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—  Saját tudósítónktól —
A  válogatott csapat összeállítását rendszeriint hétfőn este közli 

a szövetségi kapitány. Ez az aktus tehát ma is esedékes, mert 
hiszen vasárnap Ausztria ellen kell kiállnuhk Becsben,

Mariássy Lajos dr. szövetségi kapitányt megkérdeztük terveire 
Vonatkozólag és ő a következőket mondotta:

—  A közbejött sérülések alaposan megzavarták kombinációmat.
1Tulajdonképpen csak a hátvédsorbm van bizonytalanság emiatt, ott 
azonban teljes a káosz. Az a tervem, hogy hétfőn este keretet állí
tok csak össze s a keret tagjait szerdán délután a BSzKRT pályáján 
‘szembeállítom az Etc FC csapatával. E könnyű gyakorlatozó játék 
Után állítom össze a Bécsbe menő csapatot.

S v á jc  eiső győ ze lm e  
a z  E u ró p a  Kupában

S ir á / c -
Csehszlovákla
5 : f ( 3 : 0 )

*

C sőd ö t m ondott a cse h -  
s z lo v á k  fo d o ze tso r  
A z  A b b e g le n  fivé re k  
ra g y o g ó  játéka

—  Telefonjelentésünk —
Zürich, április 17.

A svájci futball 1924 óta, amikor 
a párisi olimpián Uruguay ellen a 
döntőbe került reprezentáns csapata, 
nem ért el ilyen világraszóló sikert, 
mint ma, amikor Csehszlovákia csa
patát hatalmas gólaránnyal kény
szerítette megadásra. A  győzelem 
értékét emeli, hogy Svájc az Európa 
Kupa első kiírásában egyetlen pon
tot sem tudott szerezni, míg a most 
folyó második kiírás során már egy 
pontot elcsípett tavaly Bernben az 
olaszoktól, most pedig első győzelmét 
szerezte meg a hozzájáró két pont
tal együtt Csehszlovákiától.

Svájc győzelme nemcsak a gól
arány mértéke alapján, de a be
mutatott játék szerint is teljesen

meggyőző és reális volt. A csehszlo
vák csapat tragédiáját a fedezetsor 
gyenge játéka pecsételte meg. Ez a 
fedezetsor nem tudott gátat/vetni

Futball', túra-, futó-, ■  
vívó -, vadász-, s k í-, 9  
golf-, hoxotó-, birkózó- S  
és kerékpárosclpók “

és mindennemű sp ortc ik k ek  
gyártása . Yiszontelárusítók 
legolcsóbb bevásárlási forrása.

H u n g á r i a  S p o r t á r u i i z e m
VII., Sip-utca 18. Telefon: 426—64
PBT’ K érjen  á r je g y zé k e t  “ S p

sem Jaeck pompás lefutásainak, 
sem az Abbeglen-fivérek áttörő ak
cióinak. A csehszlovák közvetlen vé
delem már nem tudta elhárítani min
den képességének bedobásával sem a 
katasztrófát.

A Grasshoppers pályáján 25.000 
néző előtt a francia Raguin bírás
kodása mellett így állt fel a két csa
pat:

Svájc: Séchehaye — Minelli, Wei- 
ler — Spiller, Imhof, Gilardoni — 
Tschirren, Abbeglen III., Billetter, 
Abbeglen II., Jaeck.

Csehszlovákia: Planicska — Bur- 
ger, Zsenisek — Madelon, Moudry, 
Tyrpeckl — Junek, Bradacs, Silny, 
Kopecky, Zosel.

Már a 4. percben Planicska csak a 
legnagyobb bravúrral tudja ártal
matlanná tenni Abbeglen II. közeli 
bombáját. A 17. percben Jaeck Jó
szágaid és beadását Abbeglen 111. 
élesen belövi. 1 :0. A 22. percben újra 
Jaeck a rohamozó, ezúttal Abbeglen 
II. vágja be a labdát a kapuba. 2:0. 
A 26. percben 11-est ítél a bíró a 
csehszlovákok javára, Madelon félre
lövi a labdát. Még pechük is van ne
kik! A 41. percben tumultus Planics- 
ka kapuja előtt, Jaeck szerzi meg a 
labdát, begurítja és Abbeglen Hl. 
közeli bombája olyan erős, hogy 
Planicska kezét is besodorja a háló
ba. 3:0.

Szünet után már a 2. p-ben újabb 
gólhoz jutnak a svájciak. Tyrpeckl ke
zese miatt megítélt szabadrúgást 
Abbeglen 111. belövi, 1 :0. Az első 
negyedóra elteltével végre magukra 
találnak a csehszlovákok is és a 
játéknak ebben a periódusában job
ban játszanak ellenfelüknél. A 18. 
percben Bradacs szép gólt lő. 1:1. A  
36. percben Billetter átmegy Burge- 
ren és Zseniseken is és belövi az 
ötödik svájci gólt. 5:1. Ekkor a prá
gai csapat megadja magát sorsának.

Bakfitty Lajos meghalt
—  Saját tudósítónktól —

Tegnap a hajnali órákban meg
halt a Bp. Vasutas kiváló nehéz
súlyú ökölvívója, a többszörös ma
gyar bajnok és válogatott Bokody 
Lajos. Április 8-án, pénteken még 
mérkőzött Bécsben. Hétfőn, 11-én 
fejfájásról panaszkodott, de nem 
sokat hederített rá. A  szerdai or
vosi vizsgálat agyrázkódást állapí
tott meg. Állapota azóta egyre 
rosszabbodott, míg tegnap reggel 
agyvérzés következtében elhunyt. 
Temetéséről még nem történt in
tézkedés.

Az Európa Kupa állása
1. Ausztria
2. Olaszország
3. Magyarország
4. Csehszlovákia
5. Svájc

6 3 2 1 15: 7 8 (41
6 3 2 1 12: 8 8 (4)
5 1 3  1 13:10 5 f5)
5 1 2 2 14:15 4 (6)
6 1 1 4 12:26 3 (9)

Az Európa Kupa hátralevő mérkőzései a
kővetkezők:

Május S. Budapest: Magyarország—Olaszor
szág.

Május 22. Prága: Csehszlovákia—Ausztria. 
Június 19. Bern: Svájc—Magyarország.

Prága: Csehszlovákia—Olaszor
szág.

Szeptember IS. Becs; Ausztria—Svájc. 
Szeptember IS. Budapest: Magyarorszáft—

Csehszlovákia.

TENISZ
felszerelés, húrozás

FUTBALL
cipő, labda.

Túra CIPŐ
FELSZERELÉS

legolcaóbb áron, nagy választékban 
Saját műhely

DR. KÁLDOR ÉS FIVÉRE
sportháza
E R Z S É B E T - K Ö R Ú T  1 5 .

A Ferencváros folytatta 
győzelmi sorozatát, de

a Hungária 
pontot vesztett 
a Budai „ ll"  ellen

s ezzel a Miskolcon 
yőztes Ujpest második 
elye megerősödött

A Sabaria vereséget szen
vedett otthonában

—  Saját tudósítónktól —
Itt a hajrá a bajnokságban! A 

vasárnapi fordulónak már teljesen 
„finis”  íze volt. Ebben az idegekre 
menő küzdelemben:

a Ferencváros diadalmasan tartja 
a pontveszteség nélküli frontot,

Újpest jelentősen megerősítette 
pozícióját a Középeurópai Kupában 
való részvételt jelentő második he
lyen, nem is annyira a saját — ■ ne
hezen kivívott —  győzelme, mint 
inkább a Hungária pontvesztesége 
révén,

a Budai „11” fontos pontot szer
zett a kiesés elleni küzdelemben és 
ezzel a tabella záró csoportjának 
élére lendült,

a kieső derbin a Vasas első ta
vaszi győzelmével két súlyos pontot 
szerzett, annál súlyosabban esik 
latba azonban ez a hét pont a Sábá
ménál a veszteségi oldalon.

A  tavaszi eső erősen feláztatta a 
pályákat, néhány helyen el is ma
radtak amatőr mérkőzések.

Az I. liga állása
1. Ferencváros 19 19 ------- 89:15 38 (—>
2. Újpest 18 13 3 2 51:23 29 (7)
3. Hungária 18 12 3 3 54:23 27 (9)
4. Bocskai 17 8 3 6 32:35 19 (15)
5. III. kér. FC 16 7 2 7 28:35 16 (16)
6. Budai „11“ 16 5 2 9 24:35 12 (20)
7. Attila 17 4 4 9 16:31 12 (22)
8. Somogy 16 5 1 10 17:34 11 (21)
9. Nemzeti 15 4 2 9 21:39 10 (20)

10. Kispest ' 16 3 4 9 20:39 1!) (22)
11. Sabaria 15 S 2 10 17:21 8 (22)
12. Vasas 17 3 2 12 27:56 8 (26)

Hátralevő ellenfelek:
Ferencvároz: Somogy, ni. kér.. Budai

,.n“.
Újpest: Kispest, Sabaria, Bocskai, Somogy,
Hungária: Nemzeti, Attila, Kispest, Saba

ria.
Bocskai: Sabaria, Vasas, Somogy, Újpest, 

III. kér.
Ili. kér.: Attila, Kispest, Nemzeti, Ferenc

város, Sabaria, Bocskai.
Buáai ,,11": Sabaria, Vasas, Nemzeti, At

tila, Kispest, Ferencváros.
Attila: III. kér., Hungária, Budai „11", 

Nemzeti, Vasas.
Somogy: Ferencváros, Kispest, Sabaria, 

Bocskai, Vasas, Újpest.
Nemzeti: Hungária, Sabaria, III. kér.,

Budai „11", Vasas, Attila, Kispest,
Kispest: Újpest, III. kér., Somogy, Hun. 

gária, Budai „11", Nemzeti.
Sabaria: Bocskai, Nemzeti, Budái „11", 

Somogy, Újpest, III. kér., Hungária.
Vasas: Budai „11“ , Bocskai, Nemzeti, So- 

mogy, Attila.
» M

M egm ozdu lta k
a z  a m a tő rö k : m á r  két 
te rv  Is  van p ü n k ö sd re
Vagy a vezető amatőr csapatok kül
földiekkel megrendezett tornája, 
vagy a főváros és a vidék amatőr 
válogatottjai töltik be a pünkösdi 
műsort

—  Saját tudósítónktól —
Am int már jelentettük, Újpest 

és Ferencváros után a Hungária 
is lekötötte magát külföldre a pün
kösdi ünnepek alatt, ami azt jelen
ti, hogy a főváros érdemleges fut- 
ballprogram nélkül m arad a kettős 
ünnepen. Ugyancsak jeleztük vasár
napi számunkban, h ogy  az ilyen 
módon felszabadult pünkösdöt az 
amatőrök készülnek maguknak le
foglalni.

Ma már az a helyzet, hogy két 
érdekes terv is van, ami jó  futball
hoz juttatná pünkösdkor a főváros 
közönségét.

Az egyik terv szerint az FTC,
BSzKRT, Törekvés,. Rostás, BSE

plooíerékpárokat havi 20 P 
részletre, korékpáralkatré-
szekál nagybani eredetieyá-Sfi 
rl árban, IrBlsC gumi 5.90, btls?1.8o|
LÁNG JA K A B  ÉS FIA  '

kerékpárnagykerwskedése,
Budapest, Vili. kar., J é i n f - k M I  41. u á m
Árjegyzék 1000 képpé’ ingyen. Alapítva 1869

közül három csapat vendégül látna 
három szomszéd állambeli együt
test és a hat csapat szombat— va
sú,map—hétfőn bonyolítaná le a 
háromnapos tornát.

A másik terv a főváros és a vi
dék válogatottjait akarja egymás
sal szembeállítani kétnapos tornán. 
A budapestiek és a vidékiek is ki
állítanának egy AJ és egy B) csa
patot és ezeket párosítanák össze a 
két ünnepnapon. Ezt az utóbbi tor
nát a BLASz akarja megrendezni 
és a szerdai elnöki ülésen fogják 
a részleteket megtárgyalni.

Akár az első, akár a második 
terv valósul meg, most már bizo
nyos, hogy pünkösd ünnepén sem 
marad futball nélkül a főváros kö
zönsége.



Hungária— Budai „ 1 1 "
0 : 0

Könnyen vett ©Is© félidő utón a 
Hungária későn szedte ossz© magát 

s akkor m é r’ nem birt a budai
„szicíliai v é d ele m m e l"

Hvngária-út. 2000 néző. Bíró: 
Viczenik.

Hungária: Szabó —  Mándi, Wé- 
, - jt* Rebró, Kalmár, Sebes — 

Iglódy, Cseh, Barátky, Titkos, Hí
res.

Sanyarú 
i életvi

szonyok közepette is örülni 
a jelennek —  mert csakis 
a jelent éljük át valóban ■—  
akkor vagyunk képesek, ha 
a korszak legértékesebb ja
vát felismerjük, megbecsül
jük és élvezzük. Minden
napi nélkülözhetetlen élve
zetünk a kávé; az emberiség 
a kávé korszakát éli.

f A V £ - j M M i L  l i W

Budai „ l l " :  Horn —  W éber, Fe
jtet© —. Kárpáti II., Polgár, SehujSh 
ter Czumpf, Sztancsik, Ember, 

Bachmann.
■: . (A  délben megindult zápor, el- \ 

4Ő* %amu. iával & óra előtt, sőt a 
nap is kisütött, de 3 órakor, ami
kor a Terézváros— Vác mérkőzést 
kezdeni kellett volna, még víz alatt 
éUt «  pálya s a IJ. ligások nem 
játszhattak. A víztelenítő osztotok

FutbaSScipő P 16.50
FuUelpö P H . - ,  b|rkA*4 és In io lé c ité  
fe|cst«, króm vagy gumitalppal P 15.—, XaréV- 
pércfpó, fekete P 1©.— Ezenkívül túra-, 
WPfM. M é é n . ,  motoroípftk éa c s iz m á k
vh h iiian  és garantált mináségben kaphatók

JakobovSts A. J l g b s

menned munkába léptek s nemso
kára elfogadható lett a talaj. Tó
csák így is voltak szép számmal s a 
sár mély volt, de a széleken (ahol 
fű  volt)  semmi ok sem lehetett a 
panaszra.

A Hungária múlt he ti csapatát 
küldi harcba, de ami a sérülteket 
illeti, egyik fél sem vethet sokat a 
másik szemére. Kocsis, Nagy, Sár
vári maródi a Hungáriánál, Kár
páti /., Schmidt, Tárnok, Moharos 
himymk a budaiaktól.)

I. félidő
Változatos játék, a lóg* 
nagyobb helyzetet —  

Buda hagyja ki

m egfelelően, ők viszik előre a csa
patot.

A  17. percben parázs roha
mot vezet a kék-fehér csatár

sor,
Híres lövése a sarok mellé süvít, 
de úgy sem számított volna, mert 
Iglódy lesbe futott. Cseh vezérle
tével most ügyes tologatásba kez
denek a kék-fehérek, de a budai 
bekkek gyorsak és kemények. A 
23. percben Híres szépen ad be s 
Iglódy nagy helyzetet hagy ki. Ké
sőn lő, embert talál. A  kornérből 
sem lesz semmi. Most állandóan 
a Hungária támad.

Rebró' nagy legény a sárban. 
Még lő is ( ! ) ,  amiért nagy tapsot 
kap azoktól, akiknek van érzékük 
a humor iránt. A 29. percben 
Iglódy jó  beadásáról a védelem 
lekésik, Titkos benyúl, de most ö 
-sem áll jól a lábán s nem tudja 
megismételni a Vasas ellen kapás
ból rúgott gólját, pedig a helyzet 
rokon volt. A  33. pereben Híres 
átmegy a csúnyán beszálló Wé
ber en. s a bírói síp jó  helyzetben 
állítja meg. A fütty s a Hungá- 
ria-szabadrugás a Budai „ l l ” -et 
hozza előnyös helyzetbe. A  Hungá
ria közönsége tüntet az ítélet ellen. 
Cseh jó  lövését a szépen vetődő 
Horn kiejti ugyan, de rögtön meg
fogja  újra.

A  37, percben  hajszálon  múlik 
a m eglepetés:

Bachrrnm a halszélen átjátsza 
Mándit, majd Wébert is, már csak 
Szabó áll vele szemben, illetve in
dul elébe; a kapus azonban már 
nem - • • sokat - segítheti - csak a sze
rencséje segít: Bachmann a túlsó 
sarok —  mellé helyezi a labdát.

- Pedig ezzel vezethetnénk 
sóhajtanak a budai szurkolók.

A 40. percben Hungária-korner 
után Cseh pompásan lő, de Horn 
is remekel, Iglódy hibáz még és 
vége a félidőnek.

Hétfő, 1932 április 18'.

A  15. perc végre m eleg:
Híres bead, Kalmár fejéről Horn 
üti le a labdát, a kavarodásban 
Újra Kalmár lő —  a 6-oson álló 
Horn kezébe. Most Iiglódy is javul 
és támadása nyomán egymásután 
három korner fenyegeti a budai 
kaput, de a tömörülő védelem meg
ússza símán ezt a rohamot.

Annál veszélyesebb a B udai:
Az Ember—Czumpf kettős szépen 
viszi le a labdát, Ember keresztbe 
lő, Bachmann tisztán fut rá, ordító 
nagy helyzet, de jön Szabó, bele
dobja magát a lövésbe és bár a lab
da nem az övé, Mándi taccsra javít.

M eccsm entő kapusbravúr!
Még egy kom ért ér el a Budai, 
utána a Hungária diktál .iramot. A 
28. percben nagy kavarodásban 
Wéber kézzel segít a labdán, de a 
bíró sípja néma marad, A Hungá
ria érzi, hogy a gyertya a körmére 
ég : most már teljes gőzzel játszik, 
de a Budai „11” annál szívósadban

Elsfafá r a l i  vasalják
ö l t ö n y é i

Kulcsár és Ippert
vegytisztító gyárában

Szünetben
a budaiaknál Bachmann helyzete 
körül fo ly ik  a szó. Lantos, a tar
talékkapus szerint a másik sa
rokba kelett volna, Bachmann le
gyint:

•—  Máskor húsz ilyet belövök.
A Hungáriánál nem fogadnak 

vendéget. Állítólag nagy elnöki 
fejmosás folyt a lapos játék eről
tetése miatt. Főleg Cseh kapott a 
fejmosásból (!). A Hungáriát 
egyébként átcsoportosítják: Kai- 
mám a center, Wéber a, centerhalf, 
Barátky a balhátvéd.

II. félidő
Csak aas utolsó félóra 
bán volt igazán nagy 
a Hungária, de akkor 

is kísértett egy-két 
budai gól

védekezik. Sztancsik negyedik toalf, 
de Lyka is többet van hátul, mint 
elől. Cseh előbb élesen mellé lő, az
után V

ragyogó passsal já tsza  tisz
tára Kalmárt,

ez csak gól!... nem! Kalmár a sa
rokra gurít, de a sár fékezi a lövés 
erejét s Horn gyorsabb, vetődik, 
elcsípi. Újabb rohamok, kornerek, 
mellément Titkos-lövések, remek 
Horn-közbelépések; a budaiak „szi
cíliai védelme” kitünően működik. 
A  38. percben Horn Iglódy elé üti 
a labdát, a lövést a csatár Sztan
csik védi ki. Utána Ember előre
hozza a budaiakat s a kínosan bi
zonytalan Hungáría-védelmet csak 
az imádság menti meg a góltól. Ka
varodásban Barátky röviden ment 
Czumpf elől, Babró haza akar adni, 
de Czumpf beugrik, lő s ha Szabó 
egy pillanatot késik, , ,  de nem 
késett! A közeli lövés róla épphogy 
a kapufa mel'lé perdült, vetődés 
közben viszont kapott is valamit aj 
fejébe. Tapogatja, A  korner is ve
szélyes. Most jön az utolsó öt 
perc: A  Hungária elkeseredetten 
hajrázik, de minden kék-fehér csa
tár két budaival találja magát 
szemben. Sok a taces! Az utolsó 
perc komért hoz: Cseh szalad rúg
ni, labdája pompásan száll, a Hűm 
gária Wéberje belevág a fejével,

ágyúszerű fe jes  vágódik a 
sarokra, de ott áll a budaiak 
W éberje, fe je  belenyúl a lab 
dába s az kapufára, onnan 

ú jra  kornerre pattan.
Megint Cseh rúgja, de Horn kiüt, 
Sztancsik kihozza a labdát, fütty, 
vége: a budai közönség már élje- ] 
nézheti pompásan harcoló csapatát

Wéber panaszkodik:
—  Hogy ez a másik Wéber- 

1 gyerek milyen szerencsés. Épphogy 
bele tudta tenni a fejét a fejesem
be és így is a kapufa segítette ki.

A  Hungária megint 
kezdi félidőben a csa- 

paf felforgatást s 
nem jó fel!

