gólt is ér el, de ezt Régi 
akadályozása miatt nem adja meg a 
bíró. Kiss hendsze után Déri ismét 
veszélyes labdát küld kapu elé. Régi 
kiüti ugyan, de pont N em es elé, aki 
O túlsó sarokba lövi. 2 :1 . (89. p .) 
Csere után a BSzKRT támadásai 
sűrűbbek, de kapu előtt a belsők te
hetetlenek. Készéi rossz hazaadása 
kecsegtet góllal, mert Berecz elcsípi 
a labdát, de a kifutó Szollár Ölébe 
lövi. Végre megszületik a megérde
melt egyenlítés is. Gergely Bírót 
ugratja ki, a lövésbe Szollár vetődik, 
de a labda B ereczhez pattan, aki be- 
rúgja. 2 :2 . (Só. p .)

A Törekvés csalódást keltett. Bi
zonytalanság mutatkozott minden ré
szében és nem tudott kibontakozni az 
ellenfelet megörlő összjátéka. Ger
gely volt a csapat legjobbja. A 
BSzKRT tartalékos csapatát hali- 
sör elsőrangú játéka a mérkőzés jó- 
részében ellenfele fölé emelte, de a 
csatársornak ritka rossz góllövő nap
ja volt.

Megdolgozott az FTC 
a győzelemért

F T C — Fér. Vasutas 2:1 (1 :0 ).
Gyáli-út. B író : F ehérváry.

F T C : Szirbán — Sternberg, Deák 
— Hoífmann, Lendvai, Schubert — 
Bay, Gervai; Dómján, Bihámi, Ke
mény.

F ér. V asutas: Pánczél — Velics- 
kó, Hőrits — Szabó, Fogl II., Ben- 
kÖ — Beleznay, Honti, Cseszneky, 
Komáromi, Bánky.

Ideges csapkodás folyik mindkét 
ojdalon az első percekben. Ez kü
lönben érthető is, mert az FTC a 
bajnokságra megy, míg a p\r?.® 
fehérek a kiesés réme elöl menekül 
nének. Az első komoly helyzetből 
Gervai kapu fölé kanalaz. A túlol
dalon Honti bombáz a kapu fölé 
egy szabadrúgást. Azonban a 11 
perc már eredményt hoz. K ém ény a 
félpályáról indulva e lfu t a védelem  
mellett és a 16-os sarkából gyönyö
rű bombalövéssel védhetetlen  gólt 
küld a balsa/rokba ( 1 :0 ) .  Az FTC 
tovább támad. Kemény ügyes harsa
sa után Dómján a kapu fölé lő. A 
Fér. Vasutas esartársor darabos, 
tervszerűtlen akciói sorra megfenek- 
lenek még a 16-os előtt. A  28.̂  perc
ben Kemény erős szabadrúgását 
Pánczél szenzációsan védi. A félidő 
hátralevő percei enyhe FTC-föleny- 
ben telik el.

Fordulás után Dómján—Kemény 
támadás fut, a center kisodródik a 
szélre, onnan pompásan középre ad, 
azonban Bay elszeleskedi a helyze
tét, A Fér. Vasutas mind erősebben'

áraikor rossz a csapat
összeállítás

U T E — M TK  2:1 '(1:9).
Hungária-út. B író : Duller 

U T E : Alscher — Futó, Orosz — 
Balló, Gyárfás, Kolozsvári — Un- 
ger, Víg V., Holch, Klauber, Sán
dór.

M T K : Toldi — Kállai, Kovács — 
Váradi, Iványi, Semsei — Gábor, 
Konrád, Hódi, Ferenczy, Szabó.

Enyhe MTK-fölény után Klauber 
lövése kerül a kapu mellé, majd 
Holch tör ki, de szintén eltéveszti 
a célt. A másik oldalon Gábor be
adásából Hódi lövése jut hasonló 
sorsra* Az MTK támadásai nem 
tudnak kibontakozni, aminek főoka: 
nincs igazi szélső. Víg közeli bom
bája ad munkát Toldinak, a 16. 
percben pedig megszületik az UTE- 
gól. Balló szabadrúgását Klauber 
kapja és élesen a sarokba lövi. 1 :0. 
Kovács megsérül, Gábor megy hát
ra. Sok fault teszi nívótlanná a já
tékot. Ezután Alscher sérül me£, 
de sántikálva is tovább véd.  ̂ Most 
Semsei áll a jobbszélre, Kovács pe 
dig balhalf lesz. '

Pihenő után ismét új összeállítás 
bán jelenik meg az MTK: Hódi a 
bal-, Gábor a jobbszélső. Víg V. 
akciója kornert hoz, amott pedig 
Hódi jó labdáját hárítja az UTE- 
kapus. A kék-fehér csatársor erőt
len támadásait F utó  egymaga rom
bolja szét. Újra Semsei a jobbszél
ső, Gábor pedig bekkel. Hódi és 
Unger hagy ki ezután két jó  hely
zetet. A 36. percben MTK-sarokrú- 
gás, a védelem felszabadít, Sándor 
rohan a szélen, beadása Gáborról 
Víg V . elé kerül, aki kapásból be- 
vágja. 2 :0 . Egészen elfajul a játék, 
az UTE-ban a fél csapat sántikál. 
Unger belelép Gáborba, a bíró le 
küldi. Az utolsó percben a balhal- 
fot játszó Iványi viszi a labdát, a 
középre ível, F erenczy lövése a léc- 
röl lepattan és A lscher má/r csak 
belülről tudja, kihalászni. 2 :1 . K éz  
désre már ninos idő.

Az UTE váratlanul jó játékkal 
lepte meg híveit. F utó  volt a csa
pat és a mezőny legjobbja: váloga- 
tott form át mutatott. Kitűnően ját 
szott a halfsor, főleg a fiatal Gyár
fás. Okosan futballozott a támadó
sor is, ahol Klauber személyében 
új tehetség bontogatja a szárnyait. 
Unger ezúttal gyengébb volt. *

Már a rajtnál elvesztette a mér
kőzést az MTK, diert olyan szük- 
eégmegoldásokkal kísérletezett, ame
lyektől semmi jót nem lehetett vár
ni. De ettől eltekintve: régen já t
szott ilyen rosszul a csapat. Iványi 
20. perc alatt elkészült az erejével. 
Ferenczy  csak lézengett a pályán. 
Szabó és Hódi is kerékkötője volt 
minden támadásnak. Végig jól csak 
Váradi játszott, kielégített Kállai 
és Semsei is.

Duller erélytelenül bíráskodott.

Durva, civéflau m écs
esén g y ű lö li a ŐSE

BSE— URAK 4:3 (4 :2 ).
Millenáris. B író : Bartók.

B S E : Marsovszky — Fürtös, Sopo- 
nyai —  Ellbogen, Gyulai, Pázmándy
— Béky, Mick, Nagy, Szűcs II., 
Kozma.

U R A K : Bader — Farkas, Székely
— Vajda, Vida III., Kein — Jager, 
Gábor, Jeney II., Tombor II., Szűcs.

A két csapat találkozása nívőtlan, 
csapkodó, sok helyütt durva mérkő
zést hozott. A BSE csak némi sze
rencsével győzte le a többet tamado 
tartalékos URAK-ot.

N agy m ár a 2. percben súlyos 
hátvédhibából m egszerzi a vezetést. 
1:0. Az URAK némi fölényben ját
szik, ennek ellenére a BSE rúg gólt. 
Béky beadását M ick a kifutó kapus 
m ellett bevágja. 2 :0  (5. p .) Sokat 
'támad a BSE, fölénye most nyo
masztó. Az URAK csak csapltod, 
össze-vissza passzolj végre Vida III. 
megunja a tologatást és messziről 
nagy lövést küld a kapura. M ajd  
Kozma, aki most kapja az első lab
dát, kijátsza a védelmet és jobb
lábbal a sarokba ragasztja. 8 :0. Az 
URAK sehol sincs. A mérkőzés unal
mas, sok a rossz passz, erősen zavar 
a szél is. Kozma m egint kitesz ma
gáért. E gyéni já ték  után négyre 
szaporítja a gólok számát. Szűcs le
fut a szélen, felvágják. 11-es. Tombor 
II. értékesíti. U :1 . A vendégcsapat 
kissé feljavul és az utolsó percekben 
Jeney II. révén szépít az eredmé
nyen. 4:2.

Szünet után az URAK belefekszik. 
Ezt a BSE túlerös játékkal igyek
szik ellensúlyozni. A mérkőzés soro
zatos büntetőrúgások képét mutatja. 
Hol itt terül el valaki, hol ott. Gyu
lai hirteleen összeesik, bár a játék 
másutt folyik. Kiviszik és csak öt 
perc múlva tér vissza. BSE sarok
rúgáshoz jut. A 30. percben Gábort 
a bíró kiállítja. Ez dacos támadások
ra ösztönzi az URAK-ot. Fölénye 
nyomasztó. Megérdemelné a gólt. 
Nem is késik soká. Megint Szűcsöt 
vágják fel. 11-es, Jager belövi. 4:3. 
Unalmas csapkodás még néhány 
percig és vége. ■ ,

Mindkét csapat mélyen formája 
alatt szerepelt. A mezőnyből egyedül 
Székely emelhető ki.

A  játékvezető érdeme, hogy a mér
kőzés nem durvult még jobban el. 
Nem hagyta magát a fanatikus ha
zai szurkolóktól befolyásolni.

M®ssa é r d e m e lte  m e g  
a  k é t  pesttől a Postás
Postás— Elektromos 2:1 (0 :1 ).

Latorca-utca. B író : M agyar.
P ostá s: Kristóf — Jelen, Fehér-’ 

váry — Kalmár, Bodrogi, Bokor — 
Kása, Kertész, Hollósi, Mátéffy,] 
Horgos.

E lektrom os: Ujváry — Csovits,
Kulcsár — Deák, Lévay, Lengyel — 
Reiter, Melicharik, Bogdán, Obsitos, 
Kocsis.
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Biztos BEAC győzelem 
félbeszakítással

B E A C — III. kér. T V E  3:0 (2:0)
Nagyszom bat-utca. B író : Boronkay 

B E A C : Takáts — Mester, Szántó 
— Izák, Sághy, Németh — Demkó, 
Koncicky, Wigh, Ghymessy, Ivány 

I II . kér. T V E : Wiener — Raczka, 
Lakner — Stettinger, Nagy, Mo 
ceheim — Schwelbl, Boskovitz, 
Gyurcsik, Dinnyés, Baczakő.

A  III. kér. kezd, Gyurcsik lő har 
minc méterről — fölé. Raczka lyu
kat rúg, Ghimessy kiugrik, de 
kiszökés hosszú. Izák szabadrúgását 
Ghimessy lesben veszi át, Boronkay 
elengedi, de a közeli lövést a kapu
fa menti. A BEAC-balszámy to
vább rohamoz, Ivány beadását 
Wigh Konciclcy elé tolja, aki éles. 
lapos lövéssel m egszerzi a vezetést 
( 1 :0) .  A III. kér. erősít, Gyurcsik 
jó  labdát ad Boekovitznak, de ez a 
hatosról kapásból fölé lő. Majd 
Demkó veszélyeztet, beadásszerű lö
vése átszáll az elébe futó Wieneren 
s a labda éppen hogy mellé megy 
A 30. percben Stettinger összeütkö
zik Ghimessyvel. A huszontötrnéte- 
rés szabadrúgásnak W igh áll neki, 
lövése éles és lapos, de a távolság 
m iatt védhető (2 :0 ) . A  40. percben 
rövid időre szünetel a játék, mivel 
a határbírót egy vérmesebb szur
koló megsérti. Igazoltatják, míg a 
bírósegéd a szünetben leváltatja 
magát.

Fordulás után mintha kicserélték 
volna a kerületi csapatot. A  véde
lem, élén Laknerrel, mindent ment, 
a fedezetsor tömi labdával a táma
dó ötöst, de Gyurcsik és Boskovitz 
megöli a legjobb helyzeteket. Elő
ször Dinnyés kerül jó helyzetbe, de 
mellé lő, utána Gyurcsik _ a változa
tosság kedvéért fölé céloz, majd 
Boskovitz ront el két gyengébb gól
helyzetet. A BEAC alig jut szóhoz. 
Egy ilyen „szóhozjutásnál”  Ivány 
e lfu t, Lakner hazaadhatna, de cse
lezésbe fog , ami nem sikerül s a 
szélsőnél marad a  labda, aH éles 
lövéssel a hálóba szúrja (3 :0 ) . A 
30. percben Boronkay bíró a közön
ség sértő magatartása miatt a mér 
kőzést lefújta.

A  győztes csapat egységesebb csa
társorának köszönheti győzelmét. 
Fedezetsora szorgalmas, éléh az 
örökifjú Sághyval, míg a védelme 
masszív volt. A  III, kerületben 
Lackner, Moscheim, Nagy és Diny- 
nyes dicsérhető meg.

A Postás kezd nap és szél ellen. 
Rövid Postás-fölény után Reiter 
beadásából Bogdán kapufát fejel. A 
15. percben 1 perc gyászszünet. _ A 
Postás erőtlen támadásait a kitűnő 
Elektromos-védelem biztosan tisztáz
za. A 28. percben Kalmár szökteti 
Kását,, centerét. Mátéffy Horgoshoz 
továbbítja, Ujváry kiszalad, de 
Deák az utolsó pillanatban kornerre 
ment. A 39. percben Reiter elől Fe- 
hérváry kornerre szerel. A sarokrú
gás magasan száll a kapu elé, B og
dán fe je  kiemelkedik, helyezett f e 
jese  a jobbsarokban köt ki (0 :1 ).

Szünet után Kovács nagy helyzet
ből mellé lő. A 11. percben Jelen 
hátrajátszik Obsitoshoz, az kitói Ko
csishoz, de éles bombáját Kristóf 
imponáló stílusban fogja. A 15. 
percben szabadrúgás az Elektromos 
ellen. A játékosok sorfalat állnak, 
Bodrogi azonban a szabadon ha
gyott Kásának ad. Ujváry bátor 
belevetődéssel ment. A 22. percben 
Kocsis beadását Fehérváry kihagy
ja, Reiter középreadására hárman 
is ráfutnak, míg a három belső 
mellett Fehérváry. kivágja. Nagy 
helyzeti A 24. percben Horgos 
szenzációs lövését Ujváry felboxol- 
ja. A 27. percben Deák keresztlab
dájával Kalmár mellett Kocsis, el
húz, Kalmár azonban utóléri és erő
sen elnyomja. A 11-est Obsitos 
gyengén a kapus kezébe lövi. Itt 
vesztett el két pontot az Elektro
mos. Jelen oly erősen játszik haza, 
hogy a labda csak nagy szerencsé
vel jut kornerre a kapu mellett. A 
33. percben Kása sarokrúgásából 
Bodrogi egyenlít (1 :1 ) .  Ujváry ké
sőn nyúlt a labda után. A  38. perc
ben egy nehéz labda átcsúszik Kul
csár lába között, M á té ffy  elcsípi, 
lő 8 a bőr a felső  kapufáról bepat
tan (2 :1 ) .

A Postás tartalékos halfsora 
miatt csak elkeseredett küzdelem 
után szerezhette meg a győzelmet.

A védelem és Bodrogi sokszor kiha
gyott. Az Elektromos kitűnő játéká
val a győzelmet is megérdemelte 
volná. Az egész mérkőzésen halsze
rencse kísérte. A védelem kitűnő 
volt. Kulcsár csak egy hibát csi
nált, abból is gól lett. A halfsorból 
Lévay és Deák kivált. A  csatársor 
sokat rontott

szívre és idegre teijesan áriái* 
malién haÍJkávé.
Kapható minden

és c$©m@g©MZl6lb0Bi^^

Raífai és Fehér II. vált M, a 
gyári csapatban pedig Országh, 
Krajesi és Zavadszky játszott jól.

II. osztály
Kárpáti-csoport

Elvérzett a HAC K ő b á n y á n

1. EMTK
2. Köb. AC
3 . HAC
4. BMTE
5. Testvériség
6. Ganz
7. BRSC
8. Hungária
9 . FSÉ

10. BVSC
11. KTC
12. SzFG
13. ESC
14. MKE

20 16
20 15
19 13
21 11
20 10

50:24 38 
62:30 31 
58:36 28 
51:44 23 

í 52:42 22 
42:51 20 
54:48 19 

; 39:46 18 
; 31:48 18 
i 26:17 16 
. 35:48 16 
I 34:49 16 
! 26:56 11 
! 23:42 9

Hanyatlik a MÁVAG
33 FC t-M A V A G  2:0 (1 :0 ).

Kőbányai-út. B ír ó : Arányi. 
SSFC: Raffai — Wéber II., Károlyi

— Feketehegyi, Fehér II., Krammer
— Mélán, Juhász, Szabó II., Major, 
Kiss.

M Á V A G : Országh —  Krajesi,
Fáczán II, — Herczegh, Gálos, 
Opata — Zavadszky, Ivanics,. Ébner, 
Pintér, Antal.

Nagy lendülettel kezd a házáig csa
pat s erősen szorongatja Raffai ka
puját. Kis beadásából Juhász holt
biztos helyzetből centiméterekkel a 
kapufa mellé lő. Röviddel utána Za- 
vadszky szépen ívelő komeréből Gá
los kapufát fejel. Zavadszky és 
Krammer csúnyán összecsap; utóbbit 
ájúltan Viszik le, de három perc múl
va visszajön. A 42. percben Major 
szökteti Kisst, ez a kifutó kapus mel
lett gyilkos bombát küld a léc alá. 
(1:0). Helycsere után hullámzó me
zőnyjáték folyik. Lassankmt fel
nyomul a vendégcsapat s a 10. perc
ben bebiztosítja a győzelmet. Fehér 
H. beadásával Kiss megfut s szépen 
kidolgozott labdáját két lépésről be
vágja. (2:0). Hiába küldi Zavadszky 
pontos beadásait, a támadások meg
törnek a lelkes Harihárom-védelmen. 
Majd Kiss rohan a bőrrel, magasan 
lő, de Országh biztos kézzel lehúzza. 
Utána Mélán kitörései foglalkoztat
ják a honi csapat védelmét, de az 
eredmény már nem változik.

A  győztes csapatból Kiss, Mélán,

BMTE—BRSC 3:0 (0:0). Budafok.
Bíró: Jajkovitz. BMTE: Nemesek 
Winczheim, Sbcer — Wimmer, Vaiga, 
Szikk — Müller, Poözmik, Borhy, Du- 
dás» Kardos. — BRSC: Stefkó — Sm* 
bó, Brunmer — Buga III., Csizliniszky, 
Czumpí II. — Klötzl, Suga IV., Kő
halmi, Hochstein, Ipovetz. __ Rendkívül 
izgalmas, erős iramú mérkőzés, amely 
a BMTE megérdemelt győzelmét hoz
ta. Az első félidőben, a kínálkozó gól
helyzetek értékesítését a jól működő 
védelmek megakadályozzák. Fordulás 
után a 2. percben Szabó nem értéke
síti a BRSC 11-esét. A  BMTE most 
rákapcsol, fölénybe kerül és a 28. 
percben Kardos komerét Varga belö
vi. A  89. percben Dudás fejel golt, 
majd nem sokkal ezután Kardos ered
ményes.