A Hungáriát két multheti ese
mény tévesztette, meg: a Vasas 
elleni könnyű győzelme és a Budai 
„11”  gyatra szereplése a III. kér. 
ellen. A  tegnapi mérkőzés után már 
egyik eredményt sem lehet reális
nak elfogadni, A  Hungária azon
ban úgy kezdett, mintha a mérkő
zést máris megnyerte volna és csak 
későn eszmélt rá, hogy a létért har
coló csapattal áll szemben, amely 
kiváló futballiiStaerények birtokosa. 
A Budai „11”  jóvátette multheti 
'siralmas szereplését, most megdol
gozott az eredményért s küzdeni 
tudásban és kitartásban feltétlenül 
ellenfele fölé emelkedett. Teljesít
ményével rászolgált a pontra és 
nem sok hiányzott hozzá, hogy a 
másikat is megszerezze.

Hogy a Hungária jobb csapat, 
az nem kétséges. Komolyabb igye
kezettel már az I. félidőben eldönt- 

I hette volna a játékot a maga ja- 
I vara. De a félgőz mellett már ekkor 

is kiütköztek a csapat hibái s ami
kor a szünet után felforgatéssal 
próbáltak javítani a hibákon, a jó

emlékezetűek csóválták a fejüket. 
Ezzel kiveszett a csapatból az a ke* 
vés rendszeresség is, ami addig 
megvolt, Kalmár elől'kevesebbet 
produkált, mint a fedezetsorban, a 
furcsa összeállítású védelem egész 
bizonytalan volt g hogy a Hungária 
nem vesztette el a mérkőzést, az 
csak Szabó bravúros védéseinek kö
szönhető.

A  Hungária szervi hibái most i9 
kitűntek. A  két balszélső a bab 
szárnyon nem jelent megoldást. A] 
remek Kárpáti—Wéber kettőssel 
semmire sem mentek. Barátky. 
nincs formában s Iglódy sem tudta 
ezúttal befejezni a támadásait, 
Cseh a maga kivételes technikájá
val, komoly elgondolásaival megle
hetősen egyedül állt ebben a társa
ságban s hogy egyedül nem tudta 
eldönteni a mérkőzést, az nem ír
ható a számlájára, hiszen tipikus 
kombinatíy játékos, de,, az a javá
ból. Kalmárnak sem ízlett a talaj, 
de ő vitathatatlanul nagy érték, 
Cepterhalfban Wéber tud küzdeni, 
Rebró jó. Sebes nem jó.

Pompás a budai védelem. Horn 
méltó tagja az ifjú  kapustriásznak 
Szabó és Háda mellett. Wéber 
játszva bánt el -a Hungária-csatár- 
sorral, Fekete feltűnő jól segített 
neki. Kárpáti II. a halfsor leg
jobbja, de a másik két ember is 
tud küzdeni, A  csatársor már keve
sebb súlyt képvisel a mérlegben, de 
mind szépen küzdöttek, noha pél
dául Czumpf sérülten állt ki a mér
kőzésre. Muszájból, A  Budai 
„ i r ’-et nem kell félteni.

Vasas— Sabaria
2 : 1  ( 1 : 1 )

Az I. félidőben a Sabaria, a máso
dikban a Vasas volt főbb, reálisabb 

lett volna a döntetlen
G ó l l ö v ő : B o d a ,

Szombathely. 2000 néző. Bíró: 
Gombos.

Vasas: Bereczky —  Szemere, 
Kemény —  Vági, Burger, Kiss 
Koszta, Brunecker, Possák, Küz
dényi, Eger.

Sabaria: Vermes —  Kovács I., 
Janzsó —  Sárközi, Vámos, Sza- 
niszló —  Boda, Kovács II., Seper, 
Borbély, Beiké,

(Eső váltako
zott Szombathe
lyen tegnap nap 
sütéssel egész 
nap, a mérkőzés 
kezdetére azon
ban egészen ki
derült. Az első 

| tavaszi mérkőzésre tehát szépszámú 
közönség jött ki.

A Vasas csapata a szállóban öl-

T U R I S T A C I P Ö K
vfzhBtliin bőrből, 
legolcsóbb Árban

L I N Ó L E U M  C I P Ő H A Z
AndrAssy-út 27. (Operával szemben)

A  Hungá 
ria rögtön el
szedi a labdát 
a budaiaktól 
és jobbszár
nya révén 

csakhamar 
kornert ér el, 

' a m i b ő l  Cseh 
fe je l a kapura. A  budaiak is szó
hoz jutnak azonban az első per 
eek után s a 6 . percben budai kor
ner Után Lyka jó  helyzetet ront 
el. W éber izgatja  a kék-fehér ke
délyeket, közelről bombaerősen ad 
haza, de Szabó nem lepődik meg 
A  Hungária —  adós marad a vá
lasszal. A  budaiak szépen és jól 
támadnak. Czumpf nagy lövése 
kerülgeti a kaput, m ajd a 1 2 . perc 
ben kornert ér el a Budai „11” . A  
Hungária nem m ozog jó l a sikos 
talajon s Szabónak is közbe kell 
lépnie olykor. A  H ungária csak 
az eteő negyedóra után élénkül. 
Titkos és Cseh játszik a talajnak

Kalmár ind ítja  el a labdát s  a 
közönség —  tudomásul véve az át
csoportosítást —  megállapítja 

-  Sokkal rosszabb ez a kombi
náció sem lehet!

A  H ungária heves iramban kezd. 
Horn előbb Kalmár elől ment, 
m ajd W éber 2 0  méteres jó  lövését 
fo g ja  biztos vetődéssel. De —  Ig- 
lódy elveszti a  labdát, H íres roez- 
asul ad be, Cseh cselezései nem si
kerülnek: T itk os félre lő, m ég nem 
m egy a Hungáriának. Sőt Lyka 
kapu elé adott labdáját Sebes 
ügyetlenül fejeli g a kellemetlen 
helyzetet lesállás tisztázza;

Em ber csak  fü tty  után rúghat 
hálóba.

A  1 0 . percben Iglódy ront jó  hely
zetet, utána E m ber tör ki, a labda 
elakad a sárban, Szabó csakbele- 
vetéssel m ent. A  Hungária támad, 
de helyzete nincs, egy gyenge 
Cseh-fejesen k ív ü l Az olykor előre
látogató B udai „ 1 1 ”  sokkal veszé
lyesebb. A 13. percben csak kor- 
nerre b írják  szerelni Bachmannt.

Meccs után
Buda örül, a Hungária szom orú. 

,A budai öltöző csupa gratuláció. 
Sztancsik ezzel j ö n . be a  m eccs 
után:

Híres lekent egyet nekem, de 
—  megérte.

Faragó intéző kijelenti:
—  Mind a 11 ember egyformán 

kitett magáért. Pompásan harcol
tak. Ha így játszottak volna múlt 
héten a III. kér. ellen...

Szende társelnök azt m ondja, 
hogy a csapat az ő kedvéért já t 
szott így. Megmutatták a H ungá
riának, hogy a  Budai „ l l ” -el nem 
lehet „kitolni” .

A  Hungária-öltözőben Senkey 
edző mossa a fejeket. Ezt m ondja:

—  Elsétálták a fiúk az első fél
időt és későn vették észre, hogy ba) 
van. De nem is játszotta ki a csapat 
rendes formáját.

L e  a z  á l a r c c a l !
Közéleti revű 12 képben, írták : 

Békefl László és Béke!) István

índrássy-úü Színházban

tözött. A mérkőzés előtt igen biza
kodó a hangulat mind a két csapat- 

\náil

Jó l indult, aztán kissé 
megingott a Sabaria
Burger választ Vámossal szem

ben, a Sabaria kezdi a játékot. 
Boda beadását Seper kapu mellé 
teszi. Ú jabb form ás Sabaria-táma- 
dásra a Vasas hasonlóval felel. A  
4. percben Boda jól becsavarodik, 
de lövése kívüliről találja el a hálót, 
Belkó támadása után Kovács II. 
fe jese_ emberről pattan le, most 
Belkó fejel kapu mellé. A  Sabaria 
első sarokrúgását B urger fejeli ki. 
A  13. percben

Sárközi küldi előre Borbélyt, 
akinek meredek átadására 
Boda jó l  fut rá, bekanyarodik 
a labdával és e lég  éles szög
ből szépen a balsarokba lövi. 

0:1.
Kovács II. húszméteres bombája 
kapu mellé jut. A  16. percben Kosz
ta lefutása hozza meg a Vasas első 
jó  helyzetét, de a belsők lekésnek. 
Possák lesből indul, Vermes önfel- 
áldozó bedobással menti a helyze
tet. Belkó beadását Kovács II. fe  
jeli Bereczkyhez. Boda jő  lefutását 
kapu mögé irányított beadással fe
jezi be. Vasas-támadás Koszta les-

P o s s á k ,  K ü z d é n y i
állásán hiúsul meg, A tribün állan
dóan a kissé lagymatag Sepert 
küldi labdára. A z állóhelyen van
nak kőszegi tanítóképzősök, Seper 
földijei, akik méltatlankodva vála
szolnak :

—  Miért mindig Seper?!
Most két'-sarokrúgást ér e] egy

másután a Sabaria. A  36. p ercb en  
Koszta indít el szép támadást, be
adását Sárközi kornerre menti,

A  sarokrúgást Koszta jó l  csa
varja, a labda a kapufáról 
pattan le, Verm es nem éri «!,- 
a labda a nagyszerű helyzet
ben levő Possákhoz kerül, aki
nek csak m eg kell biccenteni a 
fe jé t  és a labda m áris a  jobb  

sarokban köt ki. 1 : 1 .
Most a Sabaria lendül támadásiba, 
veszélyes is, de Kovács II. faultja 
felszabadítja a Vasas kapuját. A  
40. percben Seper lövését Bereczíty 
k iejti, de utoteó pillanatban még 
sikerül megszereznie a labdát Se
per elől. Kovács II. szép lövésiét Be
reczky fogja . A  44. percben Vági 
kezelése m iatt Borbély jó l  irányít
ja  a szabadrúgást, de Bereczky 
helyén van.

Ismét jól kezd a Saba
ria, de még hamarabb 

ellauyhul
Szünet után a Vasas néhány 

erőtlen támadása vezeti be a játé
kot. Kiss vét m ost kornert, amit 
Belkó a kapu m ögé küld.

A 6 . percben n agy helyzete 
van a Sahariának,

Kovács II. lövése már a gólban lát
szik, amikor Kemény a gólvonalról 
kotorja ki a labdát. Bereczky a 
másik sarokban volt. Most válta
koznak a támadások. E gri lövését 
Vermes fog ja , B orbély fejese kapu 
mellé jut, Possák pedig kapu fölé 
lő. K iss kezel a 16-oson, a szabad
rúgást B orbély eltolja a sorfal 
mellett Belkóhoz, akinek beadását 
Boda kapu mellé vágja. Seper Be- 
reeaky kezébe lövi a labdát. A  14, 
percben Küzdényi kapásból küldött 
lövését Verm es szépen fog ja . A' 
19. percben szabadrúgás van a Sá
b á m  ellen. Szem ere á félpályáról 
a kapu elé íveli a labdát, amire 

Vermes k ifu t, m ielőtt azon
ban elérné, K ü zd én ji mel

lette a hálóba  fe je li. 2 : 1 .
Most a Vasas felülkerekedik.
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Brunecker megugrik Possák labdá
jával, a lövés félremegy. A  29. 
percben Kemény miatt komerhez 
jut a Sabaria. A  sarokrúgás Ko
vács II.-1 találja gólhelyzetben, 
azonban Kemény kézzel lefogja, 
kiáltó 11-es, de a bíró nem fütyül. 
Közben a labda Kemény fejéről 
újabb kornerre pattan. A  közönség 
háborog, a játék megy tovább. 
Koszta remek 20 méteres lövését 
Vermes elvetéssel fogja. Majd Be- 
reczky szedi le Kovács II. fejéről 
a labdát. Belkó kirúgja Bereczky 
kezéből a labdát, de a kapusnak si
kerül újra megszerezni azt. Az 
utolsó percekben a Vasas támad, de 
csak a hátvédekig jut el.

Nyilatkozat ok s
Schreiber Mátyás, a Vasasok 

igazgatója: Az I. félidőben ideges 
volt a csapat, de a Il.-ban megmu
tatta, hogy tud küzdeni. Ez a győ
zelem nagy reménységet nyújt a 
további harcra a kiesés ellen.

Lelovich Jenő, a Sabaria főtit
kára és edzője; Elkönnyelműskö- 
dött mérkőzés. Azt hitte a Sabaria, 
hogy edzőmérkőzést játszik. A  Va
sas szívvel és lélekkel játszott, 
megérdemelte a győzelmet.

Gombos b író: Szünet előtt a 
Sabaria, azután a Vasas volt jobb, 
a döntetlen lett volna az igazságos 
eredmény. A  11-est azért nem ad
tam meg, mert az előnyszabályt 
tartottam szem előtt, a labda pedig

leniszielszerelés, hátizsák, vi- 
harkahát, hatartópatack és sza- 
haéalmazoU összerakható ágy

megbízható minőségben
M o ln á r Gyulánál
VII., Károly-körút 3/c sz. 

(Dob-utca sarok) Tel.: 32—1—02

Kovács Il.-é maradt. Igaz, hogy az 
ő  lövését Bereczky védte és azután 
komer lett, de akkor már nem le
hetett visszatérni az előbbi hely
zetre,

A  csatársorokkal volt 
baj mindkét részen
'A Sabaria csak az I. félidőben 

elégített ki, de a Vasas sem mu
tatta azt a játékot, amit a szom
bathelyi közönség, várt tőle. Csak a
II. félidőben völtak akciók, amik 
ízelítőt adtak a régi Vasas-stílus
ból.

A  győztes csapatban jól meg 
állta helyét a védelem, különösen 
Szemere játéka tetszett, de Be 
reczky is jól védett. A  fedezetsor 
szorgalmasan dolgozott, Burger 
volt a legeredményesebb tagja. Ez 
a csapatrész végig derekasan tar
totta magát és részt kérhet a siker
ből. A  támadósor volt a csapat leg
gyengébb része. Itt csak Koszta 
emelkedett ki, aki azonban klasszis 
játékot produkált. Mellette még 
Brunecker elégített ki. A  többiek 
az átlag alatt maradtak. Csak a 
II, félidő sikeres periódusában len 
dűlt fel magasabb nívóra az egész 
csatársor.

A  Sabaria védelme az I. félidő 
ben nem sokszor került komolyabb 
feladat elé. Szünet után annál töb
bet foglalkoztatták a Vasas csatá 
rai ezt a hármast. Vermes sokat 
védett, de a második gólban kissé 
ludas. Janzsó jó  volt, Kovács I. 
gyengébb. A  fedezetsorban Sza 
niszló volt a legjobb ember. Vámos 
nem elégített ki. Itt is a csatársor 
volt a csapat leggyengébb része 
És itt is a jobbszélső Jcivétel az ál
talános megállapítás alól. Boda 
volt a legjobb ember, gólja is di
cséri. Kovács II. fáradt, Seper kö; 
rülményes, Borbély lassú. Nagy 
hiba volt a csapattól,^ hogy Belkót 
tömte mindenki labdaval, holott a 
kiváló szélsőt ezúttal nagyon le
fogták. ’ *

IV., Kossuth Lajos-utca í
E g ye n ru h á k  és 

polgári öltönyöké

Tisztek és kar- 
paszományosok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választék 

angol szövetekben!

Ferencváros— Bocskai 
4:1 (3:1)

A  tavaszi idény egyik legszebb 
bajnoki mérkőzését vívta a k é t

csapat
G ó l l ö v ő :  K o h u t ,  H e v e s i ,  T a k á c s  II . ,  T a k á c s  II . ,  T á n c o s

Debrecen, 7000 néző. B írő: Bíró 
Sándor.

(Debrecen a 
maradandóság 

városa. Nem tér 
el az ősi szoká
soktól. A  nagy
vásár alkalmá
val mindig eső
nek kell lenni és 

ez az eső most is beköszöntött. 
Esett egész délelőtt és bizony min
denki kétségbeesetten gondolt a dél
utáni mérkőzésre.

Délben azonban kiderült és bár 
a futó szél komoly felhőket is ker
getett, mégis igen kellemes futbaU- 
időben lehetett elkezdeni a mérkő
zést 7000 lelkes néző előtt. A fel
hők azonban tovább gyülekeztek, az 
első félidőben újból elkezdett hul- 
kmi az áldás, a szünetben pedig az 
eső zuhogássá fajult. Ez a második 
félidőben is folytatódott, de a csa
patok és a játék szépsége sokkal 
kevésbé sínylette meg, mint a kö
zönség. A pályán igen kevés a fe 
dett hely, aki tudott, menekült a 
tribün alá, de a többséget bizony 
éláztatta a szeszélyes áprilisi idő. 
Jellemző azonban a játék érdekes
ségére és szépségére, hogy a tö
mött karéjból senki sem mozdult, 
a nagyszerű futball teljesen lenyű
gözte a közönséget.

A különleges esemény előkészü
letei már délelőtt meglátszottak a 
város képén. Kinn a pályán pedig 
mindenkinek a kezében volt valami. 
Zöld-fehér és kék-sárrga zászlócská
kat lóbált a szél, majd mindegyik 
gomblyukban jelvény virított és a 
vásárfiák is színessé tették a néző
tér képét.

A gyülekező debreceni közönség 
hangtölcsérrel vezényelt kórusa már 
a mérkőzés előtt főpróbát tartott. 
Különösen ütemes „Hol a Fradi?”

A M S E L
lesték, háztartási, piperecikkek 

olcsó forrása
K i s p e s t ,  T e m p l o m - t é r

kiáltásuk keltett feltűnést. Hamar 
meg is jött rá a visszhang az álló
helyről, ahol a zöld-fehér zászló 
körül a B Közép szurkolói helyez
kedtek él: Itt a Fradi!

Nemsokára valóságban is ott 
volt. Nagy éljenzés közben kifu
tott Turayval az élen a zöld-fehér 
csapat, de mi volt ez az éljenzés 
ahhoz a „Hajrá Bocskai” -hoz, amit 
a kék-sárgák kaptak, amikor Moó- 
réval az élen megjelentek a pá
lyán.)

Éljenek köszöntötték Biró Sán
dort is, aki hosszan intsruálta a 
két kapitányt a mérkőzés előtt. 
Takács I. és Markos sorsol, a 
sors Markosnak kedvez és a Fe
rencváros kezd szél ellenében.)

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

Bocskai: Fehér —  Kuti, Rem- 
mer —  Palotás, Moóré, Marosi —  
Markos, Vincze, Teleki, M átéffy, 
Hevesi.

Pompás játék után 
remek góllal vezet 

a Fradi
A  Ferencváros csak a szél, de 

szurkolói vihar elten küzdenek. A  
szokásos „H a jrá  Fradi” -t egyszeri
ben elnyomja a debreceni kórus. A  
B-középnek meg kell tanulnia, 
hogy nincsen az Üllői-úton.

M átéffy  hendszével indul a já 
ték, Laky rúgja, Takács II. is 
hendszel, m ajd Markos taccsra 
fut. Tapogatózás.

De nem sokáig. Sokütemű re
mek támadás indul el és fu t 
Lakyn, Korányin, Sárosin, Toldin, 
Takács II.-n keresztül,

Turay ügyesen lyukra szalad,
pontosan meg is  kapja a lab

dát és már a 3-ik percben a 
hálóban is  a labda. A  bíró 
azonban fütyü l, lesállást lát

(ezen az ítéleten nagyon is lehet 
vitatkozni)  és ítélete értelmében 
elkerül a labda a debreceni kapu 
elől.

A  Bocskai jobbszárnya kap 
most labdát erősen lesgyanus 
helyzetben, a bíró azonban csak 
akkor fú j, amikor a labda már az 
ártatlan M átéffyhoz kerül. Füty- 
työt kap érte. Az 5. percben Mar
kos áll lesben. Toldi keményen 
küzd, de a Bocskai is egyenlő 
mértékben kér részt a támadások
ból. Markos keresztülmegy Taká 
csőn, Háda eléje fut, de beavat
kozásra nincs szükség, mert Mar
kos kézzel üti a labdát.

A  9. percben megdermednek ; 
Fradi-szurkolók. Egy magas láb 
dára egyszerre ugrik fel Vincze 
és Sárosi és mikor földre hull
nak

Sárosi nem tud felkelni.
Úgy viszik ki a pályáról, de az 
összefej elés utáni kábultság nem 
tart sokáig és két perc múlva, még 
zúgó fejjel ismét a pályán van.

Sárosi távolléte alatt esik a 
Ferencváros első gólja .

A 11. percben Turay a pálya 
közepe táján jobb felé talpal egy 
magas labdát, Táncos ráfut, le- 
száguld a vonalig és onnan a kapu 
elé ível.

T old i fejelhetné, de okosan 
átengedi a hátulról nagy len
dülettel jö v ő  Kohutnak, aki 
kapásból hatalmas erővel a 

hálóba vágja . 1 : 0 .
A  kezdésnél már Sárosi is ott 

van.

A  Bocskai rászolgált 
az egyenlítésre

Turay igen veszélyesen talpal- 
gatja  a labdákat, de a bíró nem 
bánja. Teleki lesbe kerül,1 majd 
Turay lövését Takács II. kapásból 
remek lövéssel toldja meg, de 
mellé irányít. Vincze váratlan 
labdáját Háda szépen védi, később 
Turay faultja hoz némi izgalmat.

A  Bocskai friss és feltűnik He
vesi fürge mozgása. Beadásából 
Teleki kapu fö lé  lő, majd Takács
I. hendsze miatt a 18-ifc percben 
M oóré irányít hatalmas bombát 
kapura, amit Háda csak kornerre 
tud menteni. A  18-ik percben egy 
perc szünet Kiss II. emlékére, az
után újra a Ferencváros támad 
A  befejezés azonban általában el 
marad, vagy Fehér teszi a lövése
ket ártalmatlanná.

A  Bocskai előretörne, de Mar
kos kétszer is ront, a jó  Hevesi 
m eg kevés labdát kap. Turayt^Pa
lotás gáncsolja, Toldi meg Moórén 
vesz revánsot. Szép Bocskai táma
dást Korányi ment, majd Turay- 
Toldi összjáték után utóbbi mesz^ 
sziről Fehérnek i-s munkát adó 
bombát zúdít kapura.

A z eső most kezd csepegni, a 
debreceni közönség azonban egy 
cseppet sem búsul, mert a 28-ik 
percben

H evesi ügyesen e lfu t, a  tőle 
elindult támadás végén a 
labda  ú jra  visszakerül hozzá 
é s  ő  nem sokat habozik. Ballal 
ú g y  m e g v á g ja d  labdát, hogy 
az  félm agasan a tú lsó kapu
fá ró l éles szögben vágódik  be 

a  kapuba. 1 : 1 .
Óriási üdvrivalgás fogadja a 

remek teljesítményt. A  Ferenc
város megerősíti az amúgy is he
ves iramot. Kohut— Toldi akció 
után Turay fölé  lő. Remmer tisz 
táz egy kínos helyzetet, majd Tu 
ray beadását halássza el Fehér, 

Rá-rá Bocskai! zug a  biztatás 
és meg is van a látszatja. A  deb
receni védelem jól áll a lábán és < 
csatársornak is megy a dolog. Te 
leki meseszép labdát tálal Heve

sínek, a szélső elfut, bead, de a be
adás Markos közvetítésével Háda 
zsákmánya lesz.

A  közönség a bíró ellen kezd 
tüntetni, de annak figyelmezteté
sére huj-huj-hajrába csap át.

ügy váratlan gól meg
töri a Bocskai harci 

kedvét
Az iram még most is igen élénk. 

Takács II. átkígyózik néhány em
beren, de a lövés mellé kerül. 
Újabb roham: Táncos beadása
Fehéré.

A 38. percben döntő fordulat. 
Gyors adogatás után Turay Kohut 
elé gurít,

a szélső laposan bead és Fe
hér nyugodtan megy a labda 
felé, hogy azt felszedje. Ám 
Remmer útban áll, a labda 
irányt változtat rajta és a 
kapus mögé pattan. Addigra 
ott van Takács II- is, aki az 
üres hálóba teszi a labdát. 

2:1.
A  potya-ízű gól megtöri a Bocs

kai ellenállását. A  Ferencváros 
erélyesen támad. Turay ront, Ta
kács II. hibáz, Toldi fejesét fogja 
Fehér, majd kétszer is csak a sze
rencse őrzi meg kapuját. Előbb 
Kohut, utána Takács II. lövi a 
lábának a labdát. Fehér ideges, 
mindenért reklamál. A  zöld-fehé
rek kom ért érnek el, majd a 45. 
percben Kohut elfut és jó  ívben 
száll a beadása Takács II. elé.

A gólrekorder mellre fogja, 
úgy teszi maga elé és 5— 6 lé
pésről éles lövéssel vágja a 
kapuba. Fehér a vonalon ra

gad. 3:1.
A  közönség és a debreceniek 

esállást reklamálnak, de erről szó 
sem lehetett,

A  Bocskai ideges
'(Félidőben a Bocskai játékosai 

idegesen vitatják, hogy a harma
dik gól lesből eredt. Elismerik, 
hogy a Ferencváros jó , de azért 
másképp is állhatnának. A  s F e
rencvárosnál nyugodt a hangulat 
és mindkét helyen megállapítják, 
hogy a játék keméwy. ZüK'öQ‘ á% 
eső, amikor a csapatok újra a pár 
lyára lépnek.).

Negyedóra alatt meg
születik a negyedik 

Fradi-gől is
A  Bocskai támad először, Hádá 

nak is módja van beavatkozni. 
Élénk mezőnyjáték alakul, az 5. 
percben szivárvány vonja el egy 
kissé a figyelmet az élvezetes já 
tékról. Marosi Takács II. elől éle 
sen hazajátszik. M oóré és Turay, 
majd Toldi és Marosi között van 
véleményeltérés. A  Bocskai most 
szebben támad, majd újra a Fradi 
kerekedik felül és két korner után 
percekig tanyázik ellenfele tér
felében.

A  16. percben egy magas labdát 
a levegőből továbbít Turay jobbra 
Táncos elé.

A  kis szélső b e fe lé  kanya
rodva kicselezi M arosit, m ajd 
Rem m ert is  és bal csőrrel a 
job b  a lsó sarakba m integy 
8 — 1 0  m éterről é les  gólt lő.

4:1.
Markos pompás helyzetet ront a 

gól után, Háda ököllel tisztáz egy 
támadást. A  20. percben Táncos jól 
fut el, de Marosival ütközik és a 
bíró szabadrúgást ítél. Takács 
fölé lövi. Moóré nagy lövést ereszt 
meg, majd egy tídőre felülkereke- 
dik ellenlábasaival szemben és en
nek következtében a Bocskai- 
csatársor is sokat támad. A  23 
percben M átéffy  a kapu szájábó' 
lövi félre a labdát.

Fault után Takács íveli a labdát 
kapu elé, Toldit kézzel tolják, de 
nincs érte büntetés. Markos foly
ton ront. A  29. percben szép Bocs- 
kai-támadást korner koronáz. A  
32. percben Takács miatt a fél 
pályáról szabadrúgás, de

Teleki lövésébe H á d a  bravú
ros  csukaugrással d ob ja  bele 

m agát.

Érdeklodjjék a rádió- 
kereskedőknéi és Ön 
is be fegjja cserélni 

készülékét a

.jS

Táncos fut most‘ él, betolja Tu- 
raynak, tőle Kohut kapja, ám a 
szélső lövését Fehér kiöklözi. Most 
a két félidő hatalmas iramától fá
radni kezd mindkét csapát, még 
Toldi is, aki lanyhán lő mellé. Ta
kács lövéséből korner lesz. A  38-ik 
percben Vincze oldalról a kapufát 
találja el. A  Ferencváros erős fö 
lénybe kerül, a Bocskai M átéffyi

Férfi cipők
garantált minőségben, a 
legszebb divatformákban
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vonja vissza fedezetnek, Hevesi 
összekötő lesz, Marosi szélső. A  
43-ik percben Kohut túlfut a vona
lon, majd Turay mellélövése befe
jezi a mérkőzést.

,,A Bocskai helyenfeint 
erősebb elleniéi volt, 

mint a Hungária vagy 
az Újpest

.......
Mailinger Béla: A  R©estó>|ia- 

gyon jól és.szépen játszott, J  ezért' 
az egész játék szép volt. Á  győze
lemnél is jobban örülök annak, 
hogy alkalmunk volt a közönség 
várakozását kielégíteni és a futball 
iránti szeretetét növelni.

Klement Sándor: Nagy iram 
volt az első f  élidőiben és az mindent 
kivett a játékosokból. A  Bocskai 
helyenként erősebb ellenfél volt, 
mint a Hungária vagy az Újpest.

Székely Mihály, az Operaház 
kitűnő énekese: Az egész zöld-
fehér tábor ujjongva üdvözli a győ
zelmet —  különösen pedig az ope
rai különítmény. Ez előtt a közön
ség előtt és ez ellen a csapat ellen 
győzni az évad legnagyobb teljesít
ménye volt.

Létay dr,, a Bocskai titkára: A  
Bocskai igen jól játszott, de a Fe
rencváros ellen ez sem segített.

Ormos, a Bocskai edzője: Á  Fe
rencváros halfsora jobb volt és 
ezért nyert. Némi szerencsével 
azonban a gólarány ránk kedvezőb
ben is alakulhatott volna. * .,r, 

Teleki: A  Ferencváros jól J á t
szott, de mi is, főként a pe-?hf*,ípá- 
sodi-k gólig. / -  ■> v

M arosi: A  Fradi csatársora na
gyon jó  volt, a halfsor nem volt 
olyan, mint a híre. (Itt kórusban

7050-as típusú rádiókészülék, minden szaküzletben kapható



vág közbe a többi debreceni já
tékos: Dehogy nem!)

Bíró Sándor játékvezető: Na
gyon szép játék volt, amelyben a 
Bocskainak is sok helyzete akadt. 
A  gólarány túlzott. Az első félidő 
túlerős irama meglátszott a máso
dikon. _

A tavassá Méasy leg 
szebb m érkőzését vív

ták m eg tegaaap 
D e b r e c e n e m

A  tavaszi bajnoki mérkőzések 
legszebb ikét játszotta tegnap a 
Ferencváros és a Bocskai. Utóbbi
ra elég nagy dicséret az, hogy 
ebben a jó  formájában egyenrangú 
ellenfele, minden harci készséget 
próbára tevő riválisa tudott lenni 
az immár a bajnokság győztesének 
tekinthető Ferencvárosnak. Ez az 
egyenrangúság mindaddig tartott, 
amíg a Bocskai kitartását fel nem 
őrölte ellenfelének kétségtelenül ki
egyensúlyozottabb volta, nagyobb 
pontossága és rutinja.

Éppen ezért
az első félidő volt különösen 

szép,
amikor a Bocskai fegyverzete is 
teljes fényében ragyogott. Két kul
túrált csatársor pompás, ötletek
ben gazdag játéka tette széppé a 
mérkőzést. Mind . a kettő tudott ko
moly helyzeteket teremteni, ezek

Markos teljesen csődöt mon
dott,

szinte semmit sem játszott meg 
jól és okosan. MóMffyra ugyanez 
áll, mint Markosra, de az ő lelkét 
még a kapu mellé lőtt labda is 
terheli. Vincze szépen, hasznosan, 
okosan játszott. Határozott tehet
ség Hevesi, aki előtt még nagy 
fejlődési lehetőség áll. De nem ka
pott elég labdát és a szembenálló 
ellenfél is túlerős volt ahhoz, hogy 
tudását kellőleg hasznosíthatta 
volna.

A halfsor rapszodikusan dolgo
zott. Marosi végig gyenge, volt,

Palotás közepes, Moóré pedig az 
első félidőben nehezen talált ma
gára, a másodikban 20 percre még 
Sérosi fölé is emelkedett, hogy a 
hajrában megint eltűnjön.

A védelemnek főleg az első fél
időben

Kuti volt a pillére,
Remm&r nem volt olyan megbíz
ható, mint máskor és a második 
gólban is ludas. Fehér jó volt, csak 
egyik gólnál lehet valamit szemére 
vetni, de túl ideges és ezzel máso
kat is idegesít.

Bvró Sándor egészben Véve jól 
bíráskodott.

(IE H H «S 18E B M ,lÍ!33W S l5H 4.
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kihasználásában azonban nagy 
plusz mutatkozott a Ferencváros 
javára.

A Ferencváros csatársora kiját
szotta rendes formáját, a halfsor 
teljesítménye azonban valamivel a 
szokott alatt maradt.

A  csatársort és az egész csapa
tot

Turay és Toldi, ez a két hal
latlan munkabírású, ambíciójú 

lendülete, nagy. ; 
szerő játékos ragadta magá

val
és a győzelemben nekik van a leg
nagyobb részük. Kitűnő támoga
tásra találtak a két szélsőben is. 
Kohut nagy lendülete, Táncos öt
letessége és bátorsága nagy hasz
nára vált a csapatnak. Hozzá kell 
még vennünk, hogy a lövésben 
nem volt az első félidőben szeren
cséjük, mert a Sok kidolgozott gól
helyzetből jóval több gól is eshe
tett volna. TaMcs II. a legjobb 
úton halad abban az irányban, 
hogy régi nagyságát visszanyerje. 
Már majdnem a régi friss, támadó 
kedvű -csatár,.,

A  halfsoron látszott, hogy.
Sárosi nem egészen fit.

Minden - .-.gyoEsaság és energia 
hiányzott belőle és ezért nem is 
tudta bét társát sem a megszabott 
módon összefogni. Ennek ellenére 
elég jól játszott, a második félidő 
egy részében azonban Moóré föléje 
kerekedett. Lázár egy kissé köny- 
nyeimű volt, mint általában, Laky 
pedig figyelme egy részét a rekla
málásokra fordítja és ezért nem 
100%-os erő.

A  védelem jó l játszott
és az, hogy a Bocskai-csatársor 
néhányszor komoly zavara hozta, 
nem róható fel hibájául. Ez inkább 
a Bocskai érdeme. Korányi ugyan
olyan jól játszott, mint az elmúlt 
héten, Takács I. rutinban és tak
tikai készségben most is remekelt. 
Hádémk kevés komoly dolga volt, 
de akkor a legnagyobb kapus-talen
tumok közül valónak mutatta ma
gét.

A  Bocskai csapata minden 
dicséretet megérdemel lelkes, 
szép és önfeláldozó játékáért.

As első félidőben teljesen egyen
rangú ellenfele volt a Ferencváros
nak. - -Most is megcsillogtatta azo
kat a képességeit, amelyek irányá
ban eddig is tiszteletet és elisme
rést követeltek, de meglátszottak a 
kisebb fogyatékosságok is.

A  csatársorban Teleki tudása 
komoly, nagy érték, de most nem 
talált olyan hathatós segítséget 
partnereiben, mint számos más 
esetben. Első oka ennek az, hogy ,

Újpest— Attila 1:0 (0 :0 )
Vereffékes és szerencsés győzelem 
A miskolciok elhibázták az egyen* 

Ütést jelentő 11-est
G ó l l ö v ő :

Miskolc, 5000 néző. Bíró: Klug 
Borongás idő 

fogadja a két 
csapatot, mégis 
köröskörül nagy 
a nézősereg ka
réja. Erre külö 
nősen büszkék le
hetnek a miskol

ciak, miután a beharangozott sok 
újpesti közül alig néhány jött el 
Az Újpestre küldött 700 jegy kö
zül Csupán 20<0-t adtak el a lila
fehérek. Az újpesti B-közép zászló
ja ugyan ott leng a felező vonal 
előtt, de a zászló körül nagyon ke
vés a hívek tábora. Mindamellett 
már szombaton nagy számban meg 
érkezett újpesti vezérkar vasárnap 
még Szűcs Jánossal és Kiss Zoltán
nal is megszaporodott.

Mintha szokatlanul ideges lenne 
a hangulat az Újpest öltözőjé
ben . . .
- A választásnál Dankóé az 
előny. Felállnak:

Újpest: Huba —  Kővágó, Ligeti 
:— , Szalai, Volentik, Vig —  Török, 
Sasi 'Jákobé?- Sáros, P. Szabó. - 
^'Attila: Szemző —  Vadász,
Dankó —  Sós, Buzássy; Pogány 
Haraszti, Szabó, Bán, Rudas. 
Sziklai.

Derültséggel indul
a mérkőzés. Klug bíró ugyanis 
hirtelen fordul, megcsúszik és na
gyot esik, ami tetszik a közönség 
nek. Újpest rögtön támad, Dankó 
úgy látszik zavarban van, rosszul 
fejel, de nincsen baj, Sőt még 
B őm küldi előre Harasztit, aki 
szökik is, fejel is, lő is, de mellé 
Közben csendesen esni kezd, majd 
eláll, hogy aztán ismét nekikezd
jen s egész mérkőzés alatt kísérje 

játékot. A  6. percben Jakube 
ballal mellé lő. A 8. percben 
ugyanezt teszi.

Újpest általában jobban mozog
helyenként szép akciókat mutat. 

P. Szabó beadását Sáros messze 
mellé teszi. Majd szögletrugás is 
jelzi a lila-fehérek fölényét, de 
Szemző kiüti a hálóba tartó lab
dát. A 13. percben az Attila vi
szonozza a szöglötrugást, Haraszti 
azonban mellé suhantat. Majd 
meg szabadrúgáshoz jutnak a mis
kolciak s a 16-osról kell rúgni a 
labdát.

—  Vadász, Vadász! -— nyilvánítja 
akaratát a közönség, de hem a 
hátvéd áll a labdának, hanem Ha
raszti, hogy aztán átadásából Bán 
magasan mellé fejeljen. Az Attila 
lendületben van, Ligeti nagy lyu
két rúg, olyan nagyot, hogy még 
Haraszti is meglepődik s lekési a 
gólalkálmat. Nem sokkal később 
Haraszti javít, kitünően küldi be 
a labdát, de most meg Bán az, aki 
hibáz. A túlsó oldalon Jakube an
nál Veszélyesebb s Szemző vetődve 
is csak nehezen tud védeni. Aztán 
ismét az Attila támad . . .  Kővágó 
koráért v é t . . .  A  labdát befelé 
rúgják, mintha Ligeti kezét érin
tené. Ligeti rögtön kornerre rúg.

—  T iz en eg y es !. ., —  hallani 
mindenfelől, a bíró azonban a 
"szögletre mutat s emiatt másfél
perces füttykoncertet „élvezhet” .

A  26. percben meg Kővágó miatt 
zúg a tömeg. A  hátvéd ugyanis 
csúnyán Harasztiba lép s a szélsőt 
kiviszik. Egy perc múlva azonban 
visszatér. Most Újpest kerekedik 
felül: P. Szabó azonban hiába fut 
el, csak Szemzőbe tud lőni, majd 
a 30. percben is jeleskedne, de 
Jakube fölé küldi a beadását. Sá
ros is nagy helyzetet ront, hogy 
aztán á 34. pfercben Huba védje 
Rudas éles lövését. Most eljött

az Attila igazi tíz perce:
Szabó laposan, Veszélyesen lő, 
Huba vetődik, de nem tudja fogni 
a labdát: nagy szerencséje, hogy 
mellé suhan a lövés.

A 41. percben Vadász szabad
rúgásnak áll neki, ámde Huba 
könnyen védi, mert messziről jött 
a labda. Közben Újpestnek is volt 
hirtelen támadása s Buzássy csak 
az utolsó percben tudott menteni. 
Mái* rég letelt az idő, a közönség 
kórusban kiabál:

—  IdőőőÖő, iidööőő!!!
A  bíró azonban teljes három

perccel tovább játszat, Szünetben 
természetesen emiatt folyik

heves váta a bíró- 
öltözőben

Klug mutatja, hogy az órája 
szerint fújt. A  határbíró szól, 
hogy ő jelzett a 45. percnél, de 
Klug továbbot intett a saját órá
jára hivatkozva. Végre már any- 
nyian mondják, hogy nincs igaza j 
a birónak, hogy Klug beadja aj 
derekát:

—  Ügy látszik rossz lett a régi I 
jó  aranyórám —  mondja és kér | 
egy másik órát.

Közben Ujpes^ rendes, szokása 
szerint bezárkózik. Meglehetősen 
ingerültek. Az Attilánál ez a jel
szó:

szökteti Harasztit. A szélső élesen 
lő, Huba -bravúrosan vágja kor
nerre a labdát. A  berúgás után ve
szélyes a helyzet s Klug tisztáz 
érthetetlenül szabadrúgást rugat az 
Attila ellen.

Egy perccel később Sas labdát 
ad Töröknek. A  szélső elfut, a 
16-os sarkáról élesen, félma- 
gásan lő. Jól célzott. Gól. 1:0.
A  talonból előszedett játékos 

roppant örül néki-!
A gól után azonban ellanyhul a 

játék. Eddig izgalmas és változó 
volt. Most színtelen. Újpest már 
nem■ izgatott. . .  az Attila meg 
mintha beadta volna a derekát. A 
28. percben az Attila -komért ér el, 
de Sziklai kapu mögé küldi a lab
dát. Majd Jakube lövése lesz Szem
ző zsáikmánya.

Haraszti igyekszik újra. Tisz
ta labdát kap. Ligeti ráfut és 
buktatja. Kétségtelen 11-es, 
szól is már a bíró sípja. Va
dász áll a labdának, de élesen 

fölé rúgja.
Erre már Reiner Sándor is ki

tör. Beszalad a pályára s élénken 
vitázik a bíróval, valamint Vadász- 
szal. A  vitából kitűnik, hogy

Reiner már a mérkőzés előtt 
leszögezte, hogy Vadásznak 

nem szabad 11-est rúgnia.
Neki volt igaza! . . .