Testvériség—ESC 3:2 (0:0). Arne-
ríkai-út. Bíró: Borgida. Testvériség: 
Flégár ■— Friedrich, Pénzváltó ■— 
Borza, Szűcs, Qttávi II. — Ottárt III., 
T .ÍTike H., Keresztes, Galambos, 
Krebsz. — ESC: Csúcs — Blázs, Ro- 
senauer — Tóth, Szabó, Bállá ~ -D ió
szegi, Balogh, Schuck, Rancsik, Dobó. 
Az első félidőben a Testvériség fö
lényben van, de az ESC védelmi 
Csúccsal az élén mindent mient._ Szü
net után a 3. percben Dobó szerzi meg 
a vezetést (0:1). A  gólra erős táma
dásokkal felel, a Testvériség, de 
egyenlíteni csak a 25. perében Szűcs 
11-esével tud. A  35. percben Ottávi 
H. éles lövése a felső lémről vágódik 
a vonalra, onnan a mezőnybe. A  báró 
gólt ítél (2:1) s ez az ítélet erősen 

í felkavarja a kedélyeket. A  88. .perc
ben Schuck 11-esét védi a kapus, de 
a kiejtett labdát Schuck ixúövi. (2:2.) 
A  42. percben Keresztes állítja be a 
végeredményt. A  győztes csapatból 
Ottávi Hl. és Szűcsi, míg az ESC-ből 
a védelem vált ki.' Külön dicséretet 
érdemel Csúcs, aki a H. félidőt súlyos 
kézrérüléssel védte végig.

Köb. AC—HAC 2:0 (2:0). Keress- 
tűri-út. Bíró: Jelűnek. KAC: Velemi 
— Sztorek, Kátai — Mészáros, Kapta 
III., Nyújtó — Jeckel, Preckl, Konyor, 
Enoch, Almádi. — HAC: Dobos —  
Lengyel, Vajda — Makovszki, Bor
bély, Szabó — Savanyó, Kukonya, 
Tóth I , Csutorás, Tóth II. A honi 
pályán a nagy lelkesedéssel játszó 
KAG megérdemelten nyerte a mécs
esét. Az első félidő 10. percében 
Preckl KAC Lengyellel összefutva 
válltörést szenvedett. Rögtön utána 
kavarodás a HAC kapuja előtt s Al
mádi gólt szerez. Nem sokkal később 
Jeckel beadását Énoch értékesíti. Szü
net után a HAC sokat támadott, de 
csatársorát jól tartotta a KAC védel
me. Kiűnt: Kátai, Nyújtó és Konyor 
KAC, Vajda, Makovszki HAC.

SzFC—KTC 4:0 ( 1 :0 ) . ------- -
lep. Bíró: Kovács dr. SzFC: Csoroez- 

j lám — Törteli, Ilusznyák III. —■ Lupa, 
Rusznyák IV., Schütz — Jeszenszky, 
Sárközy, Koterba, Blankensteim, Hu
szár. — KTC: Juhász — Ruck L, 
Deutscb II. — Tvűd I., Lovas, TuM IL
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— Somogyi, Potecz, Boros, Hullái- 
II., Liptay. Végig szép, élvezetes le
folyású a mérkőzés. Az ellenfelek 
egyenrangúak voltak, de míg a szent- 
lőrinci csapat legtöbb akcióját jobb 
líál-jobb lövésekkel fejezte be, add! 
a KTC támadói a kapu előtt elfelej
tetitek lőni. A meccs gólszerzői: Hu
szár (2), Blankenstein és Jeszenszky, 
A  bíró Túli I-et kiállította.

FSE—Ganz 4:1 (2:0). Simor-utca. 
Bíró: Korányi. FSE: Jaczkó — Web 
lia-ndt, Patkós — Nagy I., Hinterleit- 
ner, Vámos — Gilitze, Buirgovits 
Nagy II., Szűcs, Király II. — Ganz 
Gyuris — Meskó, Bodziony — Hegyi, 
Klimós, Horváth II. — Kubicza, Pro- 
bászfea, Ambrus, Domsitz I., Kubala, 
Lendületes FSE-támadással indul 
mérkőzés. Különösem Nagy II. igyek
szik az ellenfél kapuja felé. Egyik 
lefutásából lövi az első gólt, mely® 
még szünet eőtt Gilitze gólja követ. 
Szünet után a G-artz is belefekszik 
Csatárainak több helyzete akad, míg 
végül Ambrus találja el a hálót. A 
gólra Nagy II. kettővel válaszol, azon
ban ugyanő egy 1-1-est a kapus kezé
be vág. Jól játszott az FSE-ben 
védelem, Nagy I., Nagy II., Szűcs, 
Ganzban Meskó és Klimós.

BVSC—MKE 3:0 (1:8). Szönyi-út. 
Bíró: Tihanyi. — BVSC: San ez
Lőrinczi, Lóber — Lugossi, Monde- 
vics, Kann — Bellák, Keresztes, Zu- 
bály, Szőcs, Darász. — MKE: Szuha- 
nek — Antalicz II., Medzinbrodszki
— Kiss, Glaser, Antalicz I. — Tó 
biás, Simon, Gaurenszki, Rádai, Kés
márki. A BVSC biztos győzelmét 
nem tudta megakadályozni a rend
szertelenül játszó MKE legénysége, 
Az első félidőben BVSC-támadások 
után Keresztes kiszökik, lövését Szu- 
hanek csak kiüti s a szemfüles Ke
resztes eredményes. Szünet után az 
MKE sikertelenül próbálkozik i 
góllövéssel. A BÂ SC heves rohamo 
kát indít az MKE kapuja ellen. A 
balszámy támadása után Szőcs gólt 
szerez. Majd Keresztes szabadrúgá
sából Lugossi fejese ér hálót. Anta
licz I. MKE egy 11-est nem értéke
sített. Jó: Lőrinczi, Mondovics BVSC 
és az MKE védelme.

EMTJK—Hungária 4:0 (2:0). Erzsé- 
bet-utca. Bíró: Kohányi. — EMTK: 
Kratochwil — Szabó, Hamburger 
Kovács M., Nagy, Zimmermann 
Matlag, Bakk, Antal, Kemény, Uitz.
— Hungária: Szabó — Surányi IX, 
Kisiván — Kollár I., Marth, Tóth — 
Sosadek, Pleszkó, Surányi I., Kecs
kés, Petrás. A muJtk“G gyenge sze 
replés után ismét magára talált a 
listavezető erzsébeti csapat. A Hun
gária a mezőnyben egyenrangú el
lenfele volt az EMTK-nak, hogy a 
kapu előtt nem tudott eredményes 
lenni, az a nagyszerűen működő er
zsébeti védelem érdeme. Góllövő: An
tal, Bakk, Kemény és Matlag. Az 
erzsébetiek védelmén kívül jó volt 
miég Nagy és a jobbszámy. A Hun
gáriában Kisiván, Marth, Surányi I. 
és Petrás volt jó.

Stobbe-csoport

Váratlan eredmények 
sorozata
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Súlyos példát szabott a Kfug- 
©séf — Hősen!© bíróbeesmé- 
relés rulett félbeszakították 

a BTK-TLK mérkőzést is
S aját tudósítónktól

Éppen az elmúlt vasárnap tör
tént az FTC— MÁVAG mérkőzés 
'botránya, amely K lu g  bíró különle
ges intézkedése miatt idő előtt 
nyert befejezést, A példa, úgy lát
szik, nagyon ragadós, mert tegnap 
ugyanez az eset ismétlődött meg, 
mégpedig két helyen is. Az I. osz
tályban a BEAC— III. kér. TVE 
meccsen, míg a II. osztályban a 
BTK— TLK mérkőzésen. Az utóbbi 
rneccs, amelyen a helyi riválisok 
csaptak össze, a BTK szempontjá
ból bírt nagyobb fontossággal, 
amennyiben a nagymultú Testgya
korlók a kiesés ellen küzdenek. De 
a játék az első félidőben végig fair 
keretek között, kifogástalan játék
vezetés -mellett folyt le. A második 
félidő elején a BTK megszerezte a 
vezetést és ettől kezdve megjött a 
hangulat is. A  26. percben a BTK 
balszárnya rohamozott. Németh ve
zette a labdát, a vonalig szaladt, 
de faulttal segített a rajta lévő 
Zeislen^ és úgy adta be a bőrt, ame
lyet Péter lőtt kapura. A bíró le
fújta Németh kezelését és szabad
rúgást adott az BTK ellen. Az ál
lóhely egy részének —  nyilván a 
BTK közönségének —  nem tetszett 
az ítélet és kórusban kiabálta:

H ü ly e ! H ü ly e ! H ü lye!
G erö  bírót nagyon felbőszítette a 

közönség igazságtalan zajongása és 
egy perc múlva általános meglepe
tésre hármat fújt és lefelé tartott 
a pályáról. Nyomában a két csapat 
vezetősége. Mindenki izgatottan 
tárgyalta az eseményeket.

Gerő is mérges, ezt mondja:
—  N em  va g yok  hajlandó tpvább 

vezetn i a m érk őzést. A  közönség

kórusban hülyézett, ez m égis csak 
leh etetlen  állapot. A  szélső fau lto lt  
és az ítéletem  teljesen  helyes volt.

Kint, a bíróöltöző előtt nagy a 
zűrzavar. Mindkét párt a maga 
igazát hirdeti.

—  Jó a k ét pont a B T K -n ak  — 
mondják az angyalföldiek.

—  A z  ese t teljesen  hasonló az 
F T C — M Á V A G -éva l —  nyilatko
zik K anyár István, a BTK szakosz
tályvezetője. —  M in ket nem  lehet 
fe le lő ssé  tenni néhány éretlen  néző  
zajongása m iatt. A  T L K -nak mód
jában  lett volna a rendet h elyreál
lítani.

A másik párton viszont a TLK 
elnöke, B ischitz  azt harsogja :•

—  F el kell robbantani a szöv et
séget, ha nem  rendelik el az ú jra 
já tszást.

Mág megpróbálják egyesek rá
venni a bírót, hogy tovább vezesse 
a meccset, de Gerő hajthatatlan. 
Gyorsan felöltözik és elhagyja a 
pályát.

A mérkőzés tehát idő előtt nyert 
befejezést, mégpedig 19 perccel. A 
hülyézés tényleg- magtörtént, de 
nem tartott egy percnél tovább. 
Nyerésre a BTK állt, tehát neki 
egyáltalán nem volt érdekében, 
hogy a meccs félbeszakadjon. Hi
bázott azonban a bíró is, mert, 
mint az FTC— MÁVAG meccs in
dokolásában kimondták: meg kel
lett volna neki kísérelni a rend 
helyreállítását. Ez pedig nagyon 
könnyű lett volna, mert a közönség 
végig példásan viselkedett. Előre
láthatóan tehát itt is —  mint az 
FTC meccsénél —  2:1 arányban a 
BTK javára fogják igazolni a mér
kőzést.

III. osztály 
Első csoport

Az utolsó helyen kulfopé 
SzNSi nyerte a szenti©- 

rinci derbit
1. Féltén 22 16 5 1 56:24 37
2. WSC 22 16 3 3 68:27 35
3. CsTK 22 15 3 4 61:30 33
4. SzAC 22 14 4 4 62:29 32
5. ZAC 22 9 7 6 51:40 25
6. NJTC 22 9 5 8 36:46 23
7. MAFC 22 8 5 9 42:38 21
8. ÉMOSz 22 8 5 9 39:42 21
9. SzRTC 22 7 6 9 37:40 20

10. KSSE 22 8 4 10 35:41 20
11. WSE 22 7 5 10 36:45 19
12. KAOE 22 7 3 12 28:53 17
13. KTK 22 6 3 13 34:45 15
14. BBFC 22 4 5 13 36:61 13
15. BIK 22 4 5 13 30:52 13
16. SzNSE 22 4 — 18 24:62 8

1. Cs. MOVE 20 11 4 5 51:35 26
2. PSC 20 9 7 4 47:33 25
3. Vasas 20 8 9 3 35:26 25
4. VI. kér. FC 20 9 6 5 39:29 24
5. KFC 20 9 5 6 36:29 23
6. ZSE 20 9 4 7 33:30 22
7. TLK 20 8 6 6 37:34 22
8. BTC 20 n 5 8 35:38 19
9. RTK 20 6 6 8 40:45 18

10. TTE 20 7 3 10 41:41 17
11. RUAC 20 7 2 11 35:50 16
12. BTK 20 6 3 11 38:49 15
13. OTE 20 4 7 9 35:46 15
14.1. kér. SC 20 2 9 9 17:34 13

ZSE—KFC 1:0 (1:0). Öv-utca. Bíró:
Mfillcr. — ZSE ?rámer — Ács,
Hauszknecht II. — Vathy, Gáspár, 
Hauszknecht I. — Hódusz, Fézler
IV., Tóth, Fekecs II., Tánezos. — 
KFC: Retz — Németh, Betlnárik II. 
— Szajlai II., LJeber, Varga II. — 
Laki, Katona, Görög, Welnek, Pausz. 
A  KFC kezdi a játékot szél és nap el
len, de azonnal a ZSE támad. Az 5. 
percben Fézler IV. komért rúg, 
nagy helyzet lesz belőle, de Tóth a 
léc fölé küldi a bőrt. Ellentámadás
nál előbb Pausz, majd Görög hagy 
ki nagy helyzetet. A 1T. percben 
Hódusz elszalad, jó beadását Fe
kecs II. a sarokba helyezi. A játék 
második felében főleg a KFC támad, 
széteső csatársora azonban nem tud 
eredményt elérni a hazai csapat 
nagyszerű védelmével szemben. Di
cséretet érdemel különösen első fél
időben játékáért * az egész zuglói csa
pat, míg KFC-nél a védelem volt jő.

VI. kér. FC—RTK 2:1 (2:1). Gyön- 
gyösi-út. Bíró: Krebsz. — VI. kér. 
FC: Prockow  — Vdgí, Czember — 
Schön, Míkula, Lelovits — Kohn, 
Bein 1„ Fűzi, Gelányi, László. — 
RTK: Schrank — Schaffer /., Hor
váth — Panyi, Schaffer II., Csík — 
Kiss, Kuna, Varga, Csuzmann, Pdn. 
Heves támadással kezdődik a m ér
kőzés. Varga kitör, lövését Prockow  
ugyan fogja, de kipattan róla és

Varga beteszi (0:1). Lelovits a 
lfí-oson belül kézzel érinti a labdát. 
Schaffer II., 11-esét Prockow ki
védi. Lassan a kerület is felnyo
mul. Kohn lefut, bead, Gelányi lövé
se a fáról László elé pattan, aki be
helyezi (1:1). Újból Kohn szökik, be
adását Fűzi bevágja (2:1). Szünet 

tán a VI. kér. FC veszi át az irá
nyítást. A  kerületiek 11-esből növel
hetnék a gólarányt, de Schrank bra
vúrosan kivédi a büntetőt. Jó: Mi- 

ula, Czember, Fűzi VI. kér. FC, 
illetve Schrank, Schaffer I. és II., 
Horváth, Varga és Kuna.

TTE—RUAC 9:0 (2:0). Gyöngyösi
ül. Bíró: K lein A. TTE: Paukovits 

Barna, Rezdovits — Szecsei, Bu
da, Tauzin II. — Tauzin I., Takács, 
Pálinkás, Eller, Tuchela. — RUAC: 
Reitter — Lukács II., Manglitz — 
Unger, Székely, Gug — Viola, 
Reisch, M agyar, Lakatos, Lukács I. 
— A  TTE már az első percben gólt 
ér el. Tauzin I.—Pálinkás helycsere 
után Tauzin I. gólt lő (1:0). Pálinkás 
tejesét R eitter és a kapufa közösen 
menti. R eitter többször pompásan 
véd. A  támadások lelke Tauzin L, 
aki becsapja Mangliczot, Pálinkás 
elé tálal és máris gól (2:0). Szünet 
után az első percben Tuchela beadá
sát Takács befejeli (3:0). Majd Reit
ter hibájából Pálinkás eredményes 
(i:0). Pálinkás magas átadását Tau
zin I. kapásból ragasztja be (5:0). — 
Székely megsérül és „kész" a RUAC 
halfsora. Buda távoli lövése a gól 
ba esik (6:0). Kapuelőtti kavarodás
ból tíjból Tauzin I. eredményes (7:0) 
Majd Takács visszaad Tauzin II. 
nek, akinek lövése az oldallécről pat
tan be (8:0). R eitter  összeütközik Lu
kács I.-gyél, a labda Pálinkás elé 
jut, aki beállítja a végeredményt.

PSC-Cs. MOVE 2:1 (1:1). Csepel. 
Bíró: Antallcs. — PSC: Kirscht —
Sass, Kiss — Brenner, Fett, Bakó — 
Köpeczy, Balogh, Sóder, Kardos, 
Koletieh. — Cs. MOVE: Vági — Ver- 
schitz, Fekete — Niederkirchner, 
Berzéti, Légó — Uitz II., Faragó, 
Maurer. Kovács, Pollákovics. Nagy 
küzdelmet hozott a két bajnokaspi
ránsnak találkozása. A heves csepeli 
támadások már az első percben há
rom sarokrúgást hoznak, míg a gól a 
16. percben esik. Légó taccsbedobása 
után a labda Maurerhoz kerül, aki 
Kirscht hálójába lő. A PSC átveszi a 
csepeliek iramát s a 29. percben Kar
dos lövése után 1:1 az eredmény. A 
második félidőben Légó sérülése 
miatt a Cs. MOVE változtatja az 
összeállítást, ami nem bizonyul sze
rencsésnek. A 25. percben Báder fe
jesét Vág! elnézi s a labda a gólba 
jnt. így első otthoni bajnoki veresé
gét szenvedte a második osztályban 
a Cs, MOVE. — Jó: Koletieh, Sass

és Kiss PSC, Fekete és Niederkirch- 
ner Cs. MOVE.

BTC—OTE 4:1 (3:0). Vörösvári-út. 
Bíró: Juhász d-r. BTC: Sevelfia — Já
nosi, Mosonyi — Bori, Dési, Méhes — 
Cseresznyés, Illyés, Sáros, Hjáiú3ka, 
Kispál. — OTE: Széli — Brumbauer, 
Louis II. — Kuszka II., Schaiter II., 
Sprieszl — Schubert, Felesek, Gre 
gus-ka, Ritter II., Drevenka. A  4. perc 
ben̂  Illyés szökteti Sárost, akinek lö
vését -az indiszponálfcan védő Széli be- 
ejti (1:0). A 35. percben Cseresznyés 
beadását Kispál -a felevő kapus mellett 
begurítja (2:0). A 43. percben Moso
nyi 18 méteres szabadrúgásból beál
lítja a félidő eredményét (3:0). Szü
net után már az első percben utat 
failál Illyés távoli lövése a hálóba 
(4:0). Ezután az OTE feljön és a 20. 
percben Greguslca szépít az eredmé
nyen (4:1).

Vasas—I, kér. SC 0:0. Béke-utca 
Bíró: Pholenz. Vasas: Burger — 
Suszter, Schwarcz —- Csesznék, Her- 
mann, Görög — Mészáros, Dóéi, Pét
iéi, Benda, Klacsán. — I. kér.: Wág- 
ner .— Hei'm, Grosz — Krámmer, 
Hajdú, Gahir — Stadtmüller, Stetb- 
ner, ^Galambos, v. Keresztes, Go-ld. 
Ritkán látott élvezetes küzdelemben 
csak szerencsével mentett meg egy 
pontot a lanyhán játszó Vasas a ha
tártalan lelkesedéssel küzdő I. iker .-tel 
szemben. Kezdés után a kiesés rémé
ü l sarkalt _ s a néhány „vén fiú” -val 
kiálló budaiak támadást támadás után 
vezetnek, de eredményt elérni a szi
lárd Vasas-védelem miatt nem tud
nak. Fordulás után a Vasas fis feljön 
— pokoli iram — de a mindkét ol
dalon pompásan működő közvetlen 
védelmek meghiúsítják a góllövést. 
Jo volt a Vasas védelme és Dó-czi, a 
budaiaknál Wágner, Hajdú és Gold 
(a mezőny legjobbja). Görögöt a 
bíró feléselés miatt kiállította.

BTK—TLK 2:1 (1:1). Félbesza 
kadt. Tatai-út. Bíró: Gerő. BTK: Bo
kor — Michelherger, Eszlinger — 
Ihász, Farkas, Bekker — Pfeil, Eiben- 
stein, Péter, Hüttler, Németh. —.
TLK: Németh — Zeisl, Ugróczky __
Gombár, Nagy, Makovnik — Pfand- 
Ier, Jáger II., Dróth II., Stáhl, 
Schmiedt. Már az 5. percben gyors 
támadás után Stáhl lövése a sarok
ban köt ki. 1:0. A BTK csak a befe
jezés előtt egyenlít Eszlinger bomba- 
szabadrúgásából. Szünet után heves 
küzdelem fejlődik. A TLK támad ve
szélyesebben, mégis a BTK ér el 
eredményt: Pfeil sarokrúgását Né
meth a léc alá fejeli. A 26. percben 
Gerő bíró a közönség sértegetése 
miatt lefújja a mérkőzést.

MAFC—KAOE 2:0 (0:9). Soroksári- 
út. Bíró: Richtarek. — Hatalmas 
iramú küzdelmet vívott a két egyen
rangú csapat. A MAFC két váratlan 
lerohanásból érte el gólját a máso
dik félidő 40. és 41. percében Ta- 
m-ássy és Sárközi révén. A  KAOE 
két tizenegyest kihagyott. Berger a 
KAOE kapusa kisebbfokú agyrázkó
dást szenvedett, a mentők részesí
tették első segélyben.

CsTK—SzRTC 2:1 (0:1). Csepel. Bí
ró: Kovaly. Erős, változatos, de 
mindvégig fair mérkőzés. A z első 
félidőben az SzRTC volt a jobbik s 
Toldi révén megszerezte a vezetést. 
Szünet után a CsTK jön fel és 
Kriszt révén egyenlít, majd Scheffer 
megszerzi a győztes gólt.

BBFC—ÉMOSz 2:2 (1:0). Ceglédi- 
út. Bíró: Vass A. Az ÉMOSz négy, 
míg a BBFC három tartalékkal állt 
fel, ennek ellenére a játék végig 
szép és izgalmas volt. A BBFC ve
zet: Hartmann 30 méteres szabad
rúgásból ér el gólt. Salamander Py- 
ber beadásából egyenlít. Ezután az 
ÉMOSz jut vezetéshez Groszwirth 
révén s ekkor Wiszneeker I. egyen
lít Jakobsen beadásából.

Féltén—ZAC 4:2 (2:2). Budafoki-út. 
Bíró: Rubint. Meg nem érdemelt ve
reséget szenvedett a ZAC. Szép, fair 
mérkőzést vívott a két csapat; a 
ZAC volt a többet támadó fél, a 
Féltén csatársora azonban kapu 
előtt határozottabbnak bizonyult. — 
Góllövő: Zahuveczky (2), Gudra,
Krisztinkovich, illetve Schleiíer és 
Slezák ZAC.

WSE—KTK 2:1 (2:0). Gyömrői-út. 
Bíró: Helischauer. Hevesiramú, élve
zetes mérkőzés. A  WSE rögtön a 
kezdés után erős támadásba lendül 
és Petőcz II. révén megszerzi a ve
zetést. Utána Bohn ér el eredményt. 
Szünet után a KTK kerül fölénybe 
és Uháes révén sikerül szépíteni az 
eredményen.

WSC—BIK 3:1 (0:1). Wekerletelep. 
Bíró: Bakonyi. — A BIK csak nehe
zen adta meg magát. Muck révén az 
első félidőben vezetéshez is jutnak a 
budafokiak. Erre a WSC nagy ira
mot -diktál, s Mátéffy, Bordáes és 
Mátéffy lövi a gólokat. Mnck, Rig- 
ler és Fleek BIK a kiállítás sorsára 
jutott

SzNSE—SzAC 2:1 (1:1). Kegle- 
vich-u. Bíró: Sessler V. A szentlőrinci 
derbi hatalmas meglepetéssel végző
dött. Az első félidőben Libenguth gól
jára Kickinger révén válaszol a 
SzAC. Szünet után kemény lesz a já
ték, a bíró Libenguthot és Krecsma- 
rikot az SzNSE-bőí, Borbélyt a SzAC- 
ból kiállítja. A SzAC ezután fölényben 
játszik, de a győzelmet Szegedi lövé
sével mégis az SzNSE szerzi meg.
_ KSSE—NJTC 7:0 (2:0). Újhegyi
ül. Bíró: Szikszai. Az erősen tartalé
kos NJTC-re katasztrófáiig vereséget 
mért a helyenként nagyön szépen ját
szó KSSE. A  gólok sorát Kollár nyit
ja meg, majd Kiss, a KSSE gólzsákja 
egymásután 4 gólt lő. Ezután Kiss 
beadásából Kollár 6-ra szaporít, végül 
Balogh szerzi a hetedik gólt Jó: Kiss, 
Nádoba, Steinbach KSSE, a vesztes 
csapatból a T gól ellenére is a kapus 
tűnt iki.

Második csoport

Megtört a v a r á z s : 
kikapott a TSC

Főv. TKör—BSC 3:0 (1:0). Teve-ut
ca. Bíró: Glück B. Gyorsiramú, hul
lámzó, fair játék, melynek során a 
gólhelyzeteit szerencsésebben kihasz
náló csapat Kaiser, Wanschldger és 
Körm öczy góljaival győz. Jó: Stem- 
ler, Eskolics, Juhász a győztes csa
patban, illetve a budai hátvédpár és 
a szélső fedezetek.

P. Törekvés—Compactor 2:1 (0:0). 
URAK-pálya. Bíró: Fülöp. A palo
tai együttes nag-yobb akarattal ját- 
szott s győzelmét teljesen megérde
melte. Az első gólt Molnár lövi kapu 
előtti kavarodásból, majd Bekő ll-ese 
kerül a hálóba. Az utolsó percekben 
Bezeda büntetőjével a Compactor 
szépít.

Törökőr—MSC 0:0. Horthy Miklós
át (Újpest). Bíró: Simonyi. Mindkét 
csapatban a védők játszottak jól. Az 
I. félidőben inkább a Törökőr írá-

Becsüietmentés

A  m érkőzés v ég e fe lé  B orsán yi 
taccsot dob. VcdaJn bekiabál:

—  N a, Ú jp est E h r e n -  
t a c c s  o t  ér t e l!

1. Nyomdász 22 15 3 4 54:28 33
2. TSC 22 14 5 3 58:32 33
3. MFTR 22 11 7 4 45:39 29
4. VI. kér. SC 22 12 4 6 39:34 28
5. UTSE 22 11 8 8 43:35 25
6. Főv. TKör 22 9 5 8 42:34 23
7. P. Törekvés 22 9 5 8 33:32 23
8. Compactor 22 9 3 10 26:34 21
9. RAFC 22 7 6 9 40:38 20

10. Vérhalom 22 7 6 9 35:35 20
11. BSC 22 6 7 9 32:44 19
12. UMTE 22 7 3 12 28:35 17
13. Törökőr 22 6 5 11 20:29 17
14. MSC 22 4 9 9 17:28 17
15. NTC 22 5 5 12 33:39 15
16. NSC 22 3 6 13 25:54 12

Nyomdász—NTC 3:2 (3:0). Pozso-
nyl-út. Bíró: Égner. A második fél
idő erős hajrájától visszaeső Nyom
dász csak szerencséjének köszönheti 
győzelmét. Géllövő: Löb (2), Kraj- 
csovics, Ili. Spilman I. és Schvarcz IL

nyitja a játékost, szünet után az 
MSC. Jó a Törökőrben Knazur; 
Kleinesel II. és Princz, az M-SC-ben 
Zanotto, Rakosányi II. és Kelcsényi.

UMTE—MFTR 3:0 (2:0). Szent 
László-tér. B író: Stubeczki. A  baj
nokaspiráns MFTR veresége a lista 
alsó régiójában meghúzódó UMTE- 
tói nagy m eglepetés. A  mutatott já 
ték után az eredmény reális. Az 
első gól úgy esik, hogy Kurdi kor- 
nere Czigler MFTR térdéről pattan 
a hálóba. Másodszor Gajdusek, míg 
harmadszor Sebő volt eredményes.

UTSE—Vérhalom 3:2 (1:1). Horthy
Miklós-út (Újpest). Bíró: Kovács. A 
Vérhalom érdemtelenül szenvedett 
vereséget, mert végig egyenrangú el
lenfele volt az UTSE-nak. A veze
tést a Vérhalom szerzi meg Klein 
révén, de Furulyád 11-essel egyenlít. 
Szünet ntán a gólok sorrendje a kö
vetkező: Laukó III. (2:1). Toroíszky 
(3:1), Berinde (3:2).

VI. kér. SC—TSC 4:3 (2:2). Tatai- 
út. Bíró: Ganz. A TSC Kalkusz II. 
késése miatt tíz emberrel kezd, ami 
az eredményen is rögtön meglátszik. 
A nagy lendülettel rohamozó kerü
letiek Bacsay és Fazekas révén az 
első tíz percben kétgólos vezetéshez 
jutnak. A TSC csak lassan jön fel, 
de még szünet előtt két gólt ér el 
Kalkusz II. és Czanlk révén. Szü
net után mindenki a VI. kér. SC ösz- 
szeroppanását várja, azonban ennek 
ellenkezője következik be. Bacsay és 
Fazekas hamarosan 4:2-re emeli a 
gólarányt, amire csak Vitek góljá
val tud válaszolni a TSC. Czanikot a 
bíró kiállította.

RAFC—NSC 3:0 (2:0). Rákosszent
mihály. Bíró: Hamdei. Könnyen és 
megérdemelten győzött a helyi csa
pat. A  bíró érthetetlen ítélettel akasz
totta meg a játékot. Góllövő: Hümpf- 
ner (2) és Szobonyai.

TV. osztály 
Első csoport

Nehezen, de mégis 
győzött a Pamut

1. Pamut 15 11 3 1 40:19 25
2. Uránia 15 10 2 3 38:13 22
3. P. Remény 15 11 — 4 49:21 22
4. MÁV Előre 17 9 1 7 39:23 19
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 15 5 3 7 19:29 13
9. LTK 15 4 1 10 17:45 9

10. ÜLI 15 1 3 11 13:55 5
11. ULK 15 1 — 14 4:31 2
12. TSE Xri s s z a 1 <é p e t ! :

Pamut—P. Remény 8:2 (2:0).
Horthy Mlklós-út (Újpest). Bíró: 
Schissler. — Az első perctől az 
utolsóig hatalmas iramban folyt le 
a mérkőzés. Mindkét csapat tudása 
legjavát adta. A  küzdelemből a 
szerencsésebb Pamut került ki győz
tesen. A palotai csapat végig egyen
rangú küzdőtárs volt, sőt a hajrá
ban még felül is múlta nagy riváli
sát. Góllövő: Kollermann, Kerner és 
Bozi, illetve Kolovráth (2).

MTC—MÁV Előre 1:1 (1:0). Szent
László-tér. Bíró: Mandl. Unalmas já
tékot hozott a két csapat találkozá
sa. A MÁV Előre többet volt front
ban a meccsen. A  vezetést gyors 
akció ntán Tihanyi szerezte meg. — 
De a MÁV Előre nem csügged, s 
Rónai n . lövésével kialakul a vég
eredmény. j
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Második csoport

^  fff
S p e a i

Kelenvolgy vereséget 
szenvedett, oda ^minden 

bafnoki reménye
1 . LTE
2. KSC
3. Kalapos
4. KEAC
5. FöTE
6. X. kér. FC
7. Cukrász
8. PATE
9. Tabán

10. KASC
11. FSC
12. ARSC
13. Siketek

18 15
19 13 
18 12 
16 12
18 7 
17 8
19 6
18
18
18
18
16
17

2
1
2
1
6
4
6
2
2
2 11 
5 10 
2 13 
1 15

46:21 32 
50:26 27 
36:23 26 
41:16 25 
47:27 20 
34:24 20 
40:34 18 
29:28 16 
29:31 16 
20:40 12 
22:25 11 
13:35 4 
3:80 3

Tabán—Siketek 0:0. Kelenföld. Bí
ró: Kührner. Lanyha lefolyású mér
kőzés, amelyet lendületesebb csa
tárjátékkal könnyen megnyerhettek 
volna a Siketek. A játék túlnyomó 
részében így is a Siketek SC volt 
fölényben, annak ellenére, hogy 
egyik játékosát, Wéinacht-ot, a II. 
félidő 5. percében kiállította a bíró. 
A Tabán csapata formán kívül ját
szott. Kitűnt: Cirus, Roaovics Sike
tek és Szabó a Tabánból.

LTB—V. kér. FC 1:0 (0:0). Kelen
föld. B író: Beregi. Hevesiramú, vál
tozatos játék, amelyet az LTE lendü
letesebb csatársora révén megérde
melten nyert meg. A z  első félidő 
egyenlőerejű küzdelme után a máso
dikban főleg az LTE diktálja az ira
mot. A  fölény eredm énye: Bognár 
iveit fejes gólja.

PATE—KASC 3:1 (2:0). Simor-u. 
Bíró: Salgó. Az első félidőben a 
PATE széltől segítve nagy fölényben 
játszik. Szünet után változatos játék, 
Wagner kiállítása után azonban a 
KASC teljesen visszaesik. Góllövő: 
Ágh (2) és Markovics, illetve Schneck

KEAC—KSC 4:0 (3:0). Maglódi-út 
Bíró: Borsos. A széltől támogatott 
hazai csapat az első félidőben küny* 
nyen éri el góljait. A  második fél
időben, a negyedik gól után a KSC 
sokat és veszélyesen támad, azonban 
a ICEAC-védelem mindent ment. — 
Góllő vő: Hajdú, Tatár (2), Nyári.

Cukrász—FÖTE 3:3 (2:1). Vörös- 
vári-út. Bíró: Rédlich. A  Cukrász
technikai tudását a FÖTE kemény
ségével ellensúlyozta. Az eredmény 
igazságos. Góllövő: Petrics, Nyirs és 
Kéner, illetve Szebehelyi, Beszter
cei és Sági. Jó: Petrics és Klicsó 
(Cukrász), Kronemberger és Leblano 
FÖTE.

Harmadik csoport

Veszélyben a SAC első 
helye

V. osztály
Első csoport

A z utolsó megverte  
a másodikat

X. kér. ISE—Szondy 4:3 (3:1). Ha- 
lom-u. Bíró: Iváncsics. A X. kerület 
az első félidei lelkes és eredményes 
játékával meglepetésszerű, de megér
demelt győzelmet aratott a formájá
ban kissé visszaesett Szondy ellen. 
Góllövő: Varga (2), Tandy és Zsoldos 
(11-esből) X. kér. ISE, illetve Fehér 
(2) és Hiphen.

KFC—Szeiffert 5:1 (0:1). Halom- 
utca. Bíró: Aufrichtig. A Szeiffert 
csak a játékidő első felében bírt ellent 
állami a KFC rohamainak, szünet 
után teljesen visszaesett és így_ia kő
bányaiák könnyen győztek. Góllövő: 
Kirehknopf (3) és Pill (2) KFC, 
illetve Paár (11-esből).

Gránit—SzTE 5:0 (2:0). Szt. Imre

1. SAC
2. HFSC
3. Drasche
4. ETSC
5. KAC
6. ETC
7. Huso-s
8. KTSE
9. K. Húsos

10. SSC
11. Textília
12. Valéria

18 14 
16 13 
16 10 
15 9
15 7
16 9
16 5 
15 6
17 4
14 2 
13 2
15 1

2 
1 
2 
4 
4

-  7
2 9
-  9
3 10 
2 10
-  11 
1 13

herceg-út. Bíró: Licht. Az_ erőviszo
nyoknak megfelelően a Gránit nagy
arányú győzelmét hozta az V. osz
tály első és harmadik helyezettjének 
küzdelme. Góllövő: Jeszenszky (3), 
Kovács és Elér. Ezek voltak egyúttal 
a legjobbak is.

Második csoport

Nagyot javult Nagytétény
PMTK—FLK 3:2 (0:0). TJRAK-pá- 

lya. Bíró: Jaszievics. —‘ Izgalmas, 
erős mérkőzés, melyből a jobb csa
társorral rendelkező PMTK megér
demelten kerül ki győztesen. Gól
lövő: Molnár (2), Standinger, illetve 
Habemhauer, Jerzsabek I.

Nagytétény—B. Magyarság 9:0
(6:0). Nagytétény. B író: Zimmer- 
mann. A  feljavult nagytétényi gárda 
különösen az első félidőben játszott 
kitűnően. Góllövő: Steiner (3), Cse- 
tényi (3), Szabó (2) és Kludák.

Vidéken:
Mz SSE legyőzésével

o Diósgyőri VTK,
a PEAC legyőzésével

a PVSK,
a Kecskeméti A C  legyőzésével pedig

a KEAC
egyaránt hatalmas lépést tett 
a bajnoki cím feSé

— ■ S ajá t tu d ósítón któl —

70:26 30 
49:17 28 
34:20 24 
36:24 20 
36:31 18 
36:33 18 
22:37 12 
22:40 12 
27:41 11 
18:37 6 
15:32 4 
11:36 3

Drasche—SAC 3:2 (1:1). Soro/csdr. 
Bíró: Lengyel. A  nagyobb technikai 
felkészültséggel rendelkező kőbá
nyaiak megérdemelten győztek  lel
kes ellenfelük fölött. Góllövő: Koter- 
ba (2) és Makuvek, illetve Gruber és 
Bogenfürst.