Rudas és Haraszti helyet cse 
ré l. . .  A 38. percben Újpest' lany
ha szögletrúgása az esemény, 
ismétlődik az utolsó percben is, 
Félhomályban ér véget a meccs.

A szögletrúgások aránya 
Attila javára.

Meccs után két ellentét a két Öl
töző. Most látszik csak, hogy

tett,Rudas keveset lőtt, míg Sziklai 
volt már sokkal jobb is.

Klug határozatlanságával tű n t. 
ki. Újpest kapuja előtt gyakran és. 

| meglepetésszerűen szólalt meg a 
sípja.

Hétfő, 1932 áprili-s 18,

A Rapid és az Adóira 
könnyeit infoi a Bécsi 

Kupa e l ö l n i  le
—  Telefonjelentésünk —

Becs, április 17.
A Bécsi Kupáért folyó küzdelem 

nem hozott érdekes fordulót,' mert 
a nagyoknak csupa gyenge ellenfél 
jutott. A  WAC— Slovan találkozás, 
meghosszabbítás ellenére sem ho
zott döntés t, ezt a mérkőzést tehát- 
meg kell ismételni.

Admirá— BAC 7 :2  ( 2 : 2 ) .  Prá
ter. B író: Miesz. 7000 néző, Az 
Adimi-ra eredményes csatárjátéká
nak köszönheti a nagy gólarányt. 
Klíma négy, Vogel két, Schall egy, 
gólt lőtt.

Slovan— WAC U:U (3:3 , 3:0)4 
Práter. Bíró: Plhak. A  Slovan csa
tárjátéka jobb volt. A WAC a II. 
félidőre átcsoportosította csapatát. 
A szabályos játékidő .befejeztével 
3:3-ra állt a meccs, a meghosszaib* - 
bítás 2x15 perce alatt mind a két 
csapat rúgott egy-egy gólt.

Rapid— Ostmark 1J/..-1 (5 :0 ).
|.Hütteldorf. B író: Beck K. 2Ó0Ó 

néző. Az Ostmarkkal az utolsó 
amatőrcsapat is kiesett a küzdelem
ből.

• H. 0 .

—  Itt lehet valamit keresni!

A tartaléksorbél elő
vett Törők szerencsé
iéről, m eg  arról, hogy 
azért nem lett 1:1, mert 

nem hallgattak 
Reánerre

Az Attila rajtaütésszerűen tá
mad és Újpest zavartan játszik. A  
2. percben Sziklai beadásánál Lí 
geti érthetetlenül összeesik 8 ki kell 
vinni. Majd Haraszti gurulós be
adása nagyon veszélyes s Kővágó 
nehezen ment. Szalay két nagy hi
bával vonja magára a figyelmet, 
majd meg Vadász szabadrúgását 
Rudas mellé teszi. Haraszti és Víg 
összecsap s a auélőt újra ki -kell 
vinni. Újpest is szóhoz jut, de Tö
rök .rosszul fejezi be a támadást. A 
10. percben Haraszti visszatér, mi
után Ligeti.is beállt már. Most 
Újpest van felül. Jakube jó  hely
zetből lő, de lövései nem a régiek, 
Utána Török futna el, de Pogány 
ügyesen szereli. A 15. percben 
Pogány már csak komerre tud 
rúgni s a szögletrúgással megindul

Újpest ostroma.
A kár csupán az, hogy az ostrom
ban éppen a nagyágyúk, a belsők, 
nem igén működnek,

A 17. percben Rudas szépen

Spírtérsiei, plakettek és 
! c zo b m l.s sríso e M o m á n r- 

feivényei legolcsóbban 15.

Ufpesl mennyire féli
a miskolci mérkőzéstől. Ügy örül
nek a fiúk, mintha legalább is va
lami nagy győzelmet arattak volna. 
Közben a következő nyilatkozato
kat kapjuk:

Kis Zoltán, az UTE főtitkára: 
Az Attila játékosai dicséretremél- 
tóan fairül küzdöttek.

Maros Oszkár, Újpest aléinöke: 
Nagyon örülök, hogy legjobb já 
tékosaink nélkül is győztünk.

Bányai Lajos: Megérdemelten
győzött a csapat, mert mindenki 
szíwel-lélekkel játszott. Az Attila 
nehéz ellenfél volt.

Lamgfelder Ferenc: Ebben az
Összeállításban, öt legjobb játéko
sunk nélkül nagyszerű teljesítmény 
ez a két pont!

Az Attilánál elkeseredettek. Sós 
szinte hangosan sír. Reiner Sándor 
ezt mondja:

n—  Egy -régi FTC—-Vasas mér
kőzésből kifolyólag meg van a vé
leményem Kiugrói s most ez a vé
leményem csak megerősödött.

Dankó: 12 ember ellen nem tud
tunk játszani.

Némi szerencsével 
szerezte m eg  a két 

pontot az Újpest
Az Attila szinte egyenrangú el

lenfele volt a tartalékos lila-fehé
reknek. Izgalmas volt a küzdelem: 
Újpest izgatottan játszott, míg a 
közönség és az Attila kedélyét a 
bíró hibái háborgatták. Hogy 
mégis Újpest nyerte a mérkőzést, 
az úgyszólván a mérkőzés egyetlen 
rendes lövésének köszönhető, vala
mint annak, hogy a miskolciak 
11-est hibáztak.

Egyénileg nézve a játékosokat, 
megállapítható, hogy Huba nem 
csinált hibát. Kővágó és a sokat 
hibázó Ligeti között klasszis kü
lönbség van. A fedezetsor a csapat 
leggyengébb része volt. Volentik 
újra hamar „meghalt” . A két szélső 
fedezet is gyengén működött. Elől 
Jakube jól irányított, de kapu előtt 
nem a régi. P. Szabó sok labdát 
kapott, sokat rontott, míg Török 
kevesebb labdával többet jeleske
dett. Sas erőtlen, Sáros nem muta
tott sokat.

Az Attila védelméből Szemző is 
hiba nélküli. Dankó szereléseivel, 
Vadász rúgásaival tűnt ki. A  fede
zetsorból Buzássy lámpalázzal küz
dött: nehezen melegedett bele. Sós 
fiehezeu fogta P. Szabót, míg Po
gány annál inkább tudott szerelni. 
Elől Haraszti lefutásai jól sikerül
tek, de beadásai rendre hátra ke
rültek. Szabó kelletlenül játszott 
csatárt, Bán, amig bírta, kielégí-

Hét p ia i  búcsúzott a 
b é l i  Kassán a CsSK

— Telefonj elöntésünk —-
Kassa, április 17,

Az egyetlen kassai bajnoki mérkőzésen a 
CsSK óriási fölényben játszott s 7:1 (3:0) 
arányban megsemmisítő győzelmet aratott a 
KSC ellen. Szediacsd: bíráskodása és 500 
néző mellett a csehszlovák csapát régtőn -

FOTBULLCSPÖIC P 14 .-
logjobb minőségben kaphatóit 

KELLERT S P O R TÜ Z LET, Teréz-krt 39
Telelőn: 23—-3—51. Nyugatinál

erősen béleíekszik a játékba gyenge fizikumú 
ellenfele ellen. Holczer már a 4. percben 
berúgja a vezető gólt (1:0), de a folytatás 
csak a ’ 22. percben következik, mikor ismét. 
Holczcr eredményes. A félidő befejezése előtt ' 
három perccel Fritsch dr.' lövi a harmadik 
gólt. A KSC is többször támad, de szerén-, 
cse nélkül s -szünet után hamarosan vissza
esik. A 12. percben RéfjSczi 11-fesből szerei 
gólt 4:0, majd a 20, percben Csermák is 
eredményes. Végre a 40. percben a KSC tá
madását is eredmény kiséri, mert Horváth 
hálóba lövi a labdát, hogy aztán a 42. perc- . 
ben Fritsch dr., majd a 43. percben Aloro- 
Vití révén két góllal is válaszoljon a CsSK. 
A végeredmény tehát 7:1, .

A CsSK hellyel-közel egészen elsőrangúan 
játszott.

|Arad legyőzte Temesvárt
Tele fon jelentésünk —

Arad, április 17. 
Ma áz aradi árvízkárosultak ja 

vára mérkőzést játszott egymással 
Arad és Temesvár válogatott csa
pata. 3000 néző előtt Arad 2:1 
(1 :1 ) arányban győzött. Ez volt a 
két csapat:

Arad: Bugarih —  Husztik, Albu 
- Szabó B., Mikóczy, Neszeta —* 

Barbu I., Comlosan, Walter (Tö
rök), Barfeu II., Tisza.

Temesvár: Tanyistra —  Molnár, 
Szepi III. —  Tabac, Gain, Juhász 

Carte, Jánosi, Klimek, Stop- 
seh láger, Bacila,

Temesvár szebb futballt ját
szott, de lövéseit nem kísérte sze
rencse. Arad rendszertelen lefutá
sokkal Veszélyesebb Volt. A 6. perc
ben Bacila beadásából Klimek Te
mesvárt juttatja vezetéshez, a 
10-ikben Neszeta korneréből Barbu 
II. egyenlít. Ugyanő készíti elő a 
győztes gólt is a II. félidő 25. per
cében s Tisza a gólszerző.

Jók Aradnál Albu, Neszeta, Mi- 
kóczy, Tisza. —  Temesvárnál Ta- 
nyisztra, Szepi III., Tabac.

Barátságos m érkőzés: ATE—
AMTE 0:0.

II osztály válogatott—I. osztály 
leválogatott 3:1 (1 :0 ) .  Bíró: Cio- 
™ga,r; Gólok: Bulik, Magold. 
Merkl, illetve Várszegi.

S. I



Hétfő, 1-932 április IS. IS S E I
Meglepetés a II. ligában

A Bak TK pontot 
hozott eS Szegedről
s így teljesen n y í l t  lett a z  első
h e ly  körüli hőre — Soroksárnak  
yfra keserves napja volt

1. Szeged
2. Soroksár
3. Turul
4. Etc FC
5. Bak TK
6. Pécs-Baranya*
7. Vác FC
8. Megyer
9. Terézváros

10. Maglód*
11. Rákospalota*

II. liga
16 12 4 — 47:12 2S (4)
16 12 4 — 51:17 28 (4)
15 9 3 3 50:23 21 (9)
16 9 1 6 41:28 19 (13)
14 8 2 4 22:23 18 (10)
15 7 1 7 40:25 13 (17)
■14 5 3 6 28:25 13 (ló)
13 2 3 8 7:40 7 (19)
14 3 — 11 19:43 6 (22)
15 2 — 13 13:45 2 (28)
14 1 1 12 14:52 1 (27)

* Két büntetőpont levonva.
Jegy tel: A félbeszakadt Maglód—Megyer

mérkőzést l:0-ás állással beszámítottuk.

Szeged FC—  
Bak TK 0:0

Szeged. Bíró: Himler. 1000 néző.
Szeged FC: Pálinkás — Sirály, 

Raffai — Pólyák, Tóth, Harmat — 
Korányi II., Stemler, Lukács, Grosz, 
Havas.

Bak T K : Augusztinovics — Kocsis, 
Müller — Gombkötő, Sipőcz, Holcz —- 
Knyazovitzíky, Bursi, Kendik, Schrei- 
ber, Satek.

A bajnokaspiráns Szeged FC pont
vesztesége nagy meglepetés. A sze
gedi csapat nagyon szerencsétlen na
pot fogott Id. A  Bak TK fiatalokból 
álló csapata hatalmas lelkesedéssel 
küzdött s különösen a védelme vég
zett nagy munkát.

- Az első félidő igen változatos. 
Mindkét kapu előtt sok helyzet 
adódik, de a Bak TK-nál a közvet
len védelem, a Szegednél Pálinkás 
mindenkor a helyén van. Szünet

nak a kímélése érdekében 
radt.

elma-

FöTBALL-felszereSés
üzem em ben szakszerűen készült 
eteti és lobéin árban és minőségben 
vezet -  KÉGLER, tutball- ós at
létikai cikkek szaküzlete, Korié**- 

. utca 42. (Tel.: 482—51.) — Kérjen
árjegyzéket ______

Után a Bak TK van negyedóráig fö
lényben, de a 7. percben Szegednek 
adódik nagy helyzete. Grosz kiugrik, 
Augusztinovics kifut eléje, Grosz 
azonban addig állítgatja a labdát, 
míg a védők szerelik. A Szeged FC 
fölénye ezután nyomasztó, de csak 
hét komért ér el. A 28. percben a 
Bak TK is komerhez jut s Kendik 
lövését a kapufa menti. A másik ol
dalon Harmat bombája veszélyeztet. 
A 38. percben komer után kavarodás 
a Bak kapuja előtt, a tumultusban 
Harmatot felvágják. Tiszta 11-es. 
Raffpi áll neki a büntetőnek, de 
mellé küldi. Ezután a szegediek fel
tűnően idegesen játszanak, a Bak TK 
pedig az eredmény megtartására tö
rekszik.

Kitűnt a szegedi csapatból Raffai, 
Pólyák, Lukács, Grosz és Havas, a 
Bak TK-ban a teljes védelem, Gomb
kötő, Satek, Kendik és Knyazovitzky 
játszott jól.

Magl©cS*™Megyer
1 : 0

( Í g y  fé lid ő )

m

Maglód. Bíró: Müller.
Maglód: Kaszás — Jandó, Konka 

— Bartha, Basky, Tarr —  Németh, 
Kovács, Gyenes, Klosz, Schein.

Megyer: Bíró — Pataki, Magó 
Holler, Gombos — Karazsi, Wagner, 
Fieger, Tomecz.

A Megyer kilenc emberrel kény
telen kiállani, mert két játékosa le
késte a vonatot. A Megyer csonka 
létszáma következtében előre látható 
volt, hogy a Maglód támadóképes 
eégén és a Megyer védekezésén fog 
eldőlni a mérkőzés sorsa. Maglód 
tényleg nyomasztó fölénybe is került, 
de a nagy sár és a Megyer-védelem 
szívóssága miatt csak egyetlen gólt 
tudott szerezni. Az első percektől 
fogva „kiadó” a hazai csapat térfele 
s a vendégek csak ritkán látogatnak 
az ellenfél kapuja elé, de ott amúgyis 
elfojtják minden próbálkozásukat. 
Az esedékes gól a 15. percben szüle
tik meg: Schein szépen fut le, be
adását Klosz átlépi, Kovács berúgja 
(1:0). Gól után Magó összeütközik 
Barthával, aki megsérül, kiáll es 
kint is marad. Egyhangú játék, majd 
Konka kihagy egy 11-est. A  félidő 
hátralevő idejében a helyi csapat 
nem töri magát a gólért. „Majd a 
második félidőben!” —  mondják. A 
II. félidőre azonban nem került sor, 
mert a Megyer nem állt ki, hivatkoz
va arra, hogy — a pályán nincs 
szolgálattevő csendőr.

A Terézváros— Vác FC  mérkő
zés a Hungária-úti pálya talajá

Etc FC— Turul 
3:2 (1:2)

Erzsébet-utca. 1000 néző. Bíró: 
Ivancsics.

Etc FC: Kosa — Sőtér, Fűrész — 
Szabó, Simon, Bereczky II. — Izsépy, 
Urbancsik, Létai, Pomázi, Mézes.

Turul: Déri — Lengyel, Reisner — 
Talmács, Senger, Zsebeházy — Ke
lemen, Schell, Páli, Pirityi, Horváth.

A szép és izgalmakban is bővel
kedő mérkőzést sajnálatos _ esemény 
zavarta meg, amelynek Sőtér  ̂lett az 
áldozata, aki egy összecsapásnál boká
ján súlyosan megsérült. A mentők
nek kellett elszállítani.

Az erzsébeti csapat nagy rössel 
kezdi a játékot s mintegy tíz percig 
szóhoz sem engedi jutni a pestieket,
A 25. percben Simon labdájával Mé
zes elfut s a 16-os sarkáról laposan 
lő. Déri ugyan fogja a labdát, de 
kiejti s a befutó Létai bevágja. 1 :0 
Három perc múlva Pirityi és Sőtér 
összecsap, a foekk elesik és úgy kell 
kivinni. Pomázi foglalja el Sőtér 
helyét. Most az Etc kissé visszaesik 
s ezt a Turul ügyesen kihasználja, 
Horváth laposan lő kapura, Kosa a 

,lécnek tolja a labdát, melyet Schell 
a hálóba kotor. 1 :1. A 37. percben 
Kelemen jó helyzetből kapura lő, s. 
labdát Berecvzky II. fejjel akarja 
menteni, de a fejes elcsúszik és a 
jobb felső sarokba száll. 1:2.

Fordulás után az Etc jobbszárnya 
támad veszélyesen. Az 5. percben 
Urbancsik a félpályáról indul el a 
labdával és Senger, Reisner és Len
gyel kicselezése után szép lövéssel 
kiegyenlít. 2:2. A pestiek Kelemen 
révén veszélyeztetnek. Az Etc kapuja 
előtti tumultusból majdnem öngól 
lesz, amennyiben a szélső lövése 
Fűrészen irányt változtatva jut a 
kapuvonalra, de az utolsó pillanatban 
Kosa elvetéssel védi. Majd Senger 
lövését fogja Kosa. A 17. percben 
Mézest Reisner csúnyán felvágja, 
amiért a bíró kiállítja. Ezután az 
erzsébeti jobbszárny akcióba lép és 
úgy megy el a védők mellett, ahogy 
akar. Izsépy szép beadását Mézes 
holtbiztos helyzetben kapja, de mellé 
lő. A befejezés előtt Izsépy beadásá
ból Létai szerez gólt. 3:2.

Soroksár—  Rákos
palota 3:2 (1:0)

Soroksár. Bíró: Pohlenz, 
Soroksár: Bácsay — Schweier,

Liehtner — Elblinger, ülik, Kova- 
csics — Pflum II., Kautzky, Schmidt, 
Zwick, Egyed.

Rákospalota: Bartkó — Moder,
Csik — Sebők, Polt, Módi — Bőm- 
bola, Szatur, Jeney II., Dénes, Zieg- 
ner.

A fáradtan mozgó és lélektelenül 
küzdő Soroksár nagy csalódást kel
tett. Még ezt a kisarányú győzelmet 
is csak nagy nehezen tudta kivívni 

Néhány percig Soroksár nagy fö
lényben játszik. A lelkes szurkolók 
gólt követelnek, Schmidt szót fogad 
és a 12. percben a kifutó Bartkó mel
lett a hálóba lő. 1 :0. Rákospalota 
jól védekezik. Ritkán támad, de akkor 
annál »eszélyesebb. Schmidt kapu
fája kelt nagy izgalmat. Majd 
Kautzky kitör és futtában hatalmas 
bombát küld kapura. Bartkó szépen 
véd. A játék kezd ellaposodni. A ki
tűnő rákospalotai védelem a terv
szerűtlen soroksári támadásokat csí
rájában fojtja el. Egyed szép lövé
sével zárul a félidő.

Szünet után mindenki soroksári 
gólokat vár. Rákospalota ezt nem 
méltányolja és Dénes—Ziegner ossz- 
játékából utóbbi kiegyenlít. 1:1. So
roksárt meglepi az eredmény és erő
teljes támadásokba kezd, Zwieket 
felvágják. 11-es! Schmidt belövi. 2:1 
Sok a támadás, de a támadások nél
külöznek minden erélyt és ötletet. A 
25. percben Csik kézzel érinti a lab
dát, Á megítélt 11-est Schmidt fölé 
lövi. Végre megtörik a jég. Pflum II. 
a meglepett Bartkó mellett gólt lő. 
3:1. Erősen sötétedik. Rákospalota 
úgy látszik még bírja az iramot és 
mély csend közben Dénes egyéni ah- 
dójából 3 :2-re javít.

A győztes Soroksár kiábrándítóan 
futballozott. A védelemben Schweiei 
bizonytalankodott, míg a fedezetsor 
teljesen eltűnt. A csatársorban egye-

G y ő z t e k  a  C s i k ó k

S z t a m b u l b a n

2 :1  ( 0 : 0 )
Kedd helyett pén
teken lesz a reváns

A törökök rúgták a vezető gólt (nem volt 
bent), Bihámy 11-esből egyenlített, Kármán 
szerezte meg a győzelmet

Sztambul, április 17.
Válogatottunkat a török szövet

ség nemzeti válogatottként kezeli. 
Mindenütt megnyilatkozik ez a 
bánásmód az ünnepélyes fogadta
tástól kezdve, ahol a török szövet
ség és a magyar egyesület képvi
selőivel az élén óriási tömeg várt, 
a mérkőzésig, amely a kaszárnya
udvaron épült török stadionban 
került eldöntésre. 10.000 néző zsú
folásig megtöltötte ennek az aré
nának a nézőterét s hatalmas tün
tetést rendezett mellettünk, ami
kor a mérkőzés előtt kicseréltük a 
zászlókat. .