HFSC—ETC 5:2 (3:1). Erzsébet-u. 
Bíró: Horváth II. A  bajnokságra
törő HFSC jobb csatársorával bizto
sán győz. Góllövő: Lőrlncz (2), Hor
váth, Llnczinger és Kapta, illetve 
Mellsch és Jókay 11-esből.

Negyedik csoport

Szürke forduló

Keleti alszövetség
Debreceni alosztály

K. MOVE—DMTE 3:0 (0:0). Kar
cag. Bíró: Scheitzner. Az első fél
időben a DMTE egyenrangú ellen
fél. Szünet után azonban a K. 
MOVE felnyomul, fölénybe kerül és 
könnyen győz. Góllövő: Nagy (2) és 
Peszilszky. Jó: Tóth, Klecker és
Pintér K. MOVE, Tóth DMTE.

P. MÁV—DEAC 2:1 (0:1). Debre
cen, DEAC-pálya. Bíró: Schőn. Az 
első félidőben a szél a MÁV-ot tá
mogatja, Erdei öngólja mégis a 
DEAC-ot juttatja vezetéshez. A  má
sodik félidőben szél ellen már jo-bban 
megy a MAV-nak. Bücher egyenlít, 
majd a finisben Bücher beadásából 
Os. Kovács szerzi meg a győzelmet 
jelentő gólt. A P. MÁV csapata jó  s 
különösen Solténszky, Göndör, Har
csa, Bücher, Ember és Cs. Kovács 
érdemel dicséretet. A DEAC-ban 
Jacsó a mezőnyből is kiemelkedett, 
kívüle Svendor, Sámson és Puhl- 
mann játszott jól.

DKASE—DTSE 3:0 (1:0). Debre
cen, DEAC-pálya. Bíró: Szabó. A 
DTSE gólzsákja, Gál nélkül, a 
DKASE pedig kapusa, Barta nélkül 
; átszőtt. Az első félidőben ökrös lövi 
a gólt, szünet után mindkettőt Bőr 
II. Simont DTSE a bíró kiállította. 
Jól játszott: Hevesi, Karajos, Bőr II. 
DKASE, Antal, Bakó és Pocsai 
DTSE.

DTE—DVSE 4:1 (0:1). Debrecen, 
DVSC-pálya. Bíró: Sas. Az első fél
időben a DTE támadott többet, a 
másodikban a DVSE. Góllövő: Weisz 
(2), Vincze II. (2), illetve Szabó.

DVSC—Karcagi SC 4:1 (3:1). Deb
recen, DVSC-pálya. Bíró: Kovács. 
Könnyen nyerte a DVSC. Az első gólt 
a KSC érte el Eisenberger révén, a 
DVSC góljain Juhász és Kántor (3) 
osztozott. Jó: Pálinkás, ökrös, Kán
tor, Juhász DVSC, Högye, Barát és 
Eisenberger KSC.

Csak

T E L E F O N G Y Á R I
csereakción cserélje be készülékét

húzta a számításokat s nem sok 
hiányzott ahhoz sem, hogy mindkét 
pontot elhódítsa a KSE-től. Az első 
félidőben a széltől támogatva a helyi 
csapat játszik fölényben s ennek 
megfelelően vezetéshez is jut. Bállá 
—Nick összjáték után közel húsz 
méterről Nick lövi a gólt. Az MTSE 
fölényére jellemző, hogy kapusa az 
egész első félidőben csak két labdát 
kapott. Szünet után szél ellen is jól 
állja meg helyét az MTSE, az egyen
lítést azonban nem tudja megakadá
lyozni. Az egyenlítő gólt Kozma lövi 
érintés nélküli kornerből, Korner- 
arány 9:3 az MTSE javára.

Nyugati alszövetség
I. osztály

1. PTBSC
2. Schmoll
3. UFC
4. MÖSzTK
5. OMSC
6. Spárta
7. VÁC
8. VII. Amat.
9. Lapt. SC 

10. OFK
Ili Hunyadi 
12. TTC

15 12
14 11
15 7
15
14
15 6
15
15
14 4 
13 3 
13 3

n em

1 40:9 26
2 39:11 23
4 25:15 18
5 31:18 17 
4 20:28 17 
8 22:29 13
8 19:30 11
9 19:28 10 
9 6:29 
9 13:21 
9 14:30

i n d u l t

VÁC—Spárta 3:3 (3:1).
Bíró: Nemetz. -  Az első félidőben 
változatos a játék. A  vezetést Bruck- 
unsteln révén a VÁC szerzi meg. — 
Braun egyenlít, majd Kanizsai és 
Eiehman révén a VÁC kétgólos 
előnyhöz jut. Szünet után a Spárta 
Hrivnyák két góljával egyenlít.

VII. kér. Amatőr—Lapterjesztők
4:9 (1:9). Gyömrői-út. Bírót SesslerL. 
A VII. kér. Amatőr fölényes játé
kával már az első félidőben bebiz
tosította magának a győzelmet. Gól
lövő: Németh (2), Megyeri és Hri- 
berszki. A Lapterjesztők csapatában 
Weiszbartl csatár megsérült és -  
mentők vitték el.

Szabolcsi alosztály
NyTVE—NyAFE 9:0 (5:0). Nyír- 

egyháza. Bíró: Kiss dr. Az NyTVE 
tartalékos csapata könnyen győzte le 
a nyírbátoriakat. Góllövő: Négyessy 
III. (2), Weisz (2), Guttmann (2), 
Gerda (11-esből), Huflesz (11-esből) 
és Milotay (11-esből). A góllövokon 
kívül Tomasovszky, Gyepecz, Kurz 
NyTVE, Osomáüí és Staub* NyAFE 
volt jó.

NyKISE—NyöTSE 8:0 (3:0). Nyír
egyháza. Bíró: Erdélyi. A mérkőzés 
nagy részében a NyöTSE tíz ember
rel játszott, mert Rózsa,súlyos sérü
lést szenvedett. Góllövő: Hajdú (3), 
Kábái, Astzalos, Csémi, Murczkó és 
Benke. Jó: Kubicska, Skolnyik, Csics- 
ka, Tass! NyKISE, Neumann I., 
Neumann III., Wolf és (jucsa.

Nyíregyházi VSC—PIAC 2:0 (2dl). 
Tiszapolgár. Bíró: Schiek. Nivótlan 
mérkőzés keretében győzött a jobb 
NyVSC. Góllövő: Török és Takács. 
Jól játszott: Wolf, Rozsáli, Takács 
NyVSC, Bigai és Stem PIAC.

MTSE—Kisvárdai SE 1:1 (1:0). 
Mátészalka. Bíró: Földes. Az ered
mény meglepetés, -mert a KSE a 
meccs nagy favoritja volt. A lelkes 
szálkaj tizenegy azonban kereeztül-

ÉTO—Veszprémi TC 7:1 (3:1).
Győr. Bíró: Németh. Az első és az 
utolsó meccse az éllovas fölényes 
győzelmét hozta. A győri zöld-fehér 
gárda azonban még mindig nem a 
régi, csak fedezetsora kiváló igazán.
A gólok sorrendje: 4. perc: Hra- 
bovszky (fejes), 25. perc: Kemény, 
35. perc: Farkas, 41. perc: Steigler 
VTC, II. félidő 12. perc: Barta 
(11-esből), 15. perc; Czuppon, 41. 
perc: Kemény, 42. perc: Kemény. A 
VTC csak az első félidőben tudott 
komoly ellentállást kifejteni, a máso
dik félidőben az ETO már korlátlan 
úr volt a pályán. A mezőny legjobb 
embere Boros ETO volt. Kivált még: 
Csizmadia, Kemény, Farkas ETO és 
Kálmán VTC.

II. kér. SC—Tatatővárosi AC 4:0 
(2:0). Győr. Bíró: Szirbek. A  győri 
csapatban ismét játszott a két Maj
dan és Horváth, azonkívül először 
szerepelt a magyaróvári Tűzkő. Már 
a 8. percben Dékány beadását Hor
váth értékesíti. 1:0. A 25. percben 
Andorka ad be, Tűzkő átengedi _ a 
labdát Dékánynak s utóbbi lövése 
gól. 2:0. A második félidő 1. percé
ben hatalmas kavarodásból Horváth 
már a harmadik gólt lövi, majd a 12 
percben Juhász előrevágott szabad
rúgásából Tűzkő a negyediket is 
megszerzi. Jól játszott: Tűzkő, Ju
hász, Dékány (II. kerület), Leopold 
és Gregor III. TAC.

Szombathelyi MÁV—SFC 4:0 (2:0) 
Sopron. Bíró: Gray I. A  meccsre nagy 
közönség vonult fél, legalább 1200 
ember vette körül a pályát. Mindenki 
kíváncsi volt az ETO-t verő SFC-re. 
Az SFC gárdája azonban hatalmas 
csalódást okozott ® végül is súlyos ve
reséget szenvedett a szombathelyi vas
utasoktól, Az első félidősen a MÁV 
& széltől támogatva játszik, fölényben 
van s ennék megfelelően Sasa, majd 
Iván révén két gólt szerez. Szünet 
után mindenki az SFC fölényét várja, 
ez azonban elmarad. A  játék ebben 
a részében Kis® fejeli a harmadik 
gélt, majd Boda vágja be a negye
diket. A  mezőny legjobbja Handler 
MÁV volt. Kitűnt még: Nagy, Pek- 
ker, Kiss, Krascsenics MÁV, Wilfing 
(kapus), Braun és Seidi H. SFC 

Pápai Kinizsi—DVÉ 5:2 (2:1), Szé
kesfehérvár. Bíró: Schwarz. A pá 
pai csapat könnyen győzte le a fór 
mán kívül játszó DVE-t. Góllövő 
Bolla (2), Tóth, Tarr és Kauf- 
mann, illetve Kotrobai és Pingiczer

(11-esből). Jó: Vörös, Simperger, 
Kaufmann és Bolla (P. Kinizsi), 
Hajszán, Kotrobai és Pingiczer. — 
PLTE—Maroshegyi SE 5:0 (3:0). 
MILL-bajnokság.

II. osztály
CsSE—Komáromi FC 3:0 (1:0)

Csorna. Bíró: Steiner. Győzött a
nagyobb tudású és állóképesebb csa
pat. Góllövő: Lobi II. (2) és_Csete, 
Jól játszott: Polgár, Csete, Lőbl II.. 
Élő, Bognár, Kocsis CsSE, Búza, 
Gábrics és Lovász KFC.

GyAC—NFC 2:1 (1:1). Győr. Bíró 
Fritz. Léleknélküli játék. A  12. perc
ben Csányi az NFC-nek szerez gólt, 
a 30. percben egyenlít Czapp. Szü
net után a 9. percben Lengyel be
adásából Czapp szerezte meg a két 
pontot jelentő gólt is. Pár perccel 
később a bíró Czappo.t kiállította. A 
GyAC-ban Horváth I. és Vinc, az 
NFC-bem egyedül Weisz játszott jól.

Sotex (Sopron)—Győrsziget 1:1
(1:0). Győr. Bíró: Parányi. A  sopro
niak vezető gólját Reisner lőtte, a 
Győrsziget a II. félidő 22. perceben 
Mechl ofszájdgyanus góljával egyen
lített. Élénk iramú meccs volt, a 
Sotex technikáját a Győrsziget lelke 
sedéssel jól ellensúlyozta.

GyTSE—Hubertus (Magyaróvár) 
2:2 (0:0). Győr. Bíró: Wii'helm. A  gó
lok így estek: második félidő 10. 
perc: Vidor 1:0, 14. perc: Ráblbauer 
1:1, 15. perc: Sahéim 1:2, 36. perc: 
Láng 2:2. .Igazságos eredmény, a 
csapatok közel egyenrangúak.

Zalaegerszegi TE—SSE 3:2 (1:1). 
Sárvár. Bíró: Somló. A  bíró erély
telenül vezette a meccset s ezért az 
meglehetősen eldurvult. - Hoffmann 
ZTE komolyabban meg is sérült. 
Góllövő: Martihka (2), TaVódi ZTE 
és Varga (2) SSE.

Perutz—P. Testvériség 1:0 (1:0). 
Pápa. Bíró: Storch. Félidőnként vál
takozó fölény, csapkodó játék. A 
mérkőzés egyetlen gólját Vaeskó sze 
rezte.

Veszprém MOVE—Siófoki SE 2:1 
(2:0). Veszprém. Bíró: Gránásy. —
Csapkodó játék a lelkesebb csapat 
megérdemelt győzelmével. - Góllövő: 
Kohlinger (2), illetve Ráday, V, 
MOVE ifj—SSE ifj. 8:0 (2:0).

KTK—Kőszegi SE 3:1 (1:0). Kör 
mend. Bíró: Basa. Változatos mérkő
zés, megérdemelt győzelemmel. Gól- 
lövő: Herrmann, Baumann, Szabó, 
illetve Klug,

csak az utolsó pillanatban  ̂éri el 
egyetlen gólját Huszár révén. Jó: 
Kuris, Dulovics, Petrovics DAG éa 
Bozó PBÜSE.

DVTK—SSE 2:0 (0:0). Diósgyőr. 
Bíró: Poppé. Az északi derbit a helyi 
csapat megérdemelten nyerte és_ ezzel 
a győzelmével nagy lépéssel  ̂közele
dett a bajnoksághoz. Az első felidő
ben a DVTK nagyon belefekszik, d« 
a támadásokat a jól védő Csala ár
talmatlanná teszi. Szünet után a 
DVTK már az 1. percben megszerzi 
a vezetést Rácz húszméteres búmba- 
lövéséből. Továbbra is a DVTK maf« 
rád frontban és a 24. percben a belső 
trió vezet gyors támadást, melyből 

lő gólt. A  mérkőzés vége

Szombathelyi SE— T IA C  2:0 (2:0). 
Tapolca. Bíró: Kamarel. Az SzSE 
végig fölényben játszik s megérde
melten győz. Góllövő: Görög és
Bárdics.

Északi alszövetség
f  I. osztály

Diósgyőri AC—PBÜSE 2:1 (0:0)
Zagyvapálfalva. Bíró: Merz. A keit 
héttel ezelőtt'még vezető PBÜSE 
újabb veresége után minden remé
nyét elvesztette már. Vereségét 
menti, hogy most is tartalékos csa
pattal volt kénytelen játszani. A DAG 
lelkes volt s két szerencsés góllal 
nyert. Á második félidő 17. percében 
lőtte Dulovics DAC az első gólt, a 
32. percben Kuris megint a DAC- 
nák szerez eredményt s a PBÜSE

ismét Rácz a—   ----------------  -=
felé az SSE-ben Dancsák és Jancsi 
helyet cserél, de az sem használ. A 
32. percben Viroszták beadását Rigó 
kézzel üti a hálóba, a bíró természete* 
sen nem ítél gólt. A 40. percben Vi* 
rosztáknak van nagy helyzete, de el
hamarkodja. A győztes csapatból 
Szabó, Chyojka, Molcsány, Kádár. 
Padáriyi és Rácz, a vesztesből nedíg 
Csala, Vica, Jancsi, Viroszták és No- 
voszeleszky tűnt ki.

Pereces! TK—HAC 2:2 (1:1), Hab
van. Bíró: Skrada. Erősiramú mér
kőzés. A PTIC döntetlenje az eddigi 
sikeres szereplése után, meglepetés.
A 21. percben Czapák megszerzi a 
PTK-nak a vezetést. A helyi csa
pat közvetlen a befejezés előtt 
László révén egyenlít. Szünet után 
a HAC fölénybe kerül, ennek elle
nére ismét a PTK szerzi meg a ve
zetést Presovszky 11-eséből.' Egy 
perc múlva sikerül a HAC-nak 
egyenlíteni Bienfeld góljával. Jó: 
Czapák, Marczinaskó és MotkóPTK, 
Fabriezy, Schönfeld, Lenner éa 
Grünfeld. — HAC II.—Lőrinci TK 
2:1 (0:1). — HAC ifj.—Polg. is* 
kóla 0:0.

SAC—S. MÁV 3:2 (2:1). Sátoralja
újhely. Bíró: Ponyi. A helyi derbi 
izgalmakban bővelkedett és botrány
nyal volt fűszerezve. A  4. percben 
Pavlovics lövésszerü beadását Ein- 
czig a saját kapujába lövi. Rövid
del ezután Pavlovics beadásából 
Brezovszky a SAC második gólját 
szerzi. A MÁV lassan felnyomul éá 
a 25. percben Dutkievics kiszökik és 
2:l-re javít. A második félidőben 
Brezovszky beadásából Nagy lő gólt. 
A 28. percben Nagy és a MÁV ka
pusa összecsap, a kapus megsérül, a 
közönség berohan a pályára és a 
mérkőzést csak öt perc múlva lehet 
folytatni. A  MÁV a 32. percben 
Dutkievics révén szépít az eredmé
nyen. Jó a győztes csapatban Ná- 
dasi, Gombos, Nagy, Pavlovics és 
Brezovszky, a vesztesben pedig 
Korcsmáros, Szilva és Cserviczky.

MVSC—ÓVTK 0H>. Miskolc. Bíró: 
Kovács. Meglepetés az 6VTK 
pontvesztesége. Mindkét félidőben a 
széltől támogatott csapát van fö
lényben. Jó: Serfőző, Guzi és a tel
jes védetem MVSC, Szemre! ée J*n- 
csó ÓVTK.

II. osztály
SBTC—Gyöngyösi KSE 7:2 (2:1).

Salgótarján. Bíró: Mayer. Heves
meccs, ás végig az SBTC játszott 

, fölényben, a GyKSE csak percekre 
I tudott szóhoz jutni, Góllövő: Petra 

(3), Takács III. (2), Menich és
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fZsengellér, illetve Tóth II. és Roz- 
jner. Kitűnt: Takács IV., P.etre,
■Zsengellér, Görbic SBTC, Tóth, Roz- 
ner és Balog GyKSE.

Hatvani VSE—EVSC 1:1 (1:0).
Eger. Bíró: Lőrinc®. Erősiramú mér
kőzés. A HVSE vezető gólját Boleoz 
lövi. Szünet után az EVSC Bajnok 
révén egyenlít. Jó: Pete, Szikora I. 
és II., illetve Weisz és Budai.

Dohó—Gyöngyösi AK 0:0. Eger. 
Bíró: Faulháber. Félidőnként a szél
től támogatott csapat van fölényben, 
de a csatársor mindkét csapatban 
gólképtelen. Jó: Layer, Szajlai, Pab- 
lonkai és Szarvas (Bobó), Vödrön, 
Kncharik és Tuder GyAK.

Jászberényben a J. Lehel—Füzes' 
aibonyi SE mérkőzést nem látszották 
le. Az FSE lemondta.

Déli ószövetség
Szegedi alosztály 

I. osztály
KEAC (Szeged)—KAC 2:1 (1:0) 

Kecskemét. Bíró: Lőwi (Bp.). 1000
néző. Nagyszerű időben zajlott le az 
elsőség szempontjából a nagy fontos
sággal bíró találkozó. A küzdelemből 
a szegedi egyetemisták kerültek ki 
győztesen s ezzel hatalmas lépéssel 
jutottak közelebb a bajnoki címhez 
Az első félidőben a helyi csapat támad 
többet, sok helyzete is akadt, de ki 
használni egyet sem tudott. A 40 
percben nagy a tömörülés a szegedi 
kapu előtt, végül is Tóth felszabadít 
A kiadott labdával Solti IV. elszalad 
b a kapujából kifutó Rozsnyai mellett 
gólt lő. 1:0. A második főidőben már 
a KEAC a jobbik fél. Az első percek
ben Veroszta KAC kificamítja a kar
ját s csak negyed óra múlva tér visz- 
eza. A 14. percben Bukoveczky magas 
beadását Tóth II. fejeli a kapuba. 2:0, 
Az utolsó tíz perc a kecskemétieké és 
sikerül is a szépítés. A 43. percben 
Keresztes a 16-osról élesen lő s a láb 
da Csányi keze fölött a hálóba jut 
2:1. Az egyetemi csapat nagyszerűen 
játszott s a győzelemre rászolgált. 
Egyénileg Solti IV., Bukoveczky, 
Gálffy s Herczeg jeleskedett. A KAC- 
ban csak Hajdú, Korb és Farkas ját
szott jól.

SzTK—Szentesi TE 2:1 (0:1). Sze
ged. Bíró: Kohautek. Az SzTE, ha 
nem is teljes mértékben, de igazolta 
a jó formájáról elterjedt híreket. 
Most is közel állt ahhoz, hogy az 
egyik pontot hazaviszi. Az első félidő 
23. percben komer után Szemerédi 
góljával vezetéshez jutott az SzTE, 
az SzTK csak a II, félidő 9. percében 
komer utáni kavarodásból tudott 
egyenlíteni Tombáez révén. A 24, 
percben az SzTK-ből Nagypált a 
bíró kiállította, de így is meg tudta 
szerezni a győzelmet jelentő gólt a 
Bzegedi csapat. A 30. percben Bár- 
kányi lőtte ezt közelről. Jó: Fixner, 
Bárkányi, Tombáez SzTK, Bleier, 
Horváth I. és Zelenák SzTE.

SzAK—ÖTC 4:1 (0:0). Szeged. Bi
tó : Sehner. A gól nélkül végződött 
első félidőben szebb volt a játék, 
mint a másodikban. A SzAK végig 
jobb volt s biztosan győzött. A má
sodik félidőben így estek a gólok: 2. 
perc: Pólyák II., 7. perc: Schmutz- 
ler, 22. perc: Kiss UTC, 40. perc: 
Sehmutzler, 41. perc: Pólyák II. 
Kitűnt: Gombkötő, Bité, Varga, Va
dára, Korom SzAK, Szekeres, Kiss és 
Zsemberi I. UTC.

KTK—Kecskeméti TE 2:0 (1:0).
Kiskunfélegyháza. Bíró: Engel. A  lel
kes kecskeméti tizeneggyel szemben a 
KTK csak nehezen tudott győzni. A 
gólok a félidők utolsó percében estek. 
Jlindkettőt Fejes lőtte. A  KTK lőtt 
még két gólt, de ezt a bíró nem adta 
meg. Jó volt: Sahin II., Fejes, Mar
kóca, Tompad KTK, Lakó, Verdung, 
Blaskovics és Kákonyi KTE.

HMTE-HTVE 1:0 (1:0). Hódmező
vásárhely. Bíró: Vezér Ií. A  helyi 
derbi megdöntötte a közönségrekor
dot. Ezer fizető nézője volt a meccs
nek. Az első félidőben a HMTE nagy 
fölényben játszik s a 28. percben 
Csabai védelmi hibából vezetéshez 
is jnttatja csapatát. Szünet után a 
HTVE teljesen kapujához szögezi 
ellenfelét, de csatársora rossz napot 
fogott ki s ezért még az egyenlítés 
is elmarad. Győz nagy meglepetésre 
a munkáscsapat. A mezőnyből is 
kiemelkedett Héja HMTE játéka. — 
Kívüle Fekete, Kovács, Szél HMTE, 
Kádár és Török HTVE játszott jól. 
Vezér EL nagyszerűen vezette a 
meccset

Szegedi VSE-MTK 2:2 (0:0). Makó.
Bíró: Lőwy. A  lélek nélkül játszó 
MTK-tól megérdemelten vett el pon
tot a végig lelkesen játszó vasutas- 
csapat. Az MTK csapata egy-két 
poszton gyengén szereplő emberei 
miatt nem tudott eredményesebb 
lenni. Góllövő: Horváth (2), illetve 
Erdei és Opré.

II. osztály
F. Vasutas—Szentesi MTK 2:1 

(2:1). Kiskunfélegyháza. Bíró: Hor
váth. A lelkesebb csapat győzött az 
iskolázottabb futballt játszó ellen
féllel szemben. Góllövő: Kiss, Pa
lásti, illetve Oroszi (11-esből).'

Félegyházi Keménység—Sz. MÁV
4:1 (2:1). Szentes. Bíró: Wiegner. — 
Biztos győzelem.

KPLE—Szőregl Rákóczi 3:1 (2:0)
Kisknndorozsma. Bíró: Kulin.

Csabai alosztály 
I. osztály

Csabai AK—GyTE 2:1 (1:0). Gyula, 
Bíró: Frankéi. Első meccsére meg
lehetősen felkészületlen s a belső vi
szály következtében erősen tártaié 
kos csapattal állott ki a GyTE s ve 
res-ége egyáltalán nem váratlan. — 
Hogy a csabaiak csak egy góllal 
tudtak győzni, annak magyarázata 
az, hogy ők sem tudtak legjobb ti
zenegyükkel játszani. Góllövő: Ba
log (2) CsAK és Szabó GyTE.
Előre—Mezőkovácsházi TE 4:3 (1:2), 

Békéscsaba. Bíró: Holecska. A  ven
dégcsapat határozottan jobb volt az 
első félidőben és sokáig nyílttá tudta 
tenni a mérkőzést. Lelkes támadásu
kat a 6. pereben Deák váltja gólra. 
A 15. pereben Bagurka III. egyenlít, 
majd Deák ismét megszerzi a veze
tést. Szünet után 11-es az MTE el
len, de Spevár lövését Grünfeld ki
védi. A 25. percben Korin lövését 
Grünfeld kiüti, a bíró azonban gólt 
ítél, mire kisebb botrány keletkezik, 
melynek a rendőrség vet véget. — 
A 34. percben Korin a helyi osa 
patnak szerzi meg a vezetést. A  42. 
percben ismét 31-eshez jut az Előre, 
de Spevár most mellé lövi a bünte
tőt. Egy perc múlva Korin bebizto 
sítja a győzelmet. A befejezés előtt 
Deáknak még sikerül 4:3-ra javítani. 
Jó a győztes csapat teljes védelme, 
Sajben és Korin, a vesztesben Arató, 
Deák, Grünfeld I. és ÉT.

Cs. MÁV—Mezőtúri AFC 0:0. Bé
késcsaba. Bíró: Ruhmann. CsAK- 
pálya. Az első félidőben a MÁV 
széltől segítve sorra vezeti a veszé
lyes támadásokat, csatársora azon
ban nem tud eredményes lenni. —. 
A 40. percben Piczkót a 16-oson be
lül felvágja, de a bíró nem ad 11-est 
Szünet után lanyhul az iram, lassan 
a MAFO kerül fölénybe, de a csa
társor itt Is sok helyzetet hagy ki
használatlanul. Jó: Lipták és Ki- 
szely Cs. MÁV, ill. Tóth L, Borza IL, 
Piczkő és Csiszár.

Bohn SC—Békési TE 6:0 (2:0) 
Békés. Bíró: Mácsai. A  BSC könnyen 
nyerte a mérkőzést. A gólok sorrendje 
ez volt: -8. perc: Balog (öngól), 13. 
perc: Szaniszló, H. félidő 3. perc: En- 
gelhardt, 22. perc: Kertész, i’«3. perc 
Engelhardt, 40. perc: Er.gclhardt. — 
BSC II.—BTE H. 6:0 (2:0).

TTC—Szarvasi Turul 3:0 (1:0). 
Tótkomlós. Bíró: Oláh. Az első fél
időben Kovacsik szerez gólt, szünet 
után az első percben megint Kovácsok 
eredményes, majd a 28. percben Ka- 
m-anistyák állítja be a végeredményt.

OFC—OTK 2:1 (2:1). Orosháza. 
Bíró: Lapu. Változatos mérkőzés. A 
16. percben Vecseri révén az -OFC 
szerzi meg a vezetést. A  26. percben 
11-es az OTK ellem, melyből Palika
II. az OFC második gólját lövi. A 
40. percben szabadrúgás az OFC el
len, melyet Vramk-a Szilva II. elé 
passzol, aki védhetetfeniil gólt lő. Jó: 
Vecseri és Pálka IL OFC, Piczkó és 
Fodor OTK.

Délnyugati alszővetség
Pécsi alosztály

DPAC—KTSE 4:0 (1:8).. Kaposvár, 
Bíró: Fürst. Az otthonában játszó 
Turul nem várt súlyos vereséget 
szenvedett. Megérdemelt vereségét 
menti, hogy tartalékos csapattal 
játszott. Góllövő: Hergelt (25 perc), 
Spirit (TI. félidő,'18. p), Hergelt (27. 
pere) és megint Spirtt (36. p).
Jó: Kolonice, Horváth, Spirit, Her
gelt DPAC, Vidor, Sári és Velez 
KTSE.

PVSK—PEAC 3:2 (1:0). Pécs,
PVSK-pálya. Bíró: Léhner. 1500 né
ző. Hatalmas érdeklődés előzte meg 
a helyi amatőr derbit s fel Is vo
nult a közönség szép számban, pedig 
egyidőben a Pécs-Baranya Is ját
szott a PEAC-pályán. A meccset az 
erőteljesebb csatársorral rendelkező 
vasutasok nyerték meg, de az egye
temisták is könnyen szerezhettek 
volna pontot. Az első félidőben s 
PVSK szél és nap ellen játszik. A
12. percben a fél pályáról szabadrú
gás a PEAC ellen, a labdát Janko- 
vlcs kapja, kiugrik s két lépésről a 
kifutó Simon Iába közt bevágja az 
első gólt. 1:0. A  PEAC veszélyeztet 
most, előbb Velcsov lő mellé, majd 
Csörsz hagy ki nagy helyzetet s 
utána megint változatos lesz a küz
delem. — Szünet ntán az 5. percben 
Fónay szépen centere® g- Bedekovics 
fejese védhetetlen. 2:0. Hamarosan 
Fozsgay fut le g beadását Putzer 
bevágja. 3:0. Az egyetemi csapat 
most már magához tér s innen dik
tálja a játékot. A 25. pereben Vel
csov lövése kapufáról pattan vissza, 
két perc múlva azonban már Fröhm- 
berg közelről leadott lövése utat ta
lál a hálóba. 3:1: A 39. percben
Fröhmberg állítja be a végered
ményt, 3:2. Esemény még, hogy a 
43. percben a bíró kiállítja a PEAC- 
ból Vidát. — Kitüntette magát: 
Sánta, Hartmann, Vekler, Pozsgay, 
Bedekovics, Jankovjcs PVSK, Si

mon, Veréb, Vida, Bossányi, Móritz 
és Fröhmberg PEAC.

NTE—DVAC 2:0 (1:0). Nagykani
zsa. Bíró: W olf. A z első félidőben a 
DVAC játszik széllel, ennek ellenére 
az NTE szerzi meg a vezetést a 32 
percben Jakubec révén. Szünet után 
a helyi csapat irányítja a játékot és 
most is Jakubec a gólszerző. Jó: En- 
gelleiter, Kudich, Csász NTE, Csirke 
és Streicher DVAC. — Zrínyi LE— 
Teleki LE 5:0 (3:0). — Kereskedelmi 
alk. LE—Barak LE 2:0 (1:0).
„13“ FC—Kiskanizsai LE 5:1 (0:0). — 
Egyetértés LE—Törekvés LE 2:1 
(0:1).

Pécsi SC—D. VOGE 2:2 (1:0)
Dombóvár. Bíró: Pauncz. Az első 
félidőben Nagy I. góljával vezet 
PSC, szünet ntán Halas 2:0-ra nö
veli a PSC előnyét. Utána 11-esbez 
is jut a PSC, de Müllex félrelövi. — 
A 26. percben Polecsák fejeli 
VOGE első gólját, majd Korpádi 
11-esből egyenlít. Beller PSC a ki
állítás sorsára jutott.

SzAK—Pécsi AC 5:0 (2:0). Sziget
vár. Bíró: Atlasz. Szép játék mel 
lett fölényesen nyert a SzAK. Gól
lövő: Turbáld. I„ Szegő, Tnrbéki I.‘, 
Pichler II. és Szegő. Jó: Berta, Tur- 
béki, Pioblex SzAK, Muszti I. és 
H. PAG.

•. Bajai alosztály
MTE—Bajai MTE 1:1 (1:0). Mo

hács. Bíró: Krebsz. Mindkét csapat 
feltűnően gyengén játszott. Az első 
félidő 45. percében Varga az MTE- 
nek szerzi meg a vezetést. A  máso
dik félidőben változatos játék után 
Jakvirt a félpályáról egyenlít. — 
Jó: Varga és Hafner, illetve Jakvirt 
és Nagy.

BSC—Simontornyai BTC 2:0 (2:0).
Bácsalmás. Bíró: Pollich. A  vendég
csapat a tízórás autóuttól fáradtan 
játszik az első félidőben s a BSC 
Endics és Gáspár góljával eredmé
nyes. Szünet ntán léleknélküli a já
ték.

TSE—Bácska 5:1 (1:0). Baja. Bíró: 
Maros. A TSE szép játék után meg
erőltetés nélkül győzött. Az első fél
időben a Bácska még jól tartja ma
gát, de a második félidőben beka
pott két öngól teljesen letöri, — 
Góllövő: Gyimótby, Dóra, Fekete és 
Stark (2, mindkettő öngól), illetve 
Kubátovics. A  TSE minden embere, 
a Bácskában Váradi és Marit! ér
demel dicséretet.

BTSE—Bátaszékl TC 2:1 (1:0). Bá- 
taezék. Bíró: Szeifert. Majdnem 
meglepetés érte a Turult s a győ
zelmet csak szerencsével tudta eléír
ni. Kovács szerzi meg a vezetést, 
Lencsés 11-esből egyenlít. A  győzel 
met jelentő gól Lencsés öngóljából 
esett.

Középm agyar alszővetség
I. osztály

Tibor-csoport

DAC—Váci AC 6:0 (4:0). Dorog. 
Bíró: Zug. A  dorogi csapatot úgy 
látszik nem lehet megállítani bajnok
ságra törő útján. A  VÁC csapatát is 
súlyos vereséggel küldte haza. A 
meccs közel hatszáz főnyi nézősereg 
előtt nagyszerű időben folyt le. A 
DAC minden különösebb megerőlte
tés iméilcül ébte el fölényes győzel
mét. Góllövő: Bán (4) és Pechlov 
(2). Jól játszott a DAC-ban Céh, 
Bán és Nerolda, a VAC-ban egyedül 
Paulik középfedezeet.

TÜSC—Váci SE 2:0 (2:0). Tokod. 
Bíró: Kecskeméti. A tokodi csapat 
végig fölényben, van, de a VSE jól 
védekezik és kapusa sok nehéz lab
dát tesz ártalmatlanná. Góllövő: 
Lengyel és Szemethy. Jó: Szemethy 
és Szkupl TÜSC, Zentel és Vasas 
VSE.

Csillaghegyi KAC-PSC 4:3 (1:2).
Pilisvörösváx. Bíró: Meiszter. Erős 
küzdelem, A  PSC már 3:l-re veze
tett! Góllövő: Spielmann (2), Marton, 
és Braun, illetve Schuck és Kővári 
(2, mindkettőt 11-esből). A  mezőny 
legjobb embere Szenes-Spielmann 
volt.

Barcza-csoport
RTK—SASC 2:0 (1:0). Sashalom. 

Bíró: Glück. Rövid játék után tar- 
tósabb RTK-fölény alakul ki, mely 
ellen a SASC-védelem csak nehezen 
tud védekezni. Az első gólt kapu 
előtti'kavarodásból Dénes révén szer
zi meg az RTK. A  II. félidőben is
mét sok veszélyes támadást vezet a® 
RTK, melynek során Varga sarok
rúgásból érintés nélküli gólt, lő. Jő: 
Dénes, Szabó, illetve Kiss és Adanics. 
RTK II.— SASC II. 3:0 (1:0).

Rákosi Vasutas SE-RTE 1:1 (1:0). 
Rákoskeresztúr. Bíró: Takács. A z  
első félidőben a lelkesen játszó Vas
utasok vannak fölényben. Szünet 
utón valamivel többet az RTE tá
mad, de csak egy szerencsés góllal 
tud egyenlíteni. Góllövő: Kamarás 
II. BVSE és Pápai RTE. Jó: Paulo- 
vits, Pápai RTE, Flekner, Berta és 
Kamarás IL BVSE.

dakotai TK-RAC 3:1 (1:1). Rá
kosliget. Bíró: Bálint. Megérdemelt 
győzelem. Góllövő: Noszál (2), Er- 
hardt CTK és Kaltenecker RÁC.

PÁC—Rákoshegyi SE 1:1 (1:1). Pé- 
cel. Bíró: Eperjessy. A  gólok az

első félidó'ben estek, a játék mégis 
ekkor volt nagyon unalmas. Annál 
szebb játék alakult ki szünet ntán. 
A  PAC-ot most sem hagyta el 
balszerencse. Góllövő: Szluzik.
illetve Klepák. — PAG ifj.—RSE ifj 
2:1 (1:1). Barátságos.

Dratsay-csoport
Szolnoki AK—T. MOVE 4:0 (2:0) 

Törökszentmildós. Bíró: Ladányi. A 
jobb SzAK-ot a T. MOVE még meg
szorítani sem tudta. A szolnokiak 
végig fölényben voltaik, közben azért 
a MOVE elég sokat veszélyeztetett. 
Góllövő: Horváth, Horváth, Kóv&sdi
IV. és Tipics.

Sz. MÁV—Törökszentmiklósi ISE 
8:0 (5:0). Szolnok. Bíró: Panlinyi. 
Ez a meccs is azt igazolta, hogy 
nagy szükség van az egységes első 
osztályra. A TISE-hez hasonló ellen
felekkel szemben a nagyképességű 
Sz. MÁV csak romolhat, s a TISE 
nem fejlődhet, legfeljebb kedvét 
vesztheti. A játék teljesen egyoldalú 
volt, a MÁV annyi gólt rúgott, 
amennyit akart. Góllövő: Sonkoly
(3), Kolláth-. II. (2), Sárkány (2) és 
Sánta.