Az angol nemzetiségű Allén (az 
egyetem testnevelési tanára) bíró 
sípjelére így állt fel a két csapat: 

Törölcország: Avin —  Burhan, 
Üsnük —  Resat, Nihat, Mitat —  
Hayati, Salahaddin, Zeki, Fikret. 
Rebü.

Magyar Csikók: Dénes —  Roz- 
gonyi, Biró —  Beretvás, Lutz, 
Magyar —  Fenyvesi, Kármán, 
Gergely, Bihámy, Tunyoghy.

Az I. félidőt igen nagy fölény
ben játsza a magyar csapat. A 
török csatársor csak ritkán jut 
előre, halfsorunk állandóan tárna' 
dásba dobja a csatárokat, de bel-

—  Tele fon jelentésünk —

sóink puhasága és a török védelem 
nagy gyorsasága megakadályozza 
a helyzetek kihasználását. A  félidő 
korneraránya: 6:0.

Szünet után formás támadáso
kat vezetnek a törökök s már az 
1. percben megszerzik góljukat, ha 
nem is egészen megnyugtató mó
don. Belső kombináció után Sala
haddin hatalmasat lő, a labda a 
kapufáról a kapu elé pattan visz- 
sza, majd ki a mezőnybe s a bíró 
nagy megrökönyödésünkre ítélt 
meg a gólt, holott semmiesetre 
sem juthatott túl a gólvonalon 
(0 :1 ). Rövid tiltakozás után fo
lyik tovább a játék, a törökök 
negyedórái jó  játék után készen 
vannak az erejükkel s a mieink 
mindjobban feljönnek. Csak a be
fejezéshez szükséges erély hiány
zik. A  38. percben Tunyoghy be
adását Üsnük kézzel akasztja meg 
s a bíró 11-est ad, amit Bihámy 
értékesít (1 :1 ). Öt perc múlva 
jobbszárnyunk támad, Fenyvesi 
bead, Kármán egy cselt csinál és 
hat méterről a győztes gólt lövi 
(2 :1 ). A  mieink továbbra is fö
lényben játszanak s a török csapat 
jobban készen van, pedig a mieink 
utaztak két napot a meccs előtt és 
nem ők.

A játék az I. félidőben nem 
mozgott túlságosan magas szín
vonalon. A mezőnyt a magyar 
fedezetsor uralta s a törökök alá
rendelt szerepet játszottak. A  
mieink azonban éppen a megelőző 
nehéz utazás miatt nem vállalkoz
tak erős iram diktálására. Szünet .r : 
után a negyedórás török rohmra . 
azután összeszedte magát a csapa
tunk és ekkor rászolgált játékával ‘ 
a győzelemre. Dénes remekül vé
dett, a bekkek közül különösen 
Biró játszott elsőrangúan. A  half- 
sorban (ez volt a csapat legjobb 
része) Lutz és Magygr jeleskedett.
A  csatársorban Tunyoghy végig 
jó, szünet után Bihámy és Feny
vesi is feljavult. A  török balössze
kötő nemzetközi klasszis, de a vé
delem is túlemelkedik az átlagon.

Holnap a török szövetség ven
dégei vagyunk, kirándulunk a 
Márványt-engerre. Kedden nem 
lesz mérkőzés. A  törökök ugyanis 
megkértek bennünket, hogy á 
keddi hétköznap helyett játszunk 
pénteken,, ami az ő ünnepnapjuk. 
Azzal a feltétellel egyeztünk ebbe 
bele, ha fizetik Szófiáig a háló
kocsinkat. Vállalták.

Faragó Sándor.

dűl Kautzky okos és észszerű játéka 
érdemel dicséretet. Hogy a két rossz 
szélsőhöz miért ragaszkodnak annyi
ra —  nem tudjuk.

Rákospalota csapata pompásan 
küzdött. Gyors volt és szívvel-lélekkel 
játszott. A közvetlen védelem, de kü
lönösen Csik — a mezőny kimagas
lóan legjobb embere — hatalmas 
munkát végzett. A halfsor lelke a 
fáradhatatlan Polt. A csatárok kö
zül a két szélső és Dénes játéka emel
hető ki.

Cégbajnokság
RSC——PhVSC 1:1 (1:0). Sárkány- 

utca. Bíró: Újvári. Az RSC gólkép- 
telen csatársorának tulajdoníthatja, 
hogy nem szerezte meg a két pontot. 
A  vezető gólt Gál 11-esével az RSC 
éri el. A  PhVSC Maokhul* lövésével 
egyenlít. Sziládi, a PhVSC bekkje 
már az első percekben megsérült és a 
szélen statisztálta végig a meccset.
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JóU al-tér ÍO.
T elefo n  :  Aut. 1 8 0 -2 0 .  
O lc só b b  mint a m osat

Botrány Miskolcon
Újpest autóbuszának 

ablakát beverték
— Saját tudósítónktól —

Az Újpest— Attilla mérkőzés 
túlfűtött hangulata botrányban 
tört ki a mérkőzés után. Az új
pesti csapat autóbuszra, Klug 
Frigyes és két határbírája pedig 
autójára várakozott, amikor

a bejárat előtt összeverődött 
töm eg tüntetésbe kezdett.

Lovasrendőrök tudták csak szét
oszlatni az elkeseredett Attila- 
szurkolókat.

Ez a tüntetés nem Újpest ellen 
irányult, mert Klug b író nevét 
lehetett hallani sokat. íg y  annál 
meglepőbb, hogy később Újpest 
autóbuszának ablakát beverték,

szerencsére a bennülők közül 
senki sem sérü lt m eg.

Gyorsan megállították az autó
buszt, rövid üldözés után a rend
őrök elfogták a „tetteseket” : két 
éretlen suhancot.

Újpest vezetői kijelentették, 
hogy

az A ttilát nem h ibáztatják  a 
tüntetés m iatt.

A  miskolci vezérek teljesen  sport
szerűen viselkedtek a vendégekkel 
szemben, azonkívül a csapat is úri 
felfogásról tett tanúságot fair 
játékával.

A Ripensia döntetlenje Párisban. A
Ripensia szombatom Párisban a Red 
Star Olympique elen 1:1 (1:0) ará
nyú döntetlent ért ei. Az eredmény 
értékét emeli, hogy a párisi csapat 
a hírek szerint négy uruguayi játé
kossal erősítette meg magát. Viszont 
a Ripeausdában is játszott már Szemes- 
Semler és Ciolac. A  gólt Dobay lőtte.

© m m  01Mm®®®-
Szerda

Sport-utca: Magyar válogatott—Eta
FC edzőmérkőzéa.

Péntek •< -
Stambul: Csikók—Törökország, re-

vánsmérkőzés.
Szombat

Krakkó: Ferencváros vendégjátéka, 
Eszék: BSE—Hajdúk.
Kolozsvár: Attila—Románia. 
Millenáris: MILL—KISOK dijmér*

kőzés.
Vasárnap

Bécs: Magyarország-Ausztria vá
logatott mérkőzés. Bíró: Birlem, Né 
metország.

Szófia: Csikók—Bulgária. 
Békéscsaba: Kelet—Dél, Drébr-ser-

legmérkőzés.
Szombathely: Sabaria—Budai ,41"

bajnoki.
II. ligában: Maglód—Rákospalota

Megyer—Terézváros.
Az amatőröknél: UTE—Törekvés, 

MÁVAG-Postás, FVSK—URAK.
BSzKRT—„33“ FC, in. kér. TVE—
FTC, MTK-BEAC.

Tatabánya: Hungária—TSC, Ma
gyar Kupa. Középdöntő.

Krakkó: Ferencváros vendégjátéka. 
Kolozsvár: Attila—Universitatea. 
Eszék: BSE—Eszéki komb.

Svájc
Bajnoki m érkőzések: Nordstern 

— FC  Zürich  2 :1 . Urania Genf—  
FC Bern 2 :3 .

i.í.«Jt *  ;

■» ■«■ S z ív ju n k

JNíkotexet
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Nem a villamos csapat, 
hanem az FTC

„g ázo lt" .
iáig a Törekvés csak sickezea  
szerezte insg győzelm ét a z  utolsó 
helyen á lló  HL kér. TV E -vel szem - 
ben — A z  e g y e t e m is t á k  |ó formája 
állandósul s az  UTIE-t is legyőzték  
s Ismét fe l je b b  jö t te k

Két mérkőzés elmaradt
I. osztály

1. FTC
2. Törekvés
3. Postás
4. BSzKRT
5. BSE
6. UTE
7. MA VÁG
8. URAK
9. Elektromos

10. BEAC
11. „33- FC
12. MTK
13. FVSK
14. III. kér. TVE

21 15 4
20 14 3
21 14 2
20 12 4
21 11 5 
21 9 4

5

2 55:24 34 (8)
3 84:35 31 (9)
5 44:26 30 (12)
4 49:25 28 (12)
5 63:43 27 (15)
8 40:47 22 (20)
8 54:52 21 (21)

6 5 10 47:53 17 (25)
6 4 10 38:40 16 (24)
5 4 12 36:51 14 (28)
5 3 12 32:49 13 (27)
4 4 12 34:59 12 (28)
4 3 12 28:60 11 (27)
4 2 14 23:63 10 (30)

Ismét nehéz diót tört 
Se! az FTC

FTC— BSzKRT 2:1 (2 :0 ).
Üllői-út. Bíró: Kohányi,

FTC: Szirbán — Sternberg, Deák 
— Hoffmann, Lendvai, Schubert — 
Bay, Gervai, Dómján, Bihámi, Ke- 
mány. — BSzKRT: Régi — Belesik, 
Léhner — Kiss, őri, Király — Bár
dos, Berecz, Bíró, Ménesi I., Bor
széki.

As FTC-balszárny pompás akciójá
val indul a mérkőzés és Kemény 
már a 3. percben vezetéshez juttat
ja csapatát. Elfut és kaimra tartó 
labdáját a beadásrat kiugró Régi
már csak érinteni tudja. 1:0. Követ
kező lefutását ideális beadással fe
jezi be, de Dómján éles fejesét a 
kapufa menti. Az FTC védelem o-ff- 
ezájd taktikája majdnem egyenlítés-

hírt rossz néven és erősen bizakod
va vonulnak ki.)

A fiatalokkal felfrissí
tett MAVAG nem tudott 

revánsoi venni az
U m K - o n

MÁVAG— URAK 3:3 (2 :2 ).
URAK-pálya. Bíró: Glüek I.

MÁVAG: Ország — Zimmermann, 
Gállos — Herczeg, Opata, Horváth — 
Stift, Ébner, Ivanics, Marcinek, Vla- 
dovics.

URAK: Danzinger — Kraller,
Székely — Vida III., Vajda, Kein — 
Jáger, Gábor, Jeney II., Tombor II., 
Szűcs.

A mély, tócsákkal teli pályán a 
MÁVAG indítja az első támadást. 
Ivanics kiugrik, lövése azonban mellé 
megy. Gábor komért vét, Stift 
beadása Danzingeré. Majd meleg 
helyzet adódik a vendég csapat kapu 
ja előtt, de Jeney elnézi a labdát. A 
13. percben Ivanics passzát Ébner a 
hálóba továbbítja. (1:0). A gólt erős 
URAK-ostrom követi. A 22. percben 
Tombor—Jáger—Jeney akció, amiből

Hollósi, Má-

a center kiegyenlít. (1:1). A  honi 
Postás: Kristóf —  Jelen, Fehér-1 csapat tovább ostromol, Jeney Jáger- 

Kalmár, Bodrogi, Bokor j nek ad, aki fölé fejel. Opata remek
sarkos lövését Danzinger komerre 
üti. A 38. percben Gábor pergő láb 
dát küld a kapura, ami Zimmermann- 
ról a hálóba pattan. (1:2). Két perc 
múlva már megvan a kiegyenlítés 
Ivanics labdája visszapattan Ébner 
elé, aki a hálóba vágja. (2:2)

Szünet után a U. percben Gállos 
hibázik, Gábornak jól jön a labda és 
ismét vezet az URAK. Nem sokáig

vary
—  Kása, Kertész, 
téffy, Horgos.

BSE: Marsovszky —  Szűcs I. 
Soponyai —  Ellbogen, ' Gyulay, 
Pázmándy —  Biró, Juhász, Szűcs 
II., Füstös, Kozma.

Rögtön a Postás lendül előre. 
Horgos beadása meleg helyzetet te-

E B E L
hőmrijcpyár

a legjobb futball- 
labdák készítő;®

Ili., Zsipoad-u. 84. felelőn: 518-12
hez juttatja a BSzKRT-ot. Ménesi 
elfut a reklamáló Sternhergtől, de 
a kifutó Szirbán megzavarja és a 
csatár kapu fölé lő. A következő 
akciónál BeTeez kerül a 16-oson 
lövőhelyzetbe, bombáját Szirbán 
pompásan védi. K em én y  30 m éteres  
szabadrúgása hozza a zöld -fehérek  
m ásodik góljá t. A  jobbsarokba  tartó  
labdára R ég i v e t i  m agát, de lepat
tan róla. Bihám i fu t  rá és  R égi 

v beleveti m agát a lövésbe. a  labda  
fa lsai kapva a kapufa  belső lapját 
éri, a kapuba pattan, de kiperdül és  
csak  a befu tó  G ervai ju tta tja  v ég é r 
v én yesen  a hálóba. 2:0 (24. p.)

Csere után az FTC-nek nyílik al
kalma bebiztosítani győzelmét, de 
csatárai elkapkodják a lövéseket, 
melyek így sorra Régi zsákmányává 
lesznek. A  nehéz talaj most érezteti 
hatását mind-két részen. Mégis 
BSzKRT bírja jobban és 
tudja tenni az FTC győzelmét.
Kiss távoli szabadrúgása Bíróhoz 
kerül. Ő a lesgyanus B erecezet u g 
ra tja  k i, aki élesen  a jobbsarokba  
kü ld i a labdát. 2:1 (34. p ) .

Küzdelmes győzelmét az FTO ki 
érdemelte. Az első félidőben pom
pás csatárjátéka nagy győzelmet 
ígért, a szünet után feltörő 
BSzKRT-tal szemben védelme biz
tosnak bizonyult. Egyénileg Deák, 
Lendvai, Kemény és Dómján tét 
ezett.

A  BSzKRT gyengéje ismét a csa 
társor volt, csak Berecz tűnt ki 
onnan. A balfsort az erős ellenfél 
nagyon védelembe nyomta. Jól ját
szott a Belesik—Léhner hátvédpár, 
viszont Régi a gólokban benne volt.

emt, de Marsovszky^ tisztáz.  ̂Ál-1 tart az öröm. A 9. percben korner-
landoan a BSE térfelében folyik aj bői Ébner a kifutó Danzinger mellett
játék. A 10. percben megszületik I ismét kiegyenlít. (3:3). A MÁVAG
az első gól: Kalmár fejje l M átéffy  I jobb kondíciója mindjobban kezd ér-
elé játszik, ez Horgosnak ad. A  I vényesülni. Az URAK lassan vissza-
szélső a vonalig szalad, félmagasan esik< míS a vasutas csapat nagy fö-
bead és a befutó Kertész lábáról Iény^  kerü1’ A 30. perctől fogva
a hálóba pattan a labda. 1 :0 !  A  H  / r  7 ? .  Í  Tpq ;t? D- 4 I ballra. Teljes sötétség borul a palya-
k ® V f í '  u TÓ lovéset/ zon-|ra, ami lehetetlenné teszi úgy a jó 
ban Ki is ttf  bravúrosan fogja. J tékot, mint a biztos játékvezetést is, 
Kozma bead es JuJwsz fejese alig amit a bíró azonban csak a befejezés 
csúszik mellé. Majdnem gól lett! j előtt négy perccel ismer el, amikor 
Kása viszi a labdát, de addig fór- lefújja a mérkőzést. Közben Jeneyt 
golódik, míg elveszik tőle. Most tiszteletlenségért, Szűcsöt pedig dur- 
háromszor is sokatígérően rohamoz I vasaE miatt kiállította, 
a Postás-csatársor, de az utolsói Jó volt: Gállos, Opata, Ivanics, 
pillanatban mindig hiba csúszik az Éhner és Stift MÁVAG, illetve Vaj-

\ da, Vida, Jeney, Tombor.akcióba. A  másik oldalon Kozma 
lép meg a labdával és Szűcs II. 
elől csak az utolsó pillanatban ment 
Kristóf. A 39. porcben Bokor re
mek labdával indítja útnak Hor 
gosf, a,, szélső finoman átjátsza a 
ráfutó Szűcsöt és pompás gólt vág | Törekvés— III. kér. TVE 2 
Marsovszky hálójába. 2 :0 !

Szünet után a BSE nagy lendü 
lettel fekszik a küzdelembe. Egy
másután három sarokrúgás'jelzi a 
fővárosiak fölényét. A  második 
után Füstös lő kapura és Jelen a 
vonalon állva fejjel ment. A  Pos- 
tás-halfsor egyre jobban vissza 
esik. _ Füstös szökteti Kozmát, a 
szélső lő, K ristóf hosszan kiüti a

A  sáros faiaj nem 
esete a bajnok

csapatnak
1 (1 :1 ).

Bihari-út. Bíró: Stem T. 
Törekvés: Kamaneczky — Gergely, 

Farka* — Gárdos, Készéi I., Dezső 
Nemes, Regős II., Pusztai, Déri,

Baráth
III. kér. TVE: Wiener — Raczka, 

Lackner — Ilefkó I., Nagy, Mo- 
scheim — Lennert, Boskovitz, Gyur
csik, Dinnyés, Sugár.

Heves Törekvés-támadásokkal

a

A  Postás már győztes
nek látszott, de a 

végén mégis csaknem 
kikapott

Postás— BSE 2:2 (2 :0 ). 
Lóverseny tér. B író: Gerő Ferenc.

(A  BSE-t nem várt meglepetés 
'érte a meccs előtt. A Szt. István fk. 
letiltotta a KISOK-ista Béky és 
Mick szer eplését. Ennek ellenére 
kitűnő a hangulat az öltözőben. 
Persze a postások sem veszik ezt a

labdát, Biró rúfut, beszúrja. 2 :1 !  Iául a mérkőzés. Nemes lefut, beadá- 
Húsz perc múlva jut csak szóhoz a ®at Déri í°  helyzetben kapja, de fölé 
Postás, de most nem olyan tervsze- küldi- A 10> Percben nem várt meg
y e k  a támadásai, sőt egészen I } ! K ^ ikov,v?t:kezik- íí.0£ckei,m ker fz t -

ben S  k l l f  Í i  ^ \ l T : \ Boskovitz r# ut> l5> kamaneczky e í  
Kozma elszórnád 1 ~ ,a i-bdaF  Jla9yja kapuját s róla a csatár elé
Kozma elszaguld es ugrálás lövését \ pattan a labda, aki behelyezi (0:1 ).

i , . ' sze< 1̂- A győzelem is a j A nem várt eredményre a vasutasok 
BoE fele int. Az utolsó percben | erősítenek és Déri fejéről nehezen 
járunk, amikor Kozma tiszta láb- hti le a bőrt Wiener. A csúszós ta- 
dát k a p a  középen kiugrik, biztos Mai°n .Farkas hibáz, de Kamaneczky 
•gólnak látszik a helyzet de ’a lövés ravetéssel ment Gyúrnák elől. Ne- 
a keresztező Bokorról kipattan m?-s fut’ d? Lackn?r. pompásan sze- 

a o w  i_- , „ , reh a veszélyesnek ígérkező támadást.
, A  Rostás biztos győzelmet enge- Gergely elcsúszik szerelés közben, 
dett ki a kezéből. Az első félidő j Gyurcsik futna, de a bíró ofszéjdot 
jatéka után nagy meglepetésként fúj — tévesen. Pusztai egyénileg; 
hatott szünetutáni gyenge teljesít- próbálkozik, már-már sikerrel, de a 
menye. Az eleinte megbízható vé- Baráth a gólvonalon elpöcköli
delem is megingott a második fél- /í0?  helyZ*? ? oltl
időben. Váratlan volt a hali sor \(J L  pd t oIdaJ?n **!> W  csődie is RoAt-nni I I hagynak ki a csatárok, Lackner
S í  ' !  kézMl aka« t  egy támadást. Nemes
Z n Z tt  J e lláu heri\uKÓfra tobbet labdáJát a befutó Baráth nem éri el. rontott, mint használt, Horgos volt J A 40. percben Regős II. átverekszi 
csak megbízható tagja ennek a j naagát a kerületi védőkön, Baráth elé 
sornak. I ad, aki a késlekedő Wiener mellett a

Nagyon m egérezte a B SE  a két Mlf  ja lő- <1:1>- 
KISOK-ista hiányát D icséretété i-! . után Gárdos hosszú labdá- 
demel a csapat, hogy a bekapott í  , Déri mint a s^ ,vész rohan, de 
két gól ellenére sem vesztette el 9  I íjackner „gyanúsan szereli. Majd 
feií í m Z Z ?  ®!,T - F ,  e! a Sugár lövése az oldallécről pattan ki,
r z  f 1 v d t  a vedelem ősz- A  20. percben Nemes rohan le, £  

topa. Gyulay a  nehéz talajon is jól adását Déri bombázza kapura! de 
mozgott. Elöl Kozmának nem m entj Wiener remekül véd. Gyurcsik három 
valami jól a játék. j embert kicselez, már csak a kapus-

Gerő bíró jó l vezette a mérbő-1 sal ad szemben, azonban Kamaneczky 
zést. | PomPas rávetéssel tisztázza a hely-

, ____  { zetet. Most Nemes cikázik, bead,
Az Elekromos—MTK (Latorca-u., Pusztai kapásból alig lő mellé. A  

f  >>33” FC—FVSK I vasutasok ostromolnak, de a kerület 
mérkőzés (Budiafoki-ut, bíró: Major- elkeseredetten védekezik. Nemes 
^ 2  a, használhatatl-ans-ága I faultja felhozza a kerületet és
miatt elmaradt. Dinnyés elől Kamaneczky csak sze

rencsével ment. A másik kapunál 
pedig Wiener védi pompásan Pusztai 
fejesét. Már-már úgy látszik, hogy 
marad az eredmény. Két perc hiány
zik csak az időből, amikor Déri el
húz Hefkó I. mellett, a labdát átvág
ja Regős 11.-nek, aki a kifutó Wiener 
mellett belövi a győztes gólt. (2:1).

A győztes csapatból Pusztai, Ger
gely, Dezső és Kamaneczky játéka 
emelkedett csak ki, míg a többi for
máján alul szerepelt. A vesztesből 
Wiener, Nagy, Lackner, Gyurcsik és 
Hefkó I. tűnt ki, de a többi is di
cséretet érdemel lelkes játékáért.

Magára talált a BEHC
BEAC— UTE 4:1 (2 :1 ).

Lágymányos. Bíró: Klein Á.
BEAC: Szigeti — Mester, Szántó 

— Izák, Sághy, Németh — Demkó, 
Konczicky, Wigh, Ghymessy, Ivány.

UTE: Alscher — Futó, Orosz — 
Balló, Gyárfás, Kolozsvári — Unger, 
Aranyosi, Holch, Klauber, Sándor.

Rendkívül mély, tócsákkal borított 
pályán az UTE kezd. Rövid UTE- 
támadások után a 7. percben Unger 
komért ível, Szigeti gyengén üti ki 
Klauber elé, akinek ballal a jobb sa
rokba küldött lövése hálót ér. 0:1. 
A 8. percben Demkó 18 méterről kül
dött szabadrúgását Konczicky fejjel 
a kapufának továbbítja. Majd Sághy 
közeli szabadrúgása a sorfalat álló 
játékosokról kornerre jut. A 17. perc
ben Demkó Kolozsvári mellett elfut, 
egyedül áll Alscherral szemben, de 
a lövéssel annyira elkésik, hogy Futó 
a lövés pillanatában kornerre vágja 
a labdát. A sarokrúgást Demkó 
rúgja s a középre húzódó Ivány 
magas lövése a felső kapufáról be
pattan. 1:1. A 27. percben Ghymessy 
kiugrik, Futó elől van, Balló fogja, 
de az összekötő elszedi tőle a bőrt. 
Lövésébe három UTE-játékos is bele
veti magát, így a labda kornerre ke
rül. A 35. percben Ivány Futó mel
lett elhúz, a fürge szélső hátraját
szik Némethez, keresztlabdáját Wigh 
Konczicky elé tolja, aki Kolozsvári 
hibájából megszerzi a vezetést. 2:1, 
Sághy Klauberral összefejel, Sághy- 
nak a szemhéja, míg Klaubemek a 
fejbőre szakad fel.

Szünet után az 5. percben kitörő 
Wighet Kolozsvári a 16-oson belül el
nyomja. A 11-est Ghymessy lövi, de 
sarkos ér ős lövését Alscher szenzá
ciósan kornerre nyomja. A 10. perc
ben Orosz rosszul találja el a nehéz 
labdát, Wigh elé tálal, de a bombát 
Alscher nagy formában fogja. A 15. 
percben Sándor komerét Holch kéz
zel nyomja be, de a bíró természete- 
sen lefújja. A 21. percben Ghymessy 
magas labdáját a védeni készülő 
Alscher elől Orosz a saját kapujába 
fejeli. 3:1. Öngólt A játékosok telje
sen készek, a nehéz talaj mindent ki
vett belőlük. Mégis a 41. percben 
újabb gólt ér el az egyetemi csapat, 
Wigh éles lövését Alscher az egyre 
erősödő sötétségben elnézi és a labda 
a hálóban köt ki. U:l. Az ellentáma
dásnál Holch nagy kapufát lő.

A győztes csapat minden tagja tu
dásának legjavát nyújtotta. A csapat 
legjobb része a védelem volt. Szántó 

mezőny kiemelkedő embere. Válo
gatott formát játszott. A halfsorból 
Sághy, míg a csatársorból Wigh és 
Ghymessy nyújtott kitűnőt.

Az UTE a nehéz talajon sehogyan 
sem boldogult. A védelem, Alschert 
kivéve, nagyon rosszul játszott, 
halfsorban Gyárfás, a csatársorban 
Unger és Holch iparkodott.

EMTK—BYSC 4:0 (3:0). Erzsébet- 
utca. B író: Bélés. EMTK: Kratoch- 
wü — Szabó, Hamburger — Kovács 
M., Nagy, Zimmermann — Matlag, 
Babk, Antal, Kemény, Uitz. BVSC: 
Sáncz — Lőrinci, Lugosi — Keresztes, 
Mondovics, Kann — Molnár, Zubály, 
Szőcs, Darász. A  kilenc emberrel kez
dő vasutascsapat a 12. percben egé
szül ki tízre, de alig múlik el öt 
perc, amikor Kannt a bíró feleselé- 
sért kiállítja és innen kezdve most 
már végig kilenc játékos küzd a va
sutasoknál. Az EMTK-t Bakk kiállá
sa gyengíti, akinek egy összecsapás
nál régi térdbaja kiújul, A  16. perc
ben Kemény lövése jut a hálóba, de 
nem sokkal később ugyanő kettőre 
emeli az előnyt. Az erzsébetiek nyo
masztó fölényét jelzi, hogy a BVSO 
csak a 32. percben ju t át először a® 
erzsébetiek kapujához. Matlag lefu
tásából Antal rúgja a harmadik gólt. 
Szünet után Antal a gólszerző. > Jó: 
Zimmermann, Kemény és Matlag, U* 
letve Lugosi , Mondovics és Darász.

Köb. A C — ESC 5:4 (3 :1 ). Kőbá- 
nyai-út. Bíró: Löwy Zoltán. Köb. ^AC: 
Vetemi —  Szitorek, Kátai —r Mészás 
rois, Kapta II., Nyújtó —  Jeckel, Hu
nyor, Sztorek IV., Énooh, Mikoda. —' 
ESC: Csúcs—  Blásch, Roseniauer — 
Bállá, Sztorek, Schuck —  Diószegi, Do
bó, Rácz, Németh, Balogh. Süppedő, 
mély talajú pályán indul ipeg a játék. 
A  kőbányaiak kezdés után erős ira
mot diktálnak s az ES-C-t kapujokho? 
szögezik, de eredményt csak a 201/ 
percben érnek el Jeckel szép lövésé
vel. Majd Kapta II. fejes góljia és 
Jeckel 20 méteres kapulövése három
ra szaporítja ;a gólok számát. Ezután 
az ESC tehetséges fiataljai is játék
ba lendülnek s ennek eredményekép
pen Németh góljával végződik a fél
idő. Szünet után iaiz ESC uralja a 
mezőnyt. A  félidő elején mégis 
Énoch fejes gólja ér hálót, de utána 
mindjárt Dobó válaszol, majd Rose- 
nauer 20 méteres szabadrúgása nyo
mán köt ki a labda a hálóban. A  já
ték vége felé Mészáros fejeli a győz
tes gólt. Jók a gó-lliövők, valamint a* 
ES'C-védelem.

Testvériség—MKE 5:1 (3:0). Ame-
rikai-út. Bíró: Bartók. Testvériség: 
Flegár —  Friedrích, Kraiisell —  Pénz-

II. osztály 
Kárpáti-csoport

A z utolsó előtti csak 
nehezen adta meg magát 

a másodiknak

Belföldön készül
s ̂  így tudta árát 50%-al mérsékelni a 
víz, szappan és ecset használatát fe
leslegessé tevő Morisson borotváló 
krém. Nemcsak az árát mérsékelte, 
de a borotválkozási időt is két percre

szállította le a világhírű Morisson 
borotváló krém, amit ezentúl — 60 
fillér, 1  pengő 2 0  és 2  pengőért árul
nak a szaküzletek.

1. EMTK
2. K«b. AC
3. HAC
4. BMTE
5. Testvériség
6. BRSC
7. Ganz
8. Hungária
9. FSE

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

21 17 1 3 54:24 35
21 16 1 4 67:34 33
21 14 2 5 65:41 30
22 12 1 9 55:47 25
21 11 2 8 57:43 24
21 9 3 9 64:48 21
21 9 2 10 44:54 20
21 6 7 8 42:49 19

7 8 34:52 19
8 8 37:51 18
2 12 26:25 16
2 12 35:58 16
5 13 30:61 11
7 14 24:47 9

21 6 
21 5 
21 7 
21 7
21 3
22 1

BMTE—HAC 5:3 (2:3). Szőnyi-út, 
Bíró: Kelsz. — BMTE: Nemesek — 
WinczheIm, Steer — Wimmer, Var. 
ga, Szikk — Obermayer, Poszmik, 
Borhy, Dudás, Kardos. HAC: Padló 
vies — Lengyel, Vajda — Paulik, 
Borbély, Szabó — Savanyó, Pécs, 
Knkonya, Tóth, Makovszki. A HAC 
háromszor vezetett a meccsen, de 
léleknélküll játékával kiengedte ke
zéből a győzelmet. Savanyó góljára 
erősen támadnak a budafokiak s 
Poszmik lövése egyenlítést jelent. — 
Ezután Tóth fejese jnt Nemesek 
hálójába, de Kardos szép lövése után 
2:2 az eredmény. A harmadik HAC- 
gólt Makovszki szerezte. A második 
félidőben Savanyó egy 11-est nem 
értékesít. Ezután feljön a BMTE, s 
Borhy (2), majd Dudás gólt hozó lö
vésével megérdemelten győz. Jó: 
Steer, Varga, Obermayer, Dudás 
BMTE, Vajda, Szabó, Pócs HAC.

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

mauu!árfÍ3ÍIÖIiylvagyl

W -ért készítem mérték sze
rint mesteri szabással, 
elsőrendű kiállításban. 
A m íg a k ész le t  ta rt„GEÜIilMr, líEtMÜBilI 27.,I. W.

váltó, Tamás, Steer — Ottávi III., Ot- 
távi II., Keresztes, Galambos, Krebs. 
— MKE: Szuhanek — Flori, Medziw 
bordszky — Alimássy, Gláser, Anta- 
lics — Nagy, Rabró, Simon, Kés- 
márlky, Schrott. ;Szép játékkal érte 
ej a Testvériség a nagy gólarányú 
győzelmet. Galambos már az 5. perc
ben eredményes, ugyancsak ő lövi a 
20. percben a második gólt is. A Test
vériség állandóan támad, a 32. perc
ben Keresztes kitör s lövése a háló
ban akad m-eg. Szünet után a 18. 
percben Keresztes-, majd Ottávi III, 
eredményes. A 40. percben sikerül az 
MKE-nek Nagy révén szépíteni. A 
győztes csapatból a halfsor és Ottávi 
III., míg a Menekültekből Almássy 
vált ki.

SzFC—-Ganz 3:2 (2:1). Simor-utca.
Bíró: Csillag, SzFö: Csóró,szlán —1 
Törteli, Rusznyák II. — Lupa, Rusz- 
nyák IV., Schütz —  Jeszenszky, Mu- 
ráth, Koterba, Bliankenstein, Huszár. 
Ganz: Gyuris — Bodzion, Meskó — 
Kristóf, Klimos, Horváth II. — Hor
váth I., Kubicza, Ambrus, Domsitz, 
Kubala. A sáros, csatakos pályán 
végig nyílt küzdelmet vívott a két 
csapat. A vezető gólt Koterba lövi, 
ám a Ganz Ambrus révén rövidesen 
egyenlít. Aẑ  SzFC nem hagyja ma
gát és Muráth szép fejese a hálóba 
jut. Fordulás után Ambrus ügyesen 
kiszökik és helyezett lövése védhetet- 
len. A Ganz sokáig fölényben van 
ezután. A 31. percben azonban kor
úért rúgnak a Ganz ellen, a labda 
Huszár elé kerül, aki a léc alá szúrja. 
A Ganz a II. félidő nagy részét Bod
zion kiválása miatt 10 emberrel küz
dötte végig.

FSE—Hungárja 3:3 (1:1). Simor- 
utca. Bíró: Antalics. FSE: Jackó — 
Weiland, Patkós —  Márton, Nagy I., 
Vámos — Gilicze, Burgovics, Nagy 
II., Szűcs II., Király. Hungária: 
Szabó -Burányi II., Kisiván — 
Pleszkó, Marth, Tóth — Sosadek, Su- 
r/ nU £•> Heftor I., Kecskés, Petrás. 
Az FSE fiataljai szépen küzdöttek
es már biztos g y ö k n e k  látszottak, 
de a Hungária lelkesVhajrával mégis 
döntetlenné tette a meöcset. Az FSE 
több gólhelyzet kihagyást után Nasrv 
F ' he!ye êtt labdájával jut-vezetés- 

F u^ aria e™tán erősít és 
I, Jack<5 kezeit érintse 

F. r  ? ka,°ba. Szünet után az FSET
lvp«r,kf  révén támad veS2&
iitórfte, éS> ? ,ral? liak fyors egymásutánban iiet golt sikerül elérni. A
üungana azonban nem csügged éá



t& M  gtem,

Hétfő, 1932 április 18.

iSurányi I., majd Hefler I. góljával 
kiegyelít.

BRSC—KTC 10:9 (3:0). Rákosfalva. 
Bíró: Bakonyi. BRSC: Bihari — 
Brunner, Ipovecz — Suga III., Csiz- 
linszky, Stefkó — Klötzl V., Suga 
IV., Kőhalmi, Hochstein II., Szabó II. 
KTC: Juhász — Potecz IV., Deutscb 
•— Túli I., Hullár, Túli II. — Lukács, 
Potecz II., Boros, Liptai, Arányi. A 
nehéz, sáros pályán a BRSC könnyen 
éri el góljait. A 2. percben Hochstein 
II. lövését Juhász kiüti és a szem
füles Szabó gólt rúg. A 14. percben 
Suga IV. a gólszerző. A 28. percben 
Klötzl V. beadását Suga IV. belövi. 
Szünet után hatalmas fölénybe kerül 
a BRSC s Szabó II. már az első perc
ben gólt rúg. A 4. percben Szabó II. 
a védelmet kicselezve eredményes. A 
10. és 17. percben Kőhalmi lő gólt, a 
20. percben Hochstein II., a 36. perc
ben Szabó II. a gólszerző, majd a 39. 
percben Suga IV. beállítja a vég
eredményt. A BRSC-ből Suga IV., 
Szabó II., Csizlinszky és Brunner, a 
KTC-ből Juhász, Hullár és Boros 
játéka érdemel dicséretet.

II. osztály
Stobbe-csoport

Pestújhely az élen
1. PSC
2. VI. FC
3. Cs. MOVE
4. Vasas
5. ZSE
6. KFC
7. TLK
8. BTC
9. RTK

10. TTE
11. OTE
12. RUAC
13. BTK
14. I. kér. SC

21 10 
21 10 
21 11 
20 8 
21 10 
20 9 
19 8
20
20
20
21
21
20 5
21 2

4 40:25 27
5 42:31 20
6 52:38 26 
3 35:26 25
7 36:31 24 
6 36:29 .23 
5 36:32 22
8 35:38 19
8 40:45 18 

10 41:41 17
9 37:46 17 

12 37:53 16 
12 38:51 13

9 10 17:36 13
VI. kér. FC—RUAC 3:2 (1:0).

Gyöngyösi-út. Bíró: Zimmermiann.
VI. kér. FC: Prokop — Zember,

BÚS FEKETE LÁSZLÓ
új sportregénye

A  PROFI
N Y ÍL  "

e hét c s ü t ö r t ö k j é n  
megjelenő számában

A  teljes regény ára 10 fül.
Kapható mindenütt

Vági — Schön, Mikula, Lelovich — 
Kohn, Rein I., Füzy, Gelányi, László. 
RUAC: Máté — Mendala, Lukács I. 
— Hlatky, Székely, Unger — Reisch, 
Gug, Krebsz, Lakatos, Lukács II. 
Mind a két csapat jóval formáján 
alatt játszott. A játék hullámzó, 
eredmény csak neiYi akar kialakulni. 
A  30. percben Kohn elfut, ideálisan 
centerez s László gólt fejel. A II. fél
időben a RUAC ostromol, Reisch 
kiegyenlít, majd Krebsz 11-esből ve
zető gólt rúg. A VI. kér. belefekszik 
s a szemfüles Kohn előbb egyenlít, 
majd beállítja a végeredményt. A 
győztes csapatban Zember, Mikula és 
Gelányi, a vesztesben Mendela és 
Székely játszott jól.

PSC—BTK 3:2 (3:1). Pestújhely. 
Bíró: Vass A . — PSC: Kirscht — 
Sass, Kiss — Brenner, Keit, Bakó

Családjának boldogságot, 
önmagának lüggotlanségot biztosit,

ha saját családiháza! épit!
Mindenkinek, aki a könnyű előfel
tételt teljesíti, hosszú lejáratú 

10—IS év alatt törloszthotö kamatmen
tes kölcsönt adunk.

Kölcsönöket házépítésre, telekvásár
lásra, konvertálásra 1000—30.000 pen-
főig folyósítunk , ,

r havi 2 pengős előfeltétel teljesí
tésével jegyezhet kölcsönt.

Fáradjon el hozzánk személyesen, 
díjtalan felvilágosítást nyújtunk, 
vidékieknek levélben!

Budapesti Ingatlanbank R.-T.,
Budapest, VII., Bákóczi-út 10. sz. 
Alapítva 1906-ban. Hív. 9—1., d. n. 
3—6-ig. _______________________

II, _  Köpeczy, Balogh, Báder, Kar 
'dós, Koletich. — B T K : Bokor — Mi 
clielberger, Eszlinger — Ihász, Far
kas, Bekker — P feil, Eibenstein, 
Péter, Hüttler, Németh. — A  PSC 
könnyű győztesnek indult, de aztán 
az egygólos győzelem ért is szurkol
nia kellett. A BTK szerzi med ® 
vezetési: (Németh beadását Pfeil
csukafejesdel ragasztja a hálóba. 0:1. 
Koletich 1 beívelt labdája a fejelni 
akaró Bnder és Balogh fölött Köpe- 
czyhez derül, aki a kapuba dur
rantja. i : l .  Báder toldaná meg a gó
lok siámát, de bombája kapufát és 
hálói érintve kipattan. A  bíró nem, 
látott gólt. Koletich él gáncsolásáért 
Sass 11-esböl vigasztalja  a szurko
lókat, 2:1. Majd eg y  Sass-szabadru- 
gris Köpeczy fejéröl Bádcrhez viszi 
a labdát, aki fordulásból eredmé
nyes. 3:1- Fordulás után Sass haza- 
adását Kirscht élkönnyelmüskadi és 
P éter szemfüles. 3:2. Most, bár a

honi csapat többet támad, n yü ttá  
lesz a já ték , m iközben  H ü ttler  és 
Sass „k en eg e ti“  egym ást, am iből 
H ü ttler húzza a rövidebbet. A  B T K - 
ban B okor és a két hátvéd  já t 
szott jó l.