C. MOVE—Szolnoki MTE 3:3 (2:0). 
Cegléd. Bíró: Szapáry. A MOVE 
nagy balszerencsével vesztette el az 
egyik pontot. A  II. félidő 42. percé 
ben a MOVE még 3:l-re vezetett! 
Az MTE. góljai súlyos védelmi hi
bákból estek. Góllövő: Juhász (2) 
Ecseri MOVE, Popovics (2) és Kalo 
csai SzMTE. Kalocsait és Farkast 
az HTE-ből, Ecserit pedig a MOVE- 
ból a bíró kiállította.

ÜSE—Irsai SE 0:0. Üllő. Bíró 
Pretzner. Szép számú közönség előtt 
zajlott le a két szomszédos község 
csapatának a találkozása. A meccs 
heves harc után igazságos döntetlen 
eredményt hozott. Az irsaiak egy 
11-est nem tudtak kihasználni.

II. osztály
F. Testvériség—FSE 3:2 (3:1). Főt. 

Bíró: Fuchs. A helyi derbi közel ezer 
néző előtt izgalmas meccs keretében 
dőlt el a szerencsésebb fél javára, 
Góllövő: Kupi (2), Czibuika, illetve 
Sárai és Antal.
N. Remény—Kismarost SE 1:0 (0:0) 

Nógrádverőoe. Bíró: Leiner I. Vál 
tozatos mérkőzés, a szerencsésebb fél 
győzelmével. A KSE egy 11-est nem 
tudott értékesíteni. A gólt Kozma 
lőtte.

«EESE0»
Főiskolás és M ű s z ó k  

a M o s t a
—  S ajá t tu d ósítón któl —

Négytől fél 7-ig a főiskolai ver
seny volt az „előmeccse” a Graefl- 
vándor díjas bankversenynek. Mind 
a kettőn volt —  a Rudashoz mért 
—  hatalmas közönség. Mind a ket
tőn esett —  a Rudashoz mért ■—  
jó eredmény.

A főiskolai versenyt a BEAC 
úszói dominálták. Eredmények: 
100 m gyorsúszás: 1. Jung Béla
B E A C  1:02.8 mp, 2. Zábrák Imre 
B E A C  1:06.4 mp, 3. Pillér M A FC  
1:07 imp. —  200 m mellúszás: 1. 
Fiedler B E A C  2:59.8 mp, 2. Stef- 
ka M A FC  3:04 mp, 3. Percnyi 
M A FC  3:06.6 mp. —  3x60 m ju
nior gyorsstaféta: 1. B E A C  1:59.8 
mp, 2. M A FC  2:00 mp, 3. LA S E  
2:08.2 mp. —  100 m hátúszás: 1. 
Mártonffy L A S E  1:15.7 mp, 2, 
Sirsich M A FC  1:21.4 mp, 3. Mann 
L A S E  1:25.2 mp. —  3x100 m 
gyorsstaféta: 1. B E A C  a) 3:43.2 
mp, 2. L A S E  3:55.8 mp, 3. B E A C  
b) 4:22 mp. —  60 m junior gyors
úszás: 1. Csik B E A C  35 mp, 2.
Hajser B E A C  40 mp, 3. Scharbert 
M A FC  40.6 mp. —  100 m junior 
mellúszás: 1. Perényi M A FC

ALNACH-féle S P O R T C I P Ő K
készítője BRAYER LAJOS, m „ Zsigmond
it S. —Speciális fűtő-, birkózó-, boxoló-,
vtvóelpOk. _  (Telefonhívő: 51-0-71.)

1:27.8 mp, 2. Teffert B E A C  1:28 
mp, 3. Szűcs LA S E  1:32 mp. —  
3x60 m junior vegyesstaféta: 1. 
B E A C  A )  2:16.9 mp, 2. M A FC  
2:20 mp, 8. L A S E  2:21.2 mp. —  
400 m gyorsúszás: 1. Pillér M A FC  
5:23.2 mp, 2. Zábrák B E A C  5:31 
mp, 3. Jung B EA C  5:33 mp, 4. 
Thaler B EA C  5:53.6 mp, 5. Fehér 
II. LA S E  5:54.6 mp. —  3x100 m 
vegyesstaféta: 1. B E A C  A )  3:53.6 
mp, 2. M A FC  3:56.8 mp, 8. LA S E  
4:13.4 mp.

A  Községi Takarék úszói vég- 
eg megnyerték a Graefl-vándor- 

díjat. Eredmények: 4x80 m.
gyorsúszóstaféta: 1. Községi Ta- 
carék (Balatoni, Gamauf, Köve
cses, Halász) 4:04 mp, 2. Angol- 
Magyar 4:05,8 mp. — 40 m hölgy

mellúszás :. 1. Csanádyné AM 39 
mp, 2. Fehér Lola Kerbank 42.2 
mp, 3. Matzonné PK 45.2 mp. —* 
5x40 m mellúszóstaféta: 1. Köz
ségi (Schürz, Szebellédy, Simon- 
ffy , Halász II., Kövecses) 2:37 
mp, 2. Angol-Magyar 2:38.6 mp,
3. Hitelbank 2:40 mp. —  3x40
hölgystaféta; 1. Angol-Magyar 
(Kerner, Sípos, Csanády) 2:16.6 
mp, 2. PK 2:22 mp, 3. Községi 
Tak. 2:33 mp. —  4x80 m vegyes
staféta: 1. Községi (Simonffy,;
Kövecses, Halász, Bory) 4:25 mp,
2. Angol-Magyar 4:27 mp. _ —1 
3x80 m ol-dboy-staféta: 1. Hitel
bank (Hajnal, Várady, Nirschy)! 
3:22 mp, 2. Kerbank 3:24 mp, 3. 
Községi 3 :52 mp. —  40 m hölgy 
hátúszás: 1. Csanádyné Angol-
Magyar 43 mp. —  10x40 m gyors
staféta: 1. Községi Tak. 4:50 mp,
2. Angol-Magyar 5:04 mp. —  A 
pontversenyben: 1. Községi Tak.
22 ponttal, 2. Angol-Magyar 17 
ponttal. A  serleget a Községi vég
leg megnyerte.

I fjú s á g i v er s en y ek : 200 m mell
úszás: 1. Pázmán BSE 2:59 mp, 2. 
Novak III. kér. 3:05 mp, 3. Udva
ros UTE 3:11.2 mp. —  100 m hát
úszás: 1. Barabás BBTE és Ko
vács UTE holtv., 1 :16.8 mp, 3. 
Pázmán BSE 1:28 mp. —  200 m 
gyorsúszás: 1. Zólyomi MUE 2:30: 
m-p, 2. Gyólyi UTE 2:30.2 m-p, 3. 
Nagyiványi UTE 2:41.8 mp. —1 
100 m fiú gyorsúszás: 1. Török 
BSE 1:13 mp, 2. Vojtek BSE 
1:14.2 mp, 3. Kukorel’ly MAC 
1:15 mp.

A  tegnapi gyephokki bajnoki 
eredmények: MHC— A H C  1:0,
M AC— H H C  4:0 és F T C — BHC  
2:0.

C E B E E S 1
A  Ciszterci rend Szt. Imre g, 

dísztornája. A  ciszterciták gyö
nyörű, modern tornacsarnokát 
tegnap délután előkelő, fényes 
közönség töltötte meg, hogy az 
ott tanuló gyermeksereg test
nevelésben elért eredményeiben 
gyönyörködhessék. A  tanári kar,: 
élén Bittér Illés igazgató, clar- 
veauxi- apáttal, továbbá Szuko- 
váthy Imre dr., a görög testneve
lési főiskola Budapesten időző 
tanárai és sokan mások üdültek 
fel a jókötésű diákok ügyes moz
gásait végignézve. A  szabad- és 
szergyakorlatok bemutatóin kí
vül különösen az ötletesen össze
állított és minden osztály részére 
pompásan betanított játékok 
arattak nagy sikert. Ezek között 
is legtöbb tapsot az I. oszt. csó
nakversenye, a V I. oszt. krinolin- 
gyakorlatai és a V II. oszt. gúlái 
kapták. A  modern testnevelést 
kitünően szemléltető gyakorlati 
anyag betanításáért az intézet 
ügybuzgó tanára, Düppong Mi
hály érdemel elismerést.

Több jnint 300 futó Újpest le
vente mezei futóbajnokságán. Ú j
pest városa tegnap rendezte 
nagyszerűen sikerült levente me
zei futóversenyét a megyeri ló
versenytéren. A  rendezés pompás 
lebonyolítása v. Ronkay Géza 
testnevelési vezető érdeme. A  
részletes eredmények a követke
zők: I. korosztály (15 évig),
Egyéni í 1. Hadi György Ujp. 
gimn., 2. Gál V II. L., 3. R/affay 
Ujp. gimn., 4. Mózer V. L . Csa
patverseny: 1. Ujp. gimn. a) cs, 
23 p, 2. U jp. gimn. b) cs. 62 p,; 
3. V II. L. 80 p. A  táv 1100 méter, 
II. korosztály (18 évig). EgyéniS
1. Holczhammer Károly Ujp, 
gimn., 2. Lukacsovits szakiak., 8, 
Viesmann V I. L., Kohári VH. L , 
Csapatverseny: Ujp. gimn. 62 p„
2. V. L . 85 p, 8. V I. L  123 pont, 
A  táv 8600 méter. III. korosztály, 
egyéni: 1. Szmolik Gusztáv V. L.,; 
2. Sztankovits V . L., 8. Cseh V, 
L„ Nagy V. L . Csapatverseny: 1. 
V. a) L. 15 p, 2. IV . L . 80 p, 3. 
V. b)1 L. 88 p. A  táv 4400 méter. 
Az egyesületekben leigazolt le
venték versenyében 1. Ginelly 
Jenő II. L., 2. Hevler.
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Horváth BSE, 31. Medgyessy I. 
BSE. — 46 induló, 31 standardon be
lüli a célban.

Haladók: í .  Droba PSE 8:39:58,
2. Simon BSzKRT rajta, 8. Gál 
NyTE 3:39:59, 4. Bartusek Székesfe
hérvári TC 3:39:59.2, 5. Ozitkovios
BSE 3:39:59.3, 6. Szinilkó UTE
3:39:59.4, 7. Vargha PSE, 8. Nagy 
BSE, 9. Medgyessy II. BSE, 10. 
Homis Testvériség, 31. Sktiltéti BSE, 
12. Takács BSE, 13. Marmorstein 
BSE, 14. Farkas BSzKRT mind raj
ta, 15. Végh .TKK, 16. Görög KEK, 
17. Joacbim MTK, 18. Nagy PSE, 19. 
Papp UTE, 20. Sógor LEK, 21. Laka
tos BSE, 22. Hartmann UTE, 23. 
Barta PSE, 24. Marcsek SEE, 25. 
Erikus BSzKRT. — 35 induló, 25
standardonbelüli a célban.

Kezdők: 1. Hamar PSC 3:24:08! (a 
nap legjobb ideje), 2. Bélán ESzEE 
3:24:08.2, 3. Eaczián MESz 3:24:09,
4. Nagy FTC 3:29:36, 5. Sohmidt
BSE rajta, 6. Eally FTO rajta, 7.
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Az MKSz 100 km-es országúti 
idénynyitó mérkőzése, mely tegnap 
176 indulót ültetett nyeregbe a gö
döllői országúton, nem dicsekedhe
tik sportbeli és rendezési sikerek
kel. Az elért időeredmények silány
sága, a veterán R usovszky  győzel
me, a cél előtt megnyilvánuló durva 
erőszakoskodások, óvások, diszkvali- 
fikálási kísérletek és néhány ver
senyzőnek a fegyelmi bizottság ele 
való állítása olyan tények, melyek 
nem engednek számunkra optimista 
következtetéseket az idény elébe.

A  versenyzők nem voltak kellő
képpen felkészülve erre a tornára. 
Másképpen nem történhetett volna 
meg, hogy 30 km-en aluli óraátlag- 
gal teljesítsék a 100 km-t.

Múlt héten Németországban egy 
kerületi verseny keretében esőben, 
szélben, hegyes terepen és sáros 
országúton 30-es átlagra voltak ké
pesek a német amatőrök. És Bel
giumban három egymást követő or
szágúti amatőr versenyen futott a 
boly 34-es teljesítményt. Az a kis 
szél, ami tegnap felborzolta az or
szágutat, még nem elég indokolás e 
rossz időeredmények mentegetésé- 
re. Az igazi indok ellenben: kevés  
nek bizonyult, m int m egírtu k , az a 
két háziverseny, m ely  a  szezónt 
előkészítette . És hiányzott a téli 
torna, —  a küzdők nehezen mozog-
tcllí

Á  vezérosztályban R u sovszky  győ
zött. Kifelé leszakadt a mezőnytől, 
de Aszód előtt felzárkózott és aztán 
mindjárt búcsút is mondott az el
bizakodott tábornak. Elsőségét 
megóvtál!. Állítólag motorvontatást 
vett igénybe. De ez sem menti a 
vezérosztály súlyos kudarcát, 
mezőny a forduló után úgy balla
gott, hogy akár kártyázni is lehe
tett volna közben.

A  nap legjobb idejét H am ar  fu
totta. H am ar az ifjúságiak osztá-

Adamik BSzKRT, 13. Gyenese PSE, 
14. Neubauer PSE, 15. Albrecht BSE, 
16. Szeesődy YEE, 17. Vierl UTE, 
18. Török BSE, 19. Vonyik József 
YEE, 20. Miklovits BSE, 21. Baubol- 
czer BSE, 22. Szabó CsTE, 23. Papp 
BSE, 24. Bencze EAG, 25. Horváth 
MTE, 26. Ensel CsTE, 27. Ács PSE, 
28. Dávid UTE, 29. Borbély PSE, 30.

Caracciola nem tudta meg" 
nyerni az ezermérföldes 
versenyt
Győz Bignani és Borxacchini

—  T ávira ti je len tésü n k  —

folytatták, délután pedig befejez
ték az amatőr-profi teniszmérkő
zést, mely az amatőrök 7 :2 ará
nyú győzelmével végződött. A  
mérkőzés megerősítette azt .a| 1 :2 .)  
felfogást, hogy a professzionisták 
csak megfelelő versenytréninggel

Firenze, április 10.
üS-Ei rajra, d. m u j  -i x lőj™, ■ Szombaton és vasárnap futották a 
Link CsTE 3:37:03, 8. Eubicza CsTE klasszikus olasz Coppa Mills M íg ha 
rajta, 9. Bercze PSE, 10. Fauosek autóversenyt, mely a Brescia  
CsTE, 11. Vida IIL ÁEE, 12. Su- Róma—Brescia  közötti 1600  ̂ km-es 
hajda Testvériség, 13. Dómján UTE, 1 távon kerül évente lebonyolításra. A 
14. Tóth CsTE, 15. Bonét FTC, 16. versenyre 116-an adták le nevezesu- 
Szidor BSE, 17. Erippner UTE, 18. két, de a szombat reggeli startnál 
Yova EEE, 19. Abrikovszky VEE, csttpán 88-an jelentek meg. A  leg- 
20. Garay UTE, 21. Pnyakovits JTC, nagyobb érdeklődés a tavalyi gyoz- 
22. Falusi Testvériség, 23. Belényesi tes Caracciola felé irányult, aki 
DEE, 24. Adorján SzTC. — .87 in-1 ezúttal nem német gépen, hanain olasz 
dúló, 24 standardonbelüli a célban, j Alfán startolt, részvétele tehát -az

olasz autóipar szempontjából is je
lentőséggel bírt.

Caracciola be is Váltotta a 
hozzáfűzött reményeket és az 
első napot Ghersi társaságá
ban nemcsak elsőnek abszol
válta, hanem több mint 12 

I km-el megjavítja az első 
napi átlagsebességi rekordot, 
mikor 5:22:22 mp. alatt 
(112.500 km. átlag) ért be az 

etappcélba.

Az első nap eredményei természete 
sen csak félhivatalosak voltak, mégis 
közöljük őket: 1. Caracciola— Ghersi
(Alfa Romeo) 5:22.22 mp, 2. Siena—  
T aruffi (Alfa Romeo) 5:31.05 mp, 
3. Campari— Sozzi (Alfa Romeo), 4, 
Brivio— Trossi (Alfa Romeo). Az 
első nap nagyobb balesetek nélkül 
folyt le, csupán Nuvolari és Ramponi 
járt szerencsétlenül Firenze közelé
ben és adta fel a versenyt.

A  végeredmény némi meglepetést 
kelt, mert Caracciola vereséget szen
vedett.

A  viadalt az első napon 
gyengén szereplő Bignani—  
Borzacchini pár nyerte Alfa  
Romeo kocsin 14:55:19.4 mp 

idővel,
109.6 órakilométeres átlaggal. E  td-

G abrow iiz r a g y o g ó  já té k b a n  
m e g ve rt©  S c h m id t F e re n c e t

Az amatőr—profi tenisz
mérkőzést 7s2 arányban az 
amatőrök nyerték

•—  S aját tudósítónktól —-

Vasárnap délelőtt 2:1 állásrólI szott és_ győzött. (Á llá s : V I . )

Luxus h a tsz em ély es  bérautók® 
S tu d eb a k er , P resid en t,
Buick, Lancia h e ly b en  
é s  v id ék re , túrautakra  i 

éjjel-nappal rendelhetők,

Corvin Garage-bao
Budán, II., Iskola-utca 12. s*án» 

Telefon: AuL 527-07
G a r a g e ir o z á s t  o l c s ó n  vállalunk!

Schmidt Q., Perák prof.— Bánó 
L., Straub E. am. 6:4, 6:2.

A  két pár közül egyik sem ját
szott igazi párosjátékot. (Á llá s :

jesítményükfcel egy óra húsz perc
cel múlták felül Caracciolának ta
valyi rekordját. Második helyen 
Trossi— Brivio (Alfa Romeo), 3. Ca
racciola— Ghersi A  favorit Carac
ciola— Ghersi együttes Alfa Romeo 
kocsijával Verona mellett súlyos mo- 
tordefektus miatt kiállani kény
szerült.

D élu tá n :

prof.
Teniszfel szerelés, húr ozás len

jobbaM egojcjóbban  

Macher Rezső és Társa cégnél,
Budapest, IV., váci-utca 28. Tel.: A. 894-47 
és VI., Podmanlczky-utca 45. Tel.. A. 297-04 
gyerechetdk be. Árjegyzék 109Ve9 á8 bérnteitlyê

Bánó L . am.— Zeitler J .
7:5, 6:2,

Bánónak ez volt negyedik já
téka az idén s ehhez képest ki
tünően játszott. Zeitlert váll- 
rándulása már a mérkőzés előtt] 
hátrányba vetette. (Á llá s : 5 :2 .)  