ZSE—CsMOVE 3:1 (1:0). Öv-utca. 
Bíró: Magyar. 790 néző. — ZSE: Prá- 
mer — Ács, Hauszknecht II. — Va- 
thy, Gáspár, Hauszknecht I. — Hó- 
dusz, Fezler IV., Tóth, Fekecs III., 
Fekecs II. — CsMOVE: Vági —
Verschitz (Goda), Goda (Uitz II.) — 
Majevszky, Juhász, Mayer — Uitz
11. (Faragó), Martin, Maurer, Ko
vács, Faragó (Uitz II.). A CsMOVE 
megérdemelt vereséget szenvedett a 
formája magaslatán álló zuglói csa
pattól. Az első veszélyes támadást a 
ZSE vezeti a 13. percben. Hódusz el
fut, jól bead, azonban mind a két 
Fekecs hibáz. A 15. percben Hó
dusz kiugratja Fézlert, ennek be
adásából Fekees II. bombagólt lő a 
sarokba (1:0). A csepeli támadáso
kat biztosan szereli a ZSE-véde- 
lem. Helycsere után azonnal a ZSE 
támad, Vági kifut a kapujából, a 
labda Hóduszhoz kerül, aki a 39, 
másodpercben az üres kapuba lő 
(2:0). Kezdés után Faragó lerohan, 
beadását Martin belövi (2:1). Ez
után óriási iramban folytatódik a 
játék. A CsMOVE átcsoportosít, tá
mad is, mégis Fekees II. lő gólt a
12. percben, de — lesállásból, s így 
érvénytelenül. A  25. percben Hausz
knecht II. megsérül s helyet cserél 
Fekecs II-vel. Most nagyon szoron
gat a CsMOVE, de nem tud ered
ményt elérni. A 45. percben Fekees 
II. felszabadító rúgását Hódusz el
fogja, I«fut és belövi az utolsó gólt 
gólt (3:1). Játék végén a közönség 
vállán viszi ki a kedvenc zuglói já
tékosokat az öltözőbe. A ZSE s 
egyúttal a mezőny legjobb embere 
Fekecs II. volt. Kitűnt még Fézler 
IV., Hódusz és Ács (ZSE). A 
CsMOVE-ban Vági és Martin volt a 
legjobb.

OTE—I. kér. SC 2:0 (1:0), Buda- 
fok i-ú t. B író : M észáros. OTE: Széli 

Brum bauer, Louis I I . — Kuszka  
II., Spitzhüttel, Sprieszl — Schubert, 
G reguska, W urth , B anikovits, Rit- 
tér  I I . — I. kér. SC: W agner  —
Grósz, K eim  — Gahir, Hajdú, 
Stadm üller — Gold, K ráll, Galam
bos, S tettner, D voracsek  I. A  6. p erc 
ben  a jobbszélen  S chubert elszalad, 
beadott labdájára egyszerre  fu t  rá  
B anikovits  és  W agner, a kerületi 
kapus. E g yszerre  érn ek  a labdához, 
az óbudai csatár rúgni készül, W ág- 
ner vetőd ik , e g y  reccscn és  hallatszik  
és az összekötő  á tesve  a  kapuson, 
ja jg a tva  terü l el a földön. Csak k i
lenc p erc  szünet után  fo ly ta tód ik  a 
já ték , m iközben  a m en tők  a sérüli 
B an ikovitsot bokán fe lü li kettős  tö
réssel a G lück-szanatórium ba szállít
ják . A  26. percben  WágnOr, a 16-oson 
belül a rúgni készülő Schubert lábá
ra  vetőd ik  s nem  enged i el. 11-es! — 
B rum bauer erős félm agas lövéáse  
uta t talál a hálóba. K özben  azonban  
eg y  kerü leti já tékos  k iu grik  s a bíró  
em iatt (!) ú jra  löveti a büntetőt. — 
Ism ét B rum bauer rúg ja , azonban a 
kapusnak, aki a m ezőn ybe öklözi a 
bőrt. A  43. p ercben  azonban G regus
ka a 16-os sarkáról véd h etetlen  gólt 
lő. 1:0. Fordulás után m indkét csapat 
több g ó lh elyzete t h a gy  ki, m íg v é 
gül G reguska a 37. percben  beállítja  
a végeredm én yt. A  g yőztes  csapat
ban a védelem  m űködött jó l, m ig  a 
kerü letiekn él Gold, K rá ll és  Galam
bos tűnt ki.

A Kelenföldi—Vasas (Kelenföld, bí
ró: Barna), a BTC—TTE (Fehér-út, 
bíró: Tihaméry) és a TLK—RTK 
(Rákosszentmihály, bíró: Arányi)
mérkőzés a pálya használhatatlnnsá 
ga miatt elmaradt.

III. Osztály
Első csoport

Pontot vesztett a v e z e t ő
1. Féltén 23 16 6 1 57:25 38
2. WSC 23 16 3 4 70:31 35
3. CsTK 23 16 3 4 66:32 35
4. SzAC 22 14 4 4 62:29 32
5. ZAC 23 10 7 6 54:41 27
6. NITC 23 9 5 9 38:51 23
7. KSSE 23 9 4 10 39:44 22
8. MAFC * 23 8 5 10 43:41 21
9. ÉMOSz 23 8 5 10 42:46 21

10. SzRTC 23 7 6 10 37:45 20
11. WSE 23 7 6 10 37:46 20
12. KAOE 23 8 3 12 33:55 19
13. KTK 23 6 6 14 36:50 15
14. BIK 23 5 5 13 35:52 15
15. BBFC 22 4 5 13 36:61 13
16. SzNSE 23 5 — 18 28:64 10

KSSE—ÉMOSz 4:3 (3:2). Ceglédi
üt. Bíró: Fonlchel. A KSSE megér
demelten győzte le az EMOSz szét
eső játékot mutató csapatát. A
KSSE-ből Gált, az ÉMOSz-bóI Sze 
Iáit a bíró kiállította. Góllövő: To- 
manek (2), Kiss és Steinbach, illetve 
Piber, Groswild és Szalai.

KAOE—NJTC 5:2 (2:8). Soroksári
u l Bíró: Deutsch A. A nehéz pályán 
szép küzdelem után győzte le a
KAOE gárdája a tartalékos NJTC-t 
Mindkét félidőben a kereskedő csa
pat támadott többet. Géllövő 
Fleischmann (2), Zsillé, Stelczer II. 
és Farkas (11-esből), ilL Kojsza és 
Ferenezi.

Féltén—WSE 1:1 (1:0), Wekerlete 
lep. Bíró: Schlssler. A nehéz tala
jon egyenlő erők küzdelmét mutatta 
a mérkőzés, mégis sokáig úgy lát*

A hét tizeneg ye
Egy héttel a bécsi magyar— osztrák mérkőzés -előtt fokozot

tan időszerű a hét tizenegye, de az összeállítással bajok vannak 
és ez egyet jelent azzal, hogy a kapitányi munka sem lesz könnyű. 
A  válogatott gárdából Kocsis, Dudás, Borsányi, Avar beteg; Sá- 
rosi játszott ugyan, de ő sincs rendben. A helyzet egyes pontokon 
elszomorító (így különösen ami a hátvédeket illeti), viszont 
kapusunk három is van (Szabó, Háda, Horn) és a jobbösszekötők 
közül is hárman tűntek ki (Takács II., Cseh II., V incze), noha 
éppen az éllovas (Avar)' beteg. Négy helyen volt bajnoki mérkő
zés tegnap, nehéz így a forrnák áttekintése, nehéz összeállítani 
a hét tizenegyét, de —  talán mégis hozzájárulunk vele a helyzet 
tisztázásához. ------- -

Nem tudunk helyet szorítani a csapatokban Hornnak, Takács 
I-nek, Vinczének, mert erős volt a konkurrencia, viszont másutt 
szükségmegoldásokkal kellett beérnünk. Reméljük, hogy a szövet
ségi kapitány könnyebb helyzetben lesz, hiszen őt nem kötik any- 
nyira az elvek (mindenki csak a saját helyén jöhet szóba, a lát
szólagos és nem az abszolút teljesítmény számít stb.), mint 
minket.

A  hét tizenegye:

Szabó

K ővágó K orányi

Kárpáti II. Kalm ár Lázár

T áncos Takács II. Turay Told i Kohut

A  tartalékcsapat:

Háda

W éber Janzsó

Laky M oóré Szaniszló

Koszta Cseh II. Teleki Titkos H evesi

szott, hogy a Féltén győz. A végén 
azonban nagy hajrát vágott ki a 
WSE és sikerült is neki az egyik 
pontot megszerezni. Az első félidő 
gólját Eeker lőtte. A WSE a máso
dik félidő 44-ik percében Bohn 20 
méteres bombagóljával egyenlített. 
A mezőny legjobbja: Tarsoly WSE.
Kitűnt: Tenesa és Hudra (Féltén),
illetve Csanádi és Petőcz.

SzNSE—WSC 4:2 (3:2). Állami-te
lep. Bíró: Kovaly. Az SzNSE nagy 
meglepetésre a SzAC után a WSC-t 
is maga alá gyűrte. A játék nagy 
iramot és Izgalmas küzdelmet ho- 
zött, melyben megérdemelten győ
zött a jobbik csapat. Az első per
cekben az SzNSE óriási iramban 
támad és gyors egymásutánban-Ká
rom gólt ér el Szebehelyl (2) és Sze
gedi révén. A  WSC góljait Grosz 
(11-esből) és Mátéffy lövi. Szünet 
után a WSC egysége megbomlik és 
bár sokat támad, eredményes nem 
tud lenni. Az SzNSE győzelmét re
mek összjáték után Szegedi bizto
sítja be.

CsTK-KTK 5:2 (2:1). Csepel. Bí
ró: Krebsz. Mindvégig heves iramú, 
változatos, szép küzdelem. A vezetést 
a KTK szerzi meg a 8. percben Pin
tér révén. A 16. percben Kemény 
kiegyenlít (1:1), majd a 42. percben 
Schaffer szerzi meg Csepelnek a 
vezetést (2:1). Szünet után a 9. és a 
20. percben Kemény növeli a- gólok 
számát. A 30. percben Kriszt 11-esből 
lő gólt. A 37. percben Uhács szépít az 
eredményen. Jó volt: Aug, Kemény 
és Schaffer a győztes, Ádám és Czel- 
ler a vesztes csapatban.

A BBFC—SzAC mérkőzés a Lenkie- 
úti pálya használhatatlansága miatt 
elmaradt

ZAC—MAFC 3:1 (2:1). Szőnyi-út. 
Bíró: Kovács P. A jobb zuglóiak 
megérdemelten szerezték meg a két 
pontot. Góllövő: Neubauer (2) és Me
nyász, illetve Tamási.

BIK—SzRTC 3:0 (3:0). Budafok. Bí
ró: Drechsler. Csapkodó játék. A BIK 
az SzRTC gyengén védő kapusának 
hibái révén éri el 3 gólját. Később, 
mikor a szentlőrinci csapat kapust 
cserél, már nem megy a budafokiak
nak a góllövés. A meccs gólszerzői: 
Bohorcsik (2) és Demkó.

Második csoport

A  két első mindjobban 
távolodik a többitől

1. Nyomdász 23 16 3 4 58:29 35
2. TSC 23 14 6 3 61:35 34
3. MFTR 23 11 7 5 47:42 29
4. VI. kér. SC 23 12 4 7 40:36 28
5. ÜTSE 23 12 3 8 46:37 27
6. Főv. TKör 23 10 5 8 44:35 25
7. P. Törekvés 23 9 5 9 35:35 23
8. RAFC 23 8 6 9 13:40 22
9. Vérhalom 23 7 7 9 36:36 21

10. Compactor 23 9 3 11 27:38 21
11. BSC 23 6 8 9 33:45 20
12. Törökör 23 7 5 11 24:31 19
13. MSC 23 4 10 9 20:31 18
14. NTC 23 6 6 12 36:39 17
15. UMTE 23 7 3 13 28:38 17
16. NSC 23 3 6 14 27:58 12

Főv. TKör—VL kér. SC 2:1 (0:0),
Pozsonyi-út. Bíró: Rotter. Rendkí
vül hevesiramú, de fair mérkőzés, 
melynek gólnélküli első félidejében 
inkább a kerületiek vannak front
ban. A 44. percben a Főv. TKör egy 
11-est hagy kiaknázatlanul. A má
sodik félidő 8. percében Kalica szép 
fejesgólja vezetéshez juttatja a ke
rületi csapatot (0:1). A  22. percben a 
Főv. TKűmek alkalma nyílna

lilA MAGYAROK!
H Á G  

K Á V É T
igyatok

M egóvja  a szivet s  idegeket.
Kapható minden
főszer* és esemegeiizletben

Schwarz és Fóliáik I. Jól játszott még 
Szail-ay, Jerabeik I., Varga, illetve 
Konkoly és Ábrahám. — Sessler bíró 
rossz napot fagott ki.

UTSE—P. Törekvés 3:2 (2:1). —
VRAK-pálya. B író: Denhoffer. A  P. 
Törekvés már az első percben gólt 
ér el Siba II. révén, míg az UTSE- 
ből Laukó III. és Am ster eredmé
nyes. A  második félidő 8. percében a 
bíró a nagy felhőszakadásra való te
kintettel a meccset ideiglenesen be-

egyenlítésre, azonban Wanschlager 
a megítélt 11-est kapufának rúgja. 
Körmöezinek sikerül a 28. percben 
ugyancsak fejesgóllal egyenlíteni 
(1:1). Wanschlager egyéni játék után 
lövi a győztes gólt a 33. percben, 
mely után a játék ellaposodik. Tóth 
és Adler VI. kér. játékosokat a 
bíró durva játék miatt kiállította.

NyTE—Compactbr 4:1 (1:0). Teve
utca. Bíró: Székely. A  NyTE a já
ték nagyobb részében fölényben ját
szott, de a Compactor nehezen adta 
meg magát. Góllövő: Virág (2),
Hemmer II. és Lob, ill. Bíró.

RAFC—MFTR 3:2 (3:1). Népsziget. 
Bíró: Seidler. A RAFC már az 
első percekben megszerzi Csávolszky 
révén a vezetést, . de.. ProdwiovSts 
hamarosan egyenlít. A  MFTR tá
mad többet, azonban a RAFC lefu
tásai veszélyesebbek, sőt szerencse 
Is kiséri támadásait. Hlavács, majd 
Linter gólja dönti el a mérkőzés 
sorsát. A MFTR durván kezd ját
szani, a bíró Hlnkelmannt ki is ál
lítja. Az utolsó percekben Mélesz 
szépít az eredményen. Kitűntek: 
Hümpfner RAFC, ill. Weisz.

BSC—Vérhalom 1:1. Pasaréti-út. 
Bíró: Hajós. Félbeszakítva. Hatal
mas botrányba fulladt a mérkőzés, 
mely bíró- és játékosveréssel végző
dött. A 10 emberrel kezdő BSC szerzi 
meg a vezetést Teichmann révén. 
Ekkor feljön a Vérhalom és Behrinde 
egyenlít. Majd a BSC Kőszegijét a 
bíró kiálítja. A 29. percben 11-es a 
BSC ellen, melyet Behrinde a kapus 
kezébe lő, majd megrúgja a kapust. 
A bíró a jelenetet nem látta s nem 
fütyült. Ekkor a játékosok össze
verekedtek s ütés érte a bírót is, aki 
sietve lefújta a mérkőzést.

Törökőr—NSC 4:2 (2:1). Soroksári- 
út. Bíró: Grünbaum. Változatos já
ték után a Törökőr megérdemelten 
győzött. Góllövő: Mérő (2), Weimer 
és Turczer, illetve Weiniberger. 
Kiemelkedett Merő, Knazur és Tur- 
ner, illetve Hegedűs.

MSC—TSC 3:3 (2:0). Horthy Mii 
lós-út (Újpest). Bíró: Márkus B. — 
Izgalmas, szép mérkőzés. Az első 
félidőben a jól játszó MSC Valant 
révén egy 11-est kihagy, de Mikus 
és Bercsényi II. lövése utat talál a 
hálóba. Szünet után a TSC feljavult 
s Czaník, Novak (11-esből) és Vitek 
lövésével már 8:2-re vezet, de Hagy
ma szabadrúgása meghozza a dön 
tétlent. A meccs teljes sötétségben 
ért véget.

NTC—UMTE 3:0 (0 :0 ). Gyöngyö- 
si-út. Bíró: Sessler. A  mérkőzés úgy 
indult, hogy az UMTE gólokkal győz 
Támadás után támadásit vezetett, de 
a kapu előtt a csatárok puhák vol
tak. Ellenfele jobban kihasználta a 
helyzeteket. Góllövő: Falágyi,

szüntette. Harmincnyolc pere szünet 
után szakadó esőben uszodaszerü pá
lyán a P. Törekvés tiltakozása dacá
ra tovább folytatták a játékot. A  to
vábbi gólokat Molnár P. Törekvés, 
illetve Torovszki szerezte.

IV. osztály
Első csoport

A  régen látott Jutagyár 
biztosan legyőzte az 

előtte állót
1. Pamutipar
2. Uránia FC
3. P. Remény
4. Jutagyár
5. MÁV Előre
6. USC
7. MTC.
8. RÁC
9. LTK

10. ÜLI
11. ULK
12. TSE

16 12 
16 10 
15 11 
14 9

1 45:19 27
3 39:14 23
4 49:21 22
4 37:20 19
8 39:25 19
5 39:25 17 
7 20:29 15
9 26:43 14 

1 11 17:46 9 
3 11 13:55 5

1 -  14 4:31 2 
visszalépett.

Uránia—USC 1:1 (1:0). Félbesza*
kadt. Horthy Miklös-ut (Újpest). Bí
ró: Stöckler. Kemény küzdelem. A  
vezetést Krencs szerezte meg aa 
Urániának, mig az egyenlítő gól 
Hirlemann 11-eséből esélt-S ’Jb'fiso- 
dik félidő 14. percében Hirlemann 
USC kiállítása után az USC játéko
sok sportszerűtlenül viselkedtek, mi
re a bíró lefújta a meccsét.

LCSÓ
RBANSPORTCIPŐK f

L I N Ó L E U M  C 1 P Ö H Á Z  
A n d r á s s y - ú t  27
(Az Operával szemben)

Pamutipar—RÁC 5:0 (3:0). Horthy
Miklós-út (Újpest). B író: Rossmann. 
Könnyen győzött a Pamutipar. Az 
első gól úgy esett, hogy Fodor lö
vése Marinka RÁC játékosról pat
tan a hálóba, míg o  további gólo
kat Kellermann (2), Fodor (11-esből) 
és Loksa II. lőtte. Joós RÁC égy  
11-est nem értékesített. A  bírd a 
Pamutból Kovácsot és Étefköt, míg 
a RAC-ból Buxbaum I. és í f-t .’ ba- 
lamint Baloghot kiállította.

MTC—LTK 1:0 (0:0). Tatai-út, Bí
ró: Lindenbaum. A közel egyforma 
képességű csapatok küzdelméből az 
egységesebb csatársorral rendelkező 
megyeriek megérdemelten kerültek 
ki győztesen. A  mérkőzés egyetlen, 
gólját Tihanyi lőtte.

Jutagyár—MÁV Előre 2:0 (1:0). — 
Tatai-út. Bíró: Virzlnger. Érdekes, 
változatos támadásokban bővelkedő 
mérkőzés. A mélytalajú pályán a 
Jutagyér együttese mozgott bizto
sabban. Góllövő: Gramsch és Su-
lyokL

Második csoport
A KEAC ott lesz a hajrában
1. LTE
2. KSC
3. KEAC
4. Kalapos
5. X. kér. FC
6. FÖTE
7. Cukrász
8. Tabán
9. PATE

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

19 16
20 13
17 13 
19 12
18 9
18 7
19 6 
19 7 
19
19 3 
19 5 
16 1 
18 1

1 51:21 34 
5 51:27 28
3 49:16 27
4 40:27 27
5 36:25 22 
5 47:27 20 
7 40:34 18 
9 33:35 17

10 29:36 16 
6 10 23:26 12 
2 12 22:42 12 
2 13 13:35 4 
1 16 3:85 3

A R O YAL O R FEU M
slágerrevűje

iimt

egész Budapestet lázba hozta
Brazíliai villám revű 6 8  képben. Gyönyörű kiállítás. 600 jelmez. 
Professzor D O O R LAY szegélyes vezetésével. 
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Mindennap délután fél 5 és este fél 9 órakor.
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KEAC—PATE 8:0 (3:0). Maglódi- 
út. Bíró: Licit. Csapkodó, n ívótlan  
já ték , ami fő leg  a vesztes csapat 
széteső  já tékának és a rossz ta la jv i
szonyoknak tudható be. A  gólarány  
túlzott. G óllövő: Gál (2, az eg y ik et  
11-esből), Szabó (2), K elem en  (2), 
M ohacsek és B lazinovits.

LTE—Siketek 5:0 (2:0). Ceglédi-út. 
Bíró: Kreiner, A bajnokaspiráns
LTE minden megerőltetés nélkül 
győz. Góllövő: Mezei (2), Hajdú (2) 
és Haukvitz.

Kalapos—Tabán 4:4 (2:0). Ceglédi- 
út. Bíró: Goldmann. A lelkes Tabán 
rászolgált a döntetlen eredményre. 
Góllövő: Weisz (2, mindkettőt 11-es 
bői), Jurás és Löwinger, illetve 
Vass (2), Horgos és Ritter (11-esből). 
A Kalaposból Jurást és Luxot, míg 
a Tabánból Szabót a bíró durva
ság miatt kiállította.