Zichy gr., Drjetomszky am.—

llenne ni világrekordja 
232 km ^ 8 2 3 1 3 1 1 3 5 6 ^

I Pályatévesztés történt a délnyugati
I kerület mezei bajnokságában. Pataki 
lés Stefanovics az utolsó kilométeren

már meglehetős előnnyel vezetett; Ke
lemen előtt, de rossz irányba futott

— — -----------------  „ z,icny gr., ou.
lehetnek egyenlő vagy pláne erő- Dörner, Izsák prof. 15:13, 6:2. . ----- - -
sebb ellenfelei a mérkőzések so-1 ejsg szet izgalmas küzdel-1 letet tett

—  T ávira ti je len tés . —

' Bécs, április 10. ^
A  müncheni Hénne, a kiváló és a két vezetőnek a helyes útra to 

német rn otork erék yk ros  ^ m y z é  ^ ^ ê ^ z f A K a S v á r o t t  
ma gyorsasági vilagreko I _ „ 0+arfc0tt verseny eredményed. Sze-

sebb elienxeiei a —  Az első szét izgalmas auzuei-1 icccu ^  «  -
rozatában megedzett amatőr ver- met hozott, a második már sokkal betonúján és. <
senyjátékosoknak. simábban futott le. Zichy adoga- motorkerékpárján 2S2 órakilome

évad első teniszeseményének tá leütése éa forhend h á l ó -  teres telj esítmenyéve új gyorsa-
j - í._Tincrv iá-1 _______ I cóori vílújyrekordot állított lei.

)b idejét tia m a r  iu- ^va(j temszesemenyeneK
az ifjúságiak osztá- örven<j'etes tapasztalata, hogy já- 
tavaly s bemutatta)- tékosaink legnagyobb része a ke-J oílrrtinf űVűíl.  I . ■ > , ti 1.   «ll«v% í rr/in í A I

lyában küzdött tavaly s Demuxauco-. tékosaink legnagyobb részé a se-i temszütő-húrozás,| ivioioruereup.
zása a kezdőknél döntő sikert ered- vg3 játékalkalom ellenére igen jó u h  g*j felszerelés legjobb, | repülőstarttal:

formáhan van. Áll ez esősorban legtartósabb ===== (133.161 méményezett.
A  célban a legnagyobb rendet

lenség uralkodott. Kötélkordon nem

| formában van. Áll ez elsősorban
Gabrovitzra, | V., BálVŐny-UtCÜ 19.

profigárdában

Világhírű 
TheWithworlh
1 kerékpárok részletre, külsők 
5.80-tól, belsők 1.60-161 stb.

Angol golyóscsapágyss gyermekkocsik P 72-tff 
Nagy javitóműliely Láng llniro,VI.,Teréz-krt 3/s

volt kifeszítve, a közel ezerfőnyi 
érdeklődő betódult az úttestre, ami 
mind a versenyzők, mind a közön
ség testi épségét nagymértékben 
veszélyeztette. Jő volna, ha ez 
többé nem fordulna elő.

R észletes ered m én yek : 
Vezérosztály: 1. Rusovszky EÁO

8:34:45, 2. Szenes MTK 8:50:03, 8.
Orczáu Törekvés rajta, 4. Győrffy 
FTO rajta, 5. Vida I. BSE, 6. Szél
iért MKSz mindketten rajta, 7. Pel 
vássy MTK 3:50:04, 8. Istenes II
Postás SE 3:50:05, 9. Bállá P. Viktó
ria 3:50:06, 10. Huszka MKSz 3:50:08, 
11. Jálics PSE 3:50:09. — Szenest a 
versenybíróság szabálytalan je r -
sonyzés miatt a fegyelmi mzottság 
elé utasította. — U induló.

FöVcrsenyzÖk: 1. Peck PSE 8:
2. Schmidt MTK rajta, 3. Vitéz 
NyTE 3:30:21, 4. Erős DSE rajta,
5. Gruber PSC rajta, 6. Liszkay 
BSE 3:31:54,

F e í e Í  e í™  k o l . L í l á  iítótoí vblij,, ionban « B «

küzdelem után meg is verte a t5rnökben jele8kedett. Dörner az 

1 Igen ^61 játszott D rje tom szk y  I adogatásban volt nagy. (Á llá s : 
éa —  meglepetésre —  B ánó  Le-1 0 .2 .)

4! Hollós KTSE, 5. Riskó KTSE, 6.
vw.„___ ______  . __ , Angyal KTSE, 7. Zombori PÁC, 8,

sági világrekordot állított fel. Dúkáa KTSE, 9. Zffkovszta KTSE, 
tenisziitő- hiirozá,,| M o to rto é ^ á z .. » 0  tem (»z6B)

, felszerelés legjobb, | repülostarttal: j ; , j ^tban- 1. PÁC (L  2, 8, 1, 10) 28
legtartósabb =  (133.161 mérföld), állóatartta ^ KT&E S2 p<Mt _  ifjúságiak:

Telelőn : 202-251114.222 órakilaméterátlag. ^  Van6 EPSE 13:80B mp, 2. Fejee,
600 kom kategóriában (mellék-1 3. Jdbban. H., 4.

» ) =  r e p ü l t , . :  H í S Í T i l ^ .  V ^ I

hel is. A  tegnapi párosmérkőzések ] 
során Z ich y  gróf, rossz ütője 
ellenére is megcsillogtatta több- 
rendbéli erényeit.

Teniszpályát és kertlutat épít, lekete és
vörö s salakot
szállít a legiutányosabb teltéte
lek mellett:

HAZAI ÚTÉPÍTŐ ÉS SALAK 
Ő  VÁLLALAT

Telelőn i 813—86.
Az ország összes nagyobb sportegyesületé- 

nak szerződéses szállítója,

TERMEL
V., Nádor-utca 6.

Gabrovitz am.— Schmidt Fe
renc prof. 7:5, 6 :8, 7:5.

G y ö n y ö rű  m érk őzést v ív o tt a 
n a g y tu d á sú  k é t já ték o s  s k e ttő 
jü k  k ö z t G abrovitz  n agyobb  tár 
7n ad óked ve és  tám adniakarása

Motoros cipők
n a g y  v á la s zté k b a n  
LINÓLEUM  C IP Ö H A Z

Andróssy-ót 27. (Operával szemben)

Patak (mind K TSE). Csapatban: 1, 
KTSE A ) 16 pont, 2. KTSE B ) 40 
pont.

A favoritok győztek a déli kerület 
mezei bajnokságaiban. A  szenioroknál 
Széli aratott biztos győzelmet, az if-

________  júságiaknál pedig Hráos lett a baj*
km (113 601 mérföld); állóstart- nők. Utóbbinak. gyórolmét

(85.117 mérföld). .. --------4
1000 kom kategóriában (mellék

kocsival) : állóstarttal: 120.24l| -  — AK

ior caapaü 
;MTE nyerte.

l csa-

A  délelőtti játékot 200, a dél
utánit közel 500 fő n y i  közönség  
nézte végig.

A t  ered m én yek :

D é le lő tt :
Aschner P. am.— Perák prof.

i/u w  ------------------- ------- -- j ; aUUöUli L
d ö n tö tt . A  villám gyors, pontosan  J. /gi 9,37 mérföld), I ugyanannyi - .  - - - - - -  - .

. . .  nf1,  b Z ^ a t á k 7  v M o t t á k h é c s '  w - Strasser és Schórk futott Hráca st MT E  9:47, 2. Ffecher CsAK 
kaim at adó hálócsatak vá lto tták  ^  ^  strasser 2500 kem kate- 10;02 3. Kónya SzMTE 10:17,4, Keé-
f  el. O lyan  é lv ezetes  volt ez «  £  páriában állóstarttal 89.848 km jár CsAK, 5. Günthar U. SzMTE, 6. 
k ozés , am ilyen t a  n agy  csatákhoz  I 8° mérföld) sebességet ért el', j Barát SzVSE. -  Csapatban: 1.
u g ya n csa k  h ozzászokott » a a r g :t - íö^ bj , ‘ 2(>00 jmm-ea I SzMTE (1, 3, 6, 14, 22) 45 pont, 2.
s z ig e t  i  d íszpálya sem  lá tott s o - ^ o j k  . ^ i g  *. J O O C lt o n ,*  (2, ’4, ’9, ! ! , ’ 19) 45 pont, 8.
k á t!  A z  eg y es  szetek  alakulása: »  p « « k --4 4  i s d A -
1 ■ 1 -0  v i  2 -2  S :8 , * : i ,  * :6 ,  W7.814 órakilometerátlagot ért W- SsenÍMdts l t  Széli SzVSE 18:57, 2.

3:6, 8:6, 7:5.
rajta, u. , Peráknak nem sok esélyt adtak

...... ... ........ . 7. Rüble PSE 3:33:58,1 j^sc }in er  ellen, de a balkezes mes-
8. Oláh Testvériség rajta, 9- I tér igen erős ellenállást mutatott.
PSE 3:33:59, 10. Finán PSE 3:33:59.2, K  uto]s6 szetben A sch n er  4:0-ra, 
H. Staucsics Törekvés rajta, 13 I maj d 5 ;2-re vezetett, mégis csak

7:5-re tudott győzni. (A m a tőrök  
.— p ro fik  8 :1 .)

Drjetomszky Gy. am.— Izsák J  
prof. 6:3, 6:1.

A  játék- és poénerőben egy
aránt kiváló Izsák ellen Drje
tomszky pompás formában ját-

A világhírű angol The Champion kerékpárokat havi 20 P 
részletre, kerókpárnikalró-,
Mattot nagybani eredeti gyá-fl 
ri árban, klllsö gumi S.80.üelso1.80-
LÁNG JAKAB ÉS FIA -------kerékpárnagykereskedésa, 
Budapest, Vili. Kor., J6**al-Körúf 41. auéin 
Árjegyzék 1090 képpel Ingyen. Alapítva 1869

7 :5 . —  //..* 2 :0 , 2 :2 , 1 :5 ,  5:5, 
6 :5 , 6 :6 , 6 :8 . —  U I , :  8 :0 !  2 :3 , '  
2 :h , U :5 l E k k or  S chm idtnek  két\ 
m eccslabd á ja  v o lt ! 5 :5 , 7 :5 . j
(V é g e r e d m é n y : A m a tőrök— p ro 
f ik  7 :2 . )

ior
legolcsóbban

L Ú D  V Í G
éremverö gyárában kaphatók. 
A MASz, a Nemzeti Sport stb. 

szállítója

Budapest, Thék Endre»wica44.

Az FTC  motorszakösztálya
tegnap délelőtt megrendezett nyilvá
nos edzés nagy érdeklődés közbm  
folyt te.* Megjelent ezúttal először az 
ülíóiúti pályán Lukavecz Ferenc, aki 
új motorral szerelt ikis Francié BaT* 
nettjén nagyszerű formát árult 
Rengeteg bi*ás ^tarkította” az ed
zést, természetesen komoly baj nem 
történt, annak ellenére, hogy volt 
olyan pátiamat, amikor négy verseny
ző ia hempengett a fradipálya stopli- 

I számította porondján. Sajnos az edzés 
rövid ideig tartott, fétizenkettökor 
kezdetét vette a futball, leparancsol
ták a moorosokat a pályáról, akikkel 
együtt eltávozott az érdeklődő — kő 
zönség is.

Hronyecz SzTK 19:64, 3. Günthér 1  
SzMTE 19 :07, 4. Csootoa SzVSE, te 
Kocsmár SzMTE. —  Csapatban: 1«*
SzMTE (8, 6, 8-, 9, 12) 38 pont, % 
SzTK ,4? pont, 8, SzAK 68 pont. —  
31 induló.

T U T Ö C I P Ö
stb., a t lé «k a ftt l le r ^ < * b , l«g- 

^ olcsóbb beneraéd helye 
K É G L E H ,  atlétikai- é* ttüb«MUcak 
szaktizlete, üertéeeB̂ u 4Z, (T«lets 4X&-ÜL) 

Kérlek árjegyzékét _ _ _

Nyáregyházán házi mezei veremiyt 
rendezett tegnap az NyVSC. Most h  
feltűnt a nagyttheteágú Barfcha jő 
futása. Szeniorok: 1. Móraa 19:09, 2. 
E«A , 8. Pálosi. —  Ifjúságiak: 1. Bar
iba 10:25, 2. Szabó, 3. SzMepná*, 4  

I Leövey, 5. Makovicz,
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RÁDIÓ
M feSentosebb 

ü l i  műsorrészek
Hangverseny;

5 ó.: Bécs: Énekhangverseny.
8.05 ó.: Frankfurt; Beethoven IX. 

szimfóniája.
8.39 ó.: Lipcse: A drezdai íilharmóni 

Jkusok.
9 ó.: Róma—Milánó: Tito Schipa éne 

tel.
9.20 ó.: Berlin: Hangverseny.

Dalmmű:
L10 ó.: Becs: Ritkán hallott opera-

részletek (gr).
7.35 ó.: Bécs: Mahner Mons: „A  szfv“

e. operája.
8 p.: Bern: Offenbach: „Martin, a he

gedns“  o. operettje.
8 ó.: Varsó: Willenberg:. A vörös

hölgy c. operettje 
8 ó.: Königswusterhausen: A  „Pa

rasztbecsület“ és a „Bajazzók** közvetí
tése a berlini állami operából.

Könnyű zene, vidámság, egyéb:
7.20 ó.: Brünn: Kabaré.
8 ó.: Hamburg: A gavottól a jazzig. 
8.05 ó.: München: Régi müncheni est. 
11.35 ó.: London R.: Ambrose-jazz.

’H A í

MI/50R.
Hétfő, április 11.

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: S.15 6.:
Az Országos Postászenekar hangverse
nye. Karnagy ii’j. Roubal Vilmos. 1. 
Wallace: Maritaua, nyitány. 2. ifj. Sa- 
phir: Keringő. 3. Verdi: Rigoletto, áb
ránd, 4. Sámy: Idill vonószenekarra. 5. 
Liszt: I. rapszódia. 6. Massenet: Thais, 
közzene (a hegedűszólót előadja Jaki 
Tóth Pál). 7. Mikus-Csák: Kis szvit. 8. 
ifj. Roubal Vilmos: Magyar postás in
duló. — 12.05 ó.: Eugon Stepat orosz
balalajkazenekarának háífgversenye. —
1 ó.: Asszonyok tanácsadója. (Arányi 
Mária előadása.) — 5 ó .: László Imre
magyar nótákat énekel Kurina Slmi és 
clgányzenekarának kíséretével, i— 5.45
ó,: „A  régi Nemzeti Színház". (Tóth 
Imre emlékirataiból.) „Nagy Imre". — 
6.15 6.: Virányi László szalonzenekará
nak hangversenye. 1. Swendsen: Ünne
pl nyitány. 2. Delibes: Entre aete et
Valse (közzent é3 keringő). 3. Gold- 
mark: Kerti jelenet a „Falusi lakoda
lom éból. 4. Södermann: Burleszk, 5.
Puccini: Manón Lescaut, ábr. 6. Kálmán: 
Tatárjárás, egyveleg. — 7.15 ó.: Német 
nyelvoktatás. (Szentgyörgyi Ede dr.) 
r— 7.45 ó.: Vértes Emil németnyelvű elő
adása: „Die Rolle dér Bndapester In- 
ternationalen Messe in dér wirtschaft- 
líehen Zusammenarbeit dér Donáulan-

| A  n  n  Rádióaniikváriuma
”  a  11 a  VIII., Népszínház-utca 43.
T i b o r  Vétel, csere, eladás! !
Telefon: 435-48

der‘ . — 8.15 ó.: Hangverseny a Zenemű- 
vészeti Főiskola nagyterméből. Karnagy 
Dolmány! Ernő dr. Közreműködik a 
Filharmóniai Társaság zenekara. 1.
Beethoven: III. Leonóra, nyitány. 2.
Liszt: Tasso, szimfonikus’ költemény.
3. Volkmann: F-dur szerenád vonósze
nekarra. 4. Wagner: Tristan és Isolda, 
előjáték. 5. a) Weinér: Katonásdi; b) 
Rimski-Korsakow: A  dongó, Scherzo.
6. Strausa János: Kék Duna keringő,
r - Majd: Kávéházi zene Kalmár Pál 
énekszámaival. 1. a) Bányay—Nádor: 
Úgy várok magára, dalkeringő; b) Me
gyeri—Szécsén: Ha nem lennél boldog, 
dalkeringő. (Kalmár Pál.) 2. Tánczene:
a) Rumba (H. Hupfeld: When yuba
plays the rumba): b) Foxtrott (H? Ni- 
chóls: Song of Happiness); o) Tangó
(Jurmann—Kuthy: Egy szerelmes tan 
gó); d) Rumba (W. Gilbert: Mama
Inez). 8. Huszka—Martos: Dal az első 
csókról, a „Bob herceg" ,o. operettből 
(Kalmár Pál.) 4. a) Szekeres Ferenc 
Sax-O-Clair, Valse fantastiquej b) Ralph 
Hanzel: Saxo-Bravoor (Saxophonon elő
adja Ligeti Miklós, zongorán kísér An
gyal Árpád.) 5. a) Nádor Jóska: Volt 
egyszer... b) Ányos Laci: Árnyékos kis 
Utcátokban.,-, c) Kiszely Gyula: Rádió
élet csárdás. (Kalmár Pál.) 6. Dostal: 
Mindenkinek, jazz-egyveleg, 7. E. Caro- 
sio: Ritorna. 8. a) László Imre: Csendes 
lett a falu rossza; b) Dóezy József: 
Édesanyám kösse fel a kendőt... (Kal
már Pál.) 9. Horváth Gyula és cigány
zenekarának muzsikája.

Mai műsor
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Cifra

nyomorúság.
.VÍGSZÍNHÁZ: (8) A  méltóságos asszony 

trafikja.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Aranyfflst. 
MÜV8SZSZINHAZ: (8) Tűzmadár. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem 

a gazember. P...
FŐV. OPERETTSZINHAZ: (8) A  régi
*. orfeum.
KIRÁLY SZÍNHÁZ: (8) Mlss Ismeretlen. 
ANDHÁSSYDTÍ SZÍNPAD: (9) Rózsa-

domb.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Sala

mon.
BETHLENTÉBI SZÍNPAD: (6, 9) ü l

műsor.
BOYAL OBFEUM: (fél 5, fél 9) Tropi

kus express.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalábrlász-

parti
STEINHAKDT SZÍNPAD: (háromn. 9)

Steinh&rdt. "

D"-FÉNYES szakorvos

32. L
Rökussal szemben

▼ér-, bői-és ne- 
mibetegeknek 
rendel egész 
nap.

Hétfő, 1032 április 11.

M O Z I P A L Y A Z A T ,
melyen

M I N D E N K I  N Y E R !
Melyik film szereposztása?

VII. sorozat
A lá b b  három  szereposztást közlünk. Tessék mindegyik fölé odaírn i, 

h ogy  m i volt az Illető film címe?

(3 pont)
Ricardo Ramon Novarro 
Carmina Dorothy Jordán 
Goyita Lottice Hewel 
Octavio Herbert Clark 
Eraesto Dávid Scott * 4 5

(2 pont)
Tóni Lerchner Richara Tauber 
Édesanyja Sophie Págay
Léni Lucie English
Loisl Oscar Sima

CL pont)
Férj Lewis Stone
Feleség Greta Garbó
A harmadik Nils Asther
(Rendező: Sidney Franklin)

A  pályázatokat a szelvénnyel együtt kivágva levelezőlapon, vagy 
levélben április 17-ig bezárólag kell postára adni az alábbi eírnre: Nem
zeti Sport mozirovatának. Budapest 62. Postafiók 24.

H é t f ő i  k r ó n i k a

A magyar filmvilág keresztmet
szete látható a „Filmkultúra“ ápri
lisi számában. Az egyetlen magyar 
filmfolyóirat, különös tekintettel a 
Feltámadás aktualitására, meg
szólaltatta a magyar filmgyárosokat, 
rendezőket, kölcsönzőket és igazgató
kat, akik sorban elmondták vélemé

nyüket a helyzetről, a bajok okairól
és a segítségről.

Tizenkilenc cikk, tizenkilenc véle
mény. És mekkora eltérések! Bencs 
Zoltán dr., a Hunnia-filmgyár mű
vészeti igazgatója szerint: „nekünk  
magyaroknak itt az a fontos, hogy a 
filmművészet m ágyar is legyen” .

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (TV., Irányi-n. 21. T. 83-3

—29.) Előadások: 5, negyed 8, 8, fél 10. 
Vasárnap: fél 4, 5, fél 7, 8, *.............  . . fél 10. —
Ronny (Nagy Kató, W illy Fritsch.) 
— Téves kapcsolás (Magda Schneider,
Johannes Riemann.) — Híradó. 

BODOGRAF (V ili.. József-!körút 63. T.: 
384—76 ) Előadások: fél 5, negyed 7,10. 
Vasárnap- 2 tői folyt. Téves kapcsolás 
(Magda Schneider.) — Szeresd fele
barátnődet (Buster Keaton).

BUDAI OPOLLO OI., Széna-tér. T.: 51 
—5-00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Téves kapcsolás. (Magda 
Schneider filmoperettje.) — Az üldöző. 
(Hans Albers izgalmas fllmjátéka.)

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 84—3— 
37.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Feleségem,
hadnagy úr (Eggert Márta, Georg 
Alexander, Marta Pandler, Verebes
Ernő, Félix Bressart). — Fényes kí
sérőműsor.

CHICAGO (VII., István-ót 39. T : 32-
1— 75.): Előadások: 5, fél 8. fél 10. Vas.:
2- től. Téves kapcsolás (Magda Schnei
der). — Szeresd felebarátnődet (Bus
ter Keaton).

CORSO (Váei-ntca 9. T.: Ant. 87—i—02.): 
Előadás: 4, 6 8, 10. Hangos híradó: — 
Az őserdő titkai. (Riportfelvétel az 
Amazonar mentén, 8 fv „ magyar be
széd kísérettel.) — Szépítsen meg, ké
rem! (Burleszk T felv., Joe E. Brown.) 
Rnmba-Cocktail.

BÉCSI (VI., Teréz-kőrút 28. Tel.: 259- 
52, 213-43. 148-05.); Előadás: 4. 6. 8, 
10. Vas.: 2-kor Is. Hármak titka. (Ger
da Maurus, Bernhard Goetzke.) — A 
firma házasodik. (Ralph A. Roberts, 
Charlotte Ander, Oscar Karlweiss.) — 
Híradó.

ELIT (V., Llpót-körút 16. Tel.: 161-51.): 
Előadás: 4, 7, 10 (folyt.). Az üldöző 
(Izgalmas filmjáték; Hans Albers.) 
— KöpenickI kapitány. (A világhírű 
szélhámos regénye.)

FÉSZEK (V III., József-körót 70 Tel.: 
460-40.) Előadás: fél 4, fél 6, háromn. 8, 
háromn. 10. Vas.: fél 3-tól. A fekete 
teve (W arner Oland, Várkonyi Mi
hály). — Bnrleszkek és híradók.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
ntoa 18. T .: 895—43, 897—07.) Előadás:
4, 6, 8, 10. Vas., ünnepnap: 2, 4,
6, 8, 10. (Első félhelyár.) Sanghai ex
press, (Marlene Dietrleh és Anna May 
Wong főszerepben.) — Hangos hír
adók. — Bim bó hegedülni tannL (Trükk 
film.)

IMPERIAL (VTL, Dembinszky-ntca és 
Aréna-nt sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:

5, fél 8, három. 10. Vas.: fél 3, 5, 
fél 8, 10. Könny (Nagy Kató. W illy 
Fritsch). — Hurrá, apa vagyok (Ralph 
A. Roberts, Lncie English, Fritz

NÉP (V., Václ-út 76. Tel.: 92-6-80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas.: fél
3-tól. Csókolj meg édes (Rózsahegyi, 
Rökk Marika, Salamon.) — A  véreb 
(dráma 7 felv.).

OMNIA (VIII., Kölcsey-utca 2. Tel.: J.
301—25.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas. 
és ünnep: 2-kor is. (1. előad, félhely- 
árakkal.) Hármak titka. (Gerda Mau
rus, Bernhard Goetzke.) — A  firma 
házasodik. (Ralph A. Roberts, Charlotte 
Ander, Oscar Kariweiss.) — Híradó.

ORION (IV., Eskü-tár 5. T.t 831—02.): 
Előadás mindennap: tél 6, fél 8, fél 10. 
Szombat, vasárnap: fél 4 órakor is. 
Az ember születése. (A magzat 
fejlődése a gyermek megszü
letéséig.) — Utazás a föld körül 41 
pere alatt.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kőr
út 8. Tel.: 365-23 ): Előadás: 5, fél 8, 
10. Szomb., vas.: fél 4, háromn. 6, 8, 
10.10. Fetrí Éva szerencséje (Bánky 
Vilma). — Szerelmes szépasszony 
(önagysága kimenője. — Llane Hald, 
Albert Prejeon).

PATRIA (Népszínház-ntca 18. Tel.: 45— 
6-73.) Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 3-tól. 
A fekete teve (Warner Oland, Várko
nyi Mihály). — Burleszkek és híradók

RáfffflS
(NagymezŐ-n- 
24. T.: 220—98.

22-
-50 ): 2 -6 -ig  folyt, 
azután 6, 8, 10.

. n . : r . : o . , , s.„ , , .A!.„ ,.A V a ^ éS afinnáep : 6l ^

Schulz, Georg Alexander).
YSI “JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6. 

Tel.: 346—44.): Előadások 5-től folyt,
negyed 7, háromnegyed 8, fél 10. Vas., 
ünnep: 2-től. Téves kapcsolás (Magda 
Schneider). — Szeresd felebarátnődet 
Buster K eaton '.

KAMARA (V I I . Dohány-utca 42-44. T.: 
44-0-27.): Előadás: 4,6,8,10. (Minden 
előadás rendes helyárakkal.) Adolár, 
te esalsz (Hans Moser, GeoTg Alexan
der). — Híradó.

LTJDOVIKA (IX . Öltől ót 101.): Elő
adások: fé l 5. 7, negyed 10 Vas., ün
nep; 2-től (Helyár- 30-80 fillérig.) -  
BedI ezredes (kémtörténet). — Hat
hengere® szerelem (zenés filmjáték).

10. Vas. d. e. fél 11: Miki és Flippi. 
matiné. — Joan Crawford első néme
tül beszélő film je: Tánc az örvény
felett. — Flippi mint tejgyáros. 
(Trükkfilm.) — Világhíradók.

ROXY (VII., Rákóczi-út 82.. Tel.: 48— 
8—24.) Előadás: 4-től. Vas.: háromn.
2-től. 1. előadás 40 fill-től. Kalandorok 
egy luxushajón. (Edmnnd Lőve, Lois 
Mórán.) — A szerelem szigete (keleti
regény). — Az elsodort Bnster (víg
játék). — Híradó.

ROYAL APOLLO (VII., Erasébet-kőrüt 
45. Tél.: 429-46, 419-02.): Előadás:
4, 6, 8, 10. Vas., ünnepnap: 2,
4, 6, 8, 10. (Első félhelyár.) Varsói 
bál. (Gustav Fröhlich, Charlotte 
Susa.) — Híradó.

TATRA ÍIX „ Üllői-ót 63.): Előad.: fél 5, 
7, negyed 10. Vas. éB ünnep: 2-től folyt. 
Glória. (Gustav Fröhlich, Brigitta 
Helm film játéka.) i— Irodafőnök úr. 
(Bressart főszerepben.)

F ehér Ernő, a Hunnia műszaki igaz
gatója arról írt, amit a Nem zeti 
Sport már ismételten megállapított, 
hogy: trA. Tnagyar film gyártás a sok 
egyéb szemponton felü l nagyjelentő
ségű m agyar gazdasági és kereskedel
mi feladat is.”  Gaál Béla, a film
rendező a magyar filmgyártás elinté
zetlen problémáiról írván, több mű
term et sürget és panaszolja, hogy 
„nincs intézm ényesen biztosítva a 
hazai munkaerőknek még az itt gyár
tott külföldi film ekben való érvénye
sülése sem.”  Antal József, az Uía 
igazgatója így kezdi a cikket: „N em  
tapasztalok különösebb bajokat, a 
filmkölcsönzési üzlet k örü l. . .  a 
kölcsönzésnek nincsenek elviselhetet
len n ehézségei. . . ”  Fodor Berci, a 
Phöbus-filmforgalmi rt. igazagtőja 
szerint: „Elvitázhatatlan tény, hogy 
a m agyar film é a jövő.”  Guttmann 
Manó, a Pátria-filmforgalmi vállalat 
tulajdonosa ezt írja: „A  filmköl
csönzés bajai között elsőnek azt kell 
megemlítenem, hogy a kölcsönzőnek 
„ látatlanban“ kell film jeit besze
reznie . . .  ezzel szemben a premier- 
mozgószínházak csak „látva”  kötik 
le a film et. Másik baj, hogy a köl
csönző készpénzért vásárol, neki vi
szont részletre kell bérbeadnia a fil
met. Végül a drága közterhekről kell 
szólnom, amelyek a kölcsönzőt és a 
színházakat egyaránt sú jtják.”  L i- 
bertiny Márton dr., az Iris igazgató
ja: „A  legnagyobb veszedelem a tö
megesen bezáró mozgóképszínházak 
frontján  fen yeget.”  Sigler Frigyes, 
az Universal budapesti fiókjának ve
zetője: a film bőséggel egymást
ölik a film kölcsön zők ... A  film 
behozatalt kellene valamilyen form á
ban szabályozni, azaz kontingentál
ni.”  Szigeti Ferenc, a Danubia igaz
gatója: „A  kölcsönző óriási kockáza
tot vállal magára egy-egy hangosfilm  
vásárlásakor, m ert semmiféle előze
tes kalkulációs bázis nem áll rendel
kezésére.”  Gyárfás Gyula, az MMOE

TORNA m

ANemzeti Torna Egylet 
nyerte a lanrer János- 

emlékversenyt

—  Tudja, m ilyen  csatársora  
van a  F radinak?

—  H alljuk?
—  A  világ lég  ö t letesebb  

csatársora.

(Teréz-körüt 60. T.» 19—7— 
67-68.): Előadás: fél 6. fél 
8, fél 10. Szomb., vas.: 
4, 6, 8,10. Adolár, te csalsz 
(Hans Moser, Georg A le
xander, Fritz Schulz). — 
Híradók.

CORVIN (VIII., József-körót és Üllői-ót 
sarok. Tel.: 88—9-^88, 89—5—84.): Elő
adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél
4-kor is. Boldog szivek (Magda Schnei
der, Georg Alexander, Bársony Rózsi). 
— Híradók,

URANIA (Rákóezi-ót L T.: 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Szomb. vas.: 4, 6. 8, 10. Viharzó szen
vedély. (Emil Jannings, Anna Sten.) 
rr Híradók.

ügyvezető elnöke szerint a „wo*t” 
nem jó elnevezés a filmszínházait 
számára, inkább „képm utató” -nak 
kellene nevezni öltét*, mert „nemcsak 
képeket mutat be a közönségnek, 
hanem valóban képmutató egész be
rendezésében, elgondolásában; külső 
pompával, hatalmas reklámmal dol
gozik, pedig ez csak külsőség, kép
mutatás, m ert belsőleg egészen más 
a m agyar mozgóképipar kereszt- 
m etszete.”  F enyő  Sándor, az MMOE 
társelnöke: ,,A vidéki mozgószín
házak helyzete a tavalyi állapotok 
hoz képest rosszabbodott.” - Castiglio- 
ne Henrik, a Corso igazgatója: 
„O bjektív szemlélődés előtt a mesz- 
szebb jövőben sem várható lényeges 
javulás.”  Gerő István, a Royal 
Apollo, Fórum és Palace filmkon- 
szem vezérigazgatója: „A  budapesti 
közönséget nehéz kielégíteni, mert 
fölényes, sokat vár, jóízlésü és jó l
inform ált.”  Guttmann Károly, a 
Metro-Radius igazgatója: ,fNem tar 
pasztátok különösebb bajokat a 
mozgószínházak fro n tjá n . . . ”  M or- 
vay  Pál, az Elit-mozgó igazgatója: 
„Vélem ényem  szerint a másodhete
seknek a helyáregyezm ény ellenében 
le kell mondaniok a kétslágeres 
rendszerről.”  Tsuk Imre, a Kamara 
igazgatója: „A  magánszínházak is 
szívesen játszanának hazai film et, 
hiszen a m agyar közönség m agyar 
mozgószínházban m agyar szót akar 
hallani. Honorálni szeretnék a publi
kumnak est a jogos kívánságát még 
abban az esetben is, ha miniszteriális 
beavatkozáshoz leszünk kénytelenek  
folyamodni.”  V erő  Sándor, az 
Uránia igazgatója: „A  színház annál 
jobban m egy, minél inkább rosszab
bodik a pénzügyi helyzet.”  Pethő  
József, a miskolci Apollo igazgató
ja : lrA  m agyar film  az egyetlen  
olyan átütő erejű  segítség, amellyel 
még lehet töm egeket mozgatni." 
Vogl Rezső, a szegedi Széchenyi- 
mozgő igazgatója: „A  filmszakma 
letargiában vanl”

Két új stralospliera-
repiilóp

—  S a já t tudósítónktól —

A lényeg: mindenki mást mond.
Mindenki saját érdekeinek szem
üvegén keresztül nézi a  jelent és a
jövőt. Egyénileg mindenkinek igaza

! hozván. És mégis: javulást csak az 
hat, aki. képes a felülemelkedésre. 
Summázva* talán azt lehetne monda
ni: még mindig sok a mozi, m ert ke
vés a pén z; de kevés lenne a mozi 
mai száma, ha több lenne a  magyar 
film .

A kitűnő német Junkers magassági 
repülőgép után mind szélesebb körű 
érdeklődés nyilvánul meg az ipar 
részéről a sztratoszférarepülés lehető
ségei iránt. Olaszország, Francia^ 
ország és Oroszország egyformán 
komolyan és áldozatokat nem saj
nálva ^foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Ismét két új speciális gép készül a 
felhőkön túli világ kutatására. A 
francia^ légügyi minisztérium meg
bízásából F arm an  megépítette a 
„190” típushoz hasonló gépet, mely
nek számyfelületét a lehetőség sze
rint nagyra vette. Ennek a gépnek a 
kabinja is légmentesen eárt és az 
összes berendezéseket tartalmazza, 
melyek a pilóta életfenntartásához 
és a gépi berendezés kiszolgálásához 
szükségesek. Nyolchengeres motorját 
három egymásután kapcsolt lég
sűrítő teszi alkalmassá arra, hogy a 
nagy magasságok ritka levegőjében 
se csökkenjen a teljesítménye. A 
Farman-gép 20.000 méter magasságig 
képes felemelkedni, 4000 méterig 
légsűrítő, kompresszor nélkül. Az 
egyes sűrítők 4000, 8000 és 14.000 
méter magasságban kapcsolódnak be 
az üzembe és azonfelül mindhárom 
együtt dolgozik.

A Guerchais által épített egy
fedelű tizenyolchengeres Lorraine 
motorja szintén háromfokű lég
sűrítővel van ellátva. Duraluminból 
készített légcsavarjának emelkedése 
repülés közben változtatható.

Guerchais gépe_ tizenöt órán át 
képes 15.000 méter magasságban 
kutató repüléseket végezni.

—  S ajá t tudósítónktól —  í ;r)

Tegnap délután rendezte legré
gibb egyesületünk, az NTE, egykori 
kiváló vezetőjének, a tornasport 
egyik . magyarországi apostolának, 
M aurer Jánosnak emlékére országos 
tornaversenyét.

Az emlékversenyben mindössze a 
TFSC csapata vett részt a rendező 
egyesületen kívül, de a kezdő, ha
ladó és képzettek versenyszámaiban 
sok tehetséges versenyző felvonult.

A gondosan rendezett versenyen 
a MOTESz-t M ezőffy  Ágost és 
Km etykó János képviselte, az NTE 
elnöksége részéről pedig Lerikey Le
hel és B em áth  János jelent meg.

A jól sikerült verseny lebonyolí
tásáért K eresztessy  József és Péter. 
Dénes művezető érdemel dicséretet. 

E redm ények:
Haladók versenyében lovon: 1.

Elek Pál VÁC 53.30 p., 2. Visky 
Antal NTE 53 p., 3. Plermann Ist
ván NTE 46 p.

H ölgyek helyből távolugrásban: 1. 
Balkányi Lenke TFSC 252 cin, 2. 
Bogyó Györgyi TFSC 234 em, 3. 
Egressy Jpci TFSC 221 cm, 4. 
Csák Ibolya NTE 220 cm.

M aurer János-emlékversenyben  
(műszabadgyakorlat): . 1. NTE 52 
pont, 2. TFSC 49.70 p.

Kezdők versenyében lcorláton: 1.
Schumy Géza 36.90 p., 2. Kecske-
méthy Gábor TFSC 36.80 p., 3. Git
tinger Ede OTE 36.10 p.

Kezdők versenyében nyú jtón : 1. 
Kecskeméthy TFSC 37.10 p., 2.
Reichert 'János OTE 33.40 p.

H ölgyek kötélmászó versenyében:. 
1. Balkányi Lenke TFSC 3.1 mp, 2. 
Szeleczky Kata NTE 3.8, mp 3. 
Csáky Ibolyka NTE 4.5 mp.

Kezdők műszabadgyakorlatában: 
1. Schumy Géza TFSC 87.90 p„ 2. 
Gittinger Ede OTE 86.90 p., 8.
Bikfalvy András NTE 36.70 p.

Haladók műszabadgyakorlatában: 
1. Daka Imre NTE 38.40 p., 2. Ifj. 
Szűk Géza NTE 37.30 p., 3. Wink- 
ler Pál NTE 36.80 p.

Haladók versenyében gyűrűn : 1.
Klein Béla 36.30 p.

K épzettek  versenye gyűrűhintán: 
1. Winkler Pál NTE 37.80 p.

Flókadmlnlsztrácló Csehszlovákiában: 
L  i p ■ üjságiroda, Bratislava, 

Hosszű-u. 18.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Br.1 tó vállalat Bt. 
körforaógrépein. — Felelős özem vesetói 

flyőnr Aladár