ESC—KSC 1:1 (0:0). Kelenvölgy. 
Bíró: Szabolcsi. Az első félidőben 
csapkodó játék folyik. Szünet után 
határozott FSC-fölény alakul ki, me
lyet csak ritkán szakítanak meg a 
KSC lerohanásai. Góllövő: Kollár
FSC és Magyar KSC. Jó: Bach, 
Fleischmann, Krausz, illetve Magyar 
és Karikó KSC.

X. kér. FC—KASC2:1 (0:1). Pesti 
Határ-út. Bíró: Zilahi. Az első félidő
ben Wagner góljával vezet a KASC, 
de szünet után a helyi csapat hatal
mas támadásba kezd s a 4. percben 
Érti gyönyörű lövésével egyenlít. A 
kerületiek győztes gólját a 28. perc
ben Vörös lövi 11-esből.

Harmadik csoport

Hálókocsi az első helyen

V. osztály
Első csoport

Ha o Személy nem 
v ig y á zz . . .

1. Gránit
2. Szondy
3. SzTE
4. KFC
5. N. Húsos
6. MFOE
7. MPSE
8. X. kér. Iparos
9. Seiffert

13 13 ------- 53: 5 26
13 9 2 2 29:14 20
14 8 2 4 37:19 18
13 7 -  6 37:24 14
13 5 2 6 22:23 12
14 4 2 8 20:33 10
14 4 1 9 23:37 9
14 4 1 9 16:47 9
14 1 2 11 10:45 4

Szondy—SzTE 0:0. Wekerltelep. 
Bíró: Fogl. Az ötödosztály második 
és harmadik helyezettjének küzdelme 
az erőviszonyoknak megfelelően dön
tetlenül végződött. Mindkét csapatból 
a közvetlen védelem tűnt ki.

MFOE—MPSE 3:0 (1:0). Csepel. — 
Bíró: Safir. Kemény mérkőzés, biz
tos győzelem. A gólokon Zefkovics 
és Csizli (2) osztozott. Jó: Galina, 
Beznóezky a győztes, itl. Sinkó és 
Vinkemair a vesztes csapatban.

X. kér. ISE—N. Húsos 1:0 (0:0). —
Gubacsi-út. Bíró: Neumann. Végig 
egyenrangú ellenfelek küzdelme, • a 
szerencsésebb fél győzelmével. A má
sodik félidő 20. percében Péter be
adásából Varga lövi a mérkőzés 
egyetlen gólját. A góllövőn kívül 
Zsoldos I. és II. X. kér. ISE, illetve 
Schwarcz, Dracsay és Tomasits volt 
jó. Hollányit X. kér. ISE súlyos láb 
sérüléssel a mentők a Glück-szana- 
tóriumba szállították.

V id é k e n  %

Vereséget szenvedett 
a DVTK, pontot 
vesztett a KEAG

A Bohrt SC legyőzte a Gyűlöl AC-oV 
s most már böfniok^ok tekinthető 
A győri derbit az ETO nyerte

Második csoport

1. Hálókocsi
2. SAC
3. Drasche
4. ETSfí
5. KAC ’
6. ETC
7. KTSIJ
8. Hnsos
9. K. Húsos

10. SSC
11. Textília
12. Valéria

17 14 2
18 14 2 
17 11 4 
16 9 2
16 8 4 
10 
16
17 5 
17 4
14 2 
13 2
15 1

1 53:18 30
2 70:26 30
2 36:21 26
5 37:26 20
4 39:33 20

9 — 7 36:33 18
6 — 10 24:41 12

2 10 23:45 12
3 10 27:41 11

A B. Testvériség felugrott 
az első helyre

2 10 18:37 
-  11 15:32 
1 13 11:36

KAC-K. Törekvés 5:2 (1:1),
Szent Imre-út. Bíró: Lengyel F. A 
helyi derbit a KAC biztosan nyeri. A 
K. Törekvés csak az első félidőben 
bírta az iramot. Góllövő: Jánosi (2), 
Gregor (11-esből), Neuspieler és 
Gengelitzky KAC, Benkó (2) K. Tö
rekvés. Neuspieler egy 11-est mellé 
lőtt. A KAC-ból Baloghot, a K. Tö
rekvésből Zsellért és Janicseket a 
bíró kiállította.

Hálókocsi—Húsos 8:1 (3:1). Kegle- 
vich-utca. Bíró: Körber. Az olső fél 
időben a HüsŐk'lőrtártjíi' Aha'gát, "éte 
csatárai < sokat hibáznak. Szünet után 
a Hálókocsi nagy fölényben van és
remek játék ntán hatalmas veresé
get mér ellenfelére. Góllövő: Lin- 
czinger (4), Kapta (2), Lőrinez As 
Sehütz, 111. Herz( (11-esből).

Drasche—ETSC 2:1 (1:1). Tárna- 
utca. Bíró: v. Karsay. A sárostalajú 
pályán nagy küzdelem után szerzi 
meg a jobb Drasche a győzelmet. A 
mérkőzésen a gólok sorrendje a kö
vetkező volt: Oberhoffer (1:0), Tom
pa (1:1), Daczkó (2:1).

Az SSC—SAC mérkőzés (Táma-ut- 
ca, bíró: Jajkovitz) elmaradt, mert a 
SAC nem jelent meg.

Negyedik csoport

Döntetvén!hozott a derbi
1. PTBSC
2. Schmoll
3. UFC
4. OMSC
5. MÖSzTK
6. Spárta
7. VÁC
8. VII. kér. Amatőr
9. Lap. SC

10. OFK
11. Hunyadi
12. TTC

1. BTSE
2. Budatétény
3. PMTK
4. NISE
5. FLK
6. BKSC
7. B. Magyarság
8. Bőrösök
9. Sz. Juventus

11 9 2 — 30 : 8 20 
12 8 3 1 33:12 19
12 7 2 3 36:29 16
12 6 3 3 33:14 15
11 7 — 4 39:18 14
11 2 3 6 16:30
14 2 2 10 14:61 6
8 1 1 6  8:19 

9 -------9 11:29 —

B. Testvériség—B. Magyarság 4:' 
(4:0). Budaioki-út. Bíró: Bosnyáko- 
vics. A bajnokaspiráns budai csapat 
sivár játékban győzte le a kilenc em
berrel kiálló Magyarságot. Góliövő 
Klein (3) és Maszál.

A B. Kossuth—PMTK mérkőzés 
(Budakeszi, bíró: Nemetz) elmaradt, 
mivel a bíró a csendőri kirendeltség 
hiánya miatt nem vezette le a mér
kőzést

16 12 3 1 42:11 27 
15 TI 2 2 41:13 24 

' 16 7 5 4 28:18 19
15 7 4 4 23:31 18
16 7 3 6 33:21 17
15 6 1 8 22:29 13
16 5 3 8 22:32 13 
15 4 2 9 19:28 10 
14 4 1 9 6:29 9 
13 3 1 9 13:21 7 
13 3 1 9 14:30 7

nem indult.
Schmoll SC—PTBSC 2:2 (1:0).

Teve-u. Bíró: Szél. A Schmoll az első 
félidőben nagy fölényben játszott, de 
jó  helyzeteit nem tudta kihasználni. 
Támadásai hamarosan két 11-est 
eredményeznek, de az elsőt Vellai 
kapufának rúgja, a másodiknál pe
dig Jerzsabek lövését Szuromi bra
vúrosan védi. A vezető gólt Vellai 
rúgja. Szécsi remek lövéssel egyen
lít. Majd a PTBSC jut vezetéshez. 
Kirz I. gyönyörű bombája a jobb felső 
sarokba jut. Az egyenlítő gólt Hütler 
beadásából Iván éri el. Szuromi 
PTBSC kitünően védett.

VÁC—MÖSzTK 3:2 (2:1). Pozso- 
nyi-út. Bíró: Gellért. A jobban lábra- 
kapó MÖSzTK már a 4. percben ered
ményes Molnár I. góljával, melyet a 
YAC Bruckeustem révén egyenlít, sőt 
Schwarcz vezetéshez is juttatja a 
vívókat. A VÁC javára megítélt 
11-est á MÖSzTK kapusa kivédte. 
Fordulás után durva kapushibából 
Gremeií egyenlít (2 :2). A győztes gólt 
a 17. percben Weisz lövi.

UFO—Orv. Műszerész 3:3 (0:1). Ke
lenföld. Bíró: Brunner. A feneketlen 
sárban nehéz küzdelmet vívott a 
két csapat. A játék túlnyomó részé
ben az UFC volt fölényben, az 
OMSC támadásai azonban veszélye
sebbek voltak. Góllövő: Kerbaum, 
Sosztdk I., Vilcsek II. UFC, illetve 
Papp, Czeitler. 1. és Faksz,

Hét gól a pozsonyi válo
gatott meccsen

N égy 11-es a Brafislava- 
Bohemians mérkőzésen

— Teie fon jelentésünk —
Pozsony, április 17.

Nyugat és Dél harcából az előbbi 
került ki győztesen, mégpedig 4:3 
(3:1) arányban. A  Makkabea- 
pályán sorra került mérkőzésnek 
2000 néző volt tanúja és Leuchter 

bírája. Zuhogó esőben, sáros, 
csúszós^ talajon job b  fedezetsorá
val, változatos játék keretében 
megérdemelten nyert Nyugat. A 
8 . percben Hesky szerzi meg a 
vezetést, a 37. percben ugyanő 
rúgja a m ásodik gólt, m ajd egy 
perccel később Dél részéről 11-es
ből Bognár szépít. 2 :1 . A  45. perc
ben Földes beállítja  a félidő ered
ményét. Szünet után mindkét csa
pat új játékosokkal jön  ki. Dél 
fölénybe kerül, szorongat, Bognár 
két szép góllal egyenlít, de aztán 
összeroppan Dél fedezetsora, mire 
aẑ  egész csapat visszaesik. Nyugat 
irányít, ám csatársora tehetetlen. 
Egyedül a budapesti NSC-ből 
származó Hesky játszik ki nagy 
form át s a 27. percben egyéni 
játékkal m egszerzi a győztes gólt, 
4 :3 .

Előmérközés: Bécsi Austria ifi 
■Pozsonyi kér. ifjúsági vál. 2:1  

(1:1). A  pozsonyi M LSz csapatá
ban csak 18 éven aluliak szerepel
tek. Gyengén.

Pozsonyban ezenkívül vendég is 
já rt  vasárnap, a prágai Bohe- 
mians. A  csehszlovák bajnokság 
harmadik helyén levő csapatot a 
Bratislava 4:1 (l:l)-es súlyos 
vereséggel küldte haza. Kuprics 
bíráskodott. Sok dolga volt, mert 
a mérkőzés eldurvult. Az öt gól 
közül négy 11-esből esett. Bulla 
három büntetőt vá gott be, Daucsik 
rúgott egy gólt, m íg a prágaiak 
gólja  Soumal 11-eséből esett. Két 
Bohem ians-játékost ki is kellett 
állítania a b írónak,

. — Saját tudósítónktól —

Keleti aiszövetség
Debreceni alosztály

Püspökladányi MÁV—DVSE 7:0 
(5:0). Debrecen, Bíró: Szabó. A veze
tő ladányi tizenegy jól játszott, de 
ekkora fölényben nem volt, amekko
rát az eredmény érzékeltet. A máso
dik félidőben megeredt az eső s ez 
lecsökkentette a játékkedvet. Góllövő:
Harcsa (2), Ulicska (11-esből), Em
ber, Bücher, Ferenc, Bodnár és ismét 
Ferenc. Jó: a P. MÁV-ban a teljes 
csatársor, valamint Marton és Sol- 
ténszky, a DVSE-ben Gorzsás, Szabó 
és Veres.

DTSC—Székgyár 2:0 (1:0). Deb
recen. Bíró: Erdélyi. A textilesek nem 
voltak jobbak s győzelmüket jórészt 
annak köszönhetik, hogy a székgyári 
csapatot határtalan balszerencse ül
dözte. Góliövő: Simon és Tóth I. (ön
gól). Simont a II. félidő elején a bíró 
megint kiállította. Kitűnt: Németi,
Pocsai, Nagy DTSC, a védelem tag
jai és Papp (Székgyár).

DEAC— DMTE 1:0 (0:0). Debre
cen. Bíró: Lengyel dr. Az első félidő
ben kiegyensúlyozott játék folyik jó 
védelmekkel s gyenge csatársorokkal.
A mérkőzés sorsa a II. félidő 28. per
cében Dalmadi Öngóljával dőlt el.
Utána a küzdelem eldurvult, minek 
eredménye az lett, hogy a bíró három 
DMTE-játékost kiállította. Vécsei 
DEAC már a játék elején megsérült 
s attól kezdve csak statisztált. .Tó 
volt: Svesndor, Pullmarm, Kösztner 
DEAC, Kállai, Dalmadi és Szikszai 
DMTE.

DVSC—Karcagi MOVE 3:0 (0:0).
Debrecen. Bíró: Rose. Az első félidő
ben a MOVE szél ellen játszik, ritkán 
jut csak szóhoz, de ekkor mindig ve
szélyes. A második félidőben Koza,
Antal, majd Juhász II. lövi a vasuta
sok góljait. A DVSC-ben Barna, Tóth 
II., Kántor és Juhász, a MOVE-bam 
Szili kapus, Tóth, Klekker és Pintér 
jeleskedett.

Szabolcsi alosztály

Nyugati alszövetség

KSE—Nyibátori AFE 6:0 (4:0).
Kisvárda. Bíró: Bácsi. A KSE állan
dóan fölényben volt, a Ny AFE szinte 
egy percre sem tudott veszélyes ellen
fél lenni. Góllövő: Rotbbaum (3),
Balog, Tóth és Dagonya (11-esből). 
A győztes csapatban a góllövőkön kí
vül Farszky és Neumann játszott jól, 
a vesztesben a védelem tagjai 
Vincze jeleskedett. Adler NyAFE az 
első félidőben megsérült.

NyÖTSE—NyVSC 4:1 (2:1). Nyír. 
egyháza. Bíró: Jakab. A  rutinosabb, 
a helyzeteket jobbam kihasználni tudó 
csapat győzött. Listván II. góljával 
a vasutasok vezettek. Tomasovszky 
egyenlített, majd Ollmann belőtte 
NyÖTSE második gólját is. A  II. fél
időben Ollmann szerezte mind a két 
gólt. Jó: Ihring, Wolf,.Neumann IV., 
Tomasovszky NyÖTSE, Wolf, Sár
kány, Szalad, Listván. II. — NyKISE 
ifj.—NyÖTSE ifj. 3:1 (1:1).

NyKISE—MTSE 2:1 (2:1). Máté
szalka. Bíró: Scheitzner. Az NyKISE 
ádáz küzdelemben nyert. Az első fél 
időben Volt csak jobb, szünet után 
már a szálkái tizenegy támadott töb
bet. Hajdú vezető gólját (8. p) az 
MTSE Bállá révén még egyenlíteni 
tudta, de a 40. percben Kábái által 
rúgott gólra válaszolni mán nem tu
dott. A mezőnyből kimagaslott 
Murczkó NyKISE játéka. Jó volt 
még: Osémi, Hajdú, illetve Bábod, 
Kun, Oláh, Bal-la és Niok.

NyTVE—PIAC 3:0 (1:0). Tisza- 
polgár. Bíró: Kiss dr. A gyenge pol
gári csapattal szemben az NyTVE a 
mezőnyben fölényben volt, de a kapu 
előtt nem nagy akcióképességet árult 
el csatársora. Góliövő: Guttmann, 
Hutftes és Kurz. Jól játszott Hutfles, 
Gerda, Kepecs, Kuttmann, Kurz 
NyTVE, Szurkos kapus, Stem és 
Grósz PIAC.

B U D Á N
az összes M O T O  H-
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ii,

különleg essé
gek, BoscSi s:űi
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Minden házhoz szállítva. lel.: JL 570-16

I. osztály
DVE—VTC 5:2 (2:1). Veszprém 

Bíró: Gray I. A VTC lelkes játékkal 
a második félidő közepéig nyílttá tud
ta tenni a mérkőzést. A  DVE szünet 
után fölénybe kerül, de csak a hajrá
ban sikerül a győzelmet kivívni. Gól 
lövő: Szijjártó (3), Kotrobai és Pingi- 
czer, illetve Kollár és Novak. Jó: Ptov 
giczer és Kotrobai DVE, Kálmán 
VTC. — DVE ifj.—VTC ifj. 1: 
(1:1).

ETO—DAC 2:0 (0:0). Győr. Bíró 
Kaimarel. A helyi csapatok küzdel
mében az első helyein álló ETO mu 
tatott jobb és lendületesebb játékot. 
A DAC lelkesedésével tűnt M. Az 
eláő félidőben csak Czuppon kapufája 
érdemel említést. Szünet után már 
6. percben vezetéshez jut az ETO 
Czuppon lefut, Kövecses a 16-oson 
belüli fellöki, 11-es, melyet Czuppon 
értékesít. A 14. percben Farkas fut 
le a szélen, beadása a kapufáról ki
pattan Kemény elé, aki habozás nél
kül bevágja. Ezután változatos játék 
alakul, majd a végén ismét az ETO 
kerül fölénybe. Jó: Czuppon, Boros: 
Bartha ETO, Horváth, Kulcsár 
Kövecses DAC. — S áss-serleg mérkő
zések: ETO II.—DAC II. 5:0 (3:0) 
— II. kér SC II.—GyAC II. 2:1 (1:0).

P. Kinizsi—II. kér. SC (Győr) 2:1 
(0:1). Pápa, Bíró: Kiss. Az
első félidő elején a győri 
csapat negyed óráig irányítja 
a játékot, majd feljön a Ki
nizsi, jsok helyzetet dolgoz ki, mégis 
a  ̂győri csapat most jut vezetésihez 
Dékány révén. (33. perc.) A második 
félidőben már az 5. percben egyenlít 
a pápai együttes. A gól szerzője Tóth. 
A  Kinizsi ezután nyomasztó fölénybe 
kerül. A győzelmet jelentő gólt a 13. 
percben Tarr gyönyörű fejese hozza 
meg. A II. kér. SC veresége várat
lan, de a mutatott játék alapján meg
érdemelt. A Kinizsi csapatának ta
vasszal ez már a harmadik győzelme,

TSC—Soproni FC 7:2 (4:1). Tata 
bánya. Bíró: Koch. Az SFC két leg
jobb embere, Maró ti és Kelemen he
lyén tartalékkal játszott, de ez csak 
részben magyarázza meg súlyos vere
ségét. A 10. percben Jánosi beadásá
ból Urbán fejeli az első gólt. öt pere 
múlva ugyanő lövi a második gólt is, 
majd a 23. percben Székely eredmé
nyes. A  39. percben védelmi hibából 
Reisz SFC 3:l-re javít. A  válasz: Szé
kely újabb gólja. Szünet után az első 
percben Német bombája hozza az ötö
dik gólt. A 30. percben Mente hibá
jából megint Reisz eredményes. 5:2. 
Négy perc múlva Németh karrieréből 
Risóczky fejéi gólt, a végeredményt 
pedig a 45. percben 11-esből Székely 
állítja be. Jó: Jánosi, Keleti, Székely, 
Urbán, Kovács TSC, Neumann, Seidl 
I., II. és Wi'lfing.

II. osztály
Nádorvárosi FC—Gyársziget 5:2 

(4:0). Győr. Bíró: Boros. Végig az 
NPC irányítja a mérkőzést. Góliövő: 
Kék (2), Niki (2) és Szerveczky, 
illetve Kovács (öngól) és Szijjártó.

TIAC-MOVE ZSE 2:1 (1:1), Zala
egerszeg. Bíró: Horváth. Meglepetés 
a ZSE első veresége. Az első félidő
ben a ZSE-böl Kubicsot a bíró kiál
lította, de a csapat tíz emberrel is 
egyenrangú ellenfél s csak bal-
szerencsével vesztette el a mérkő
zést. Góliövő: Zimmermann és Hu
szár, illetve Weiland. Kér. isk.—
MOVE ZSE II. 5:1 (0:0). Zala-kupa.

ARAK—Ercsi Eötvös 5:1 (1:0). Szé
kesfehérvár. Bíró: Kotrobai. A helyi 
csapat végig fölényben játszva, köny- 
nyen gfőz. GÓHövő: Rákhelyi (3),
Lőrinc és Zeitler, illetve Rácz. Jó: 
Gergely, Varga és Zeitler ARAK, 
Ispán, Link (Ercsi Eötvös). — ARAK 
— Maroshegy 2:1 (1:0). MILL-baj-

,TC 2:2 <2:1)- Komárom. Bíró: Veér. Egyenlő erők küz
delme. Góllövő: Kovács H., Kovács 
III., illetve Soós és Winkler.

Sotex—Győri TSE 1:1 (1:0). Sop
ron. Bíró: Tűi dér. Heves küzdelem. 
Reális eredmény. Góliövő: Miilei, il
letve Stefim.

SzSE—Pápai Testvériség 7:0 (1:0). 
Szombathely. Bíró: Fülepp. Az SzSE 
végig fölényben volt s győzelmét csak 
a játék elején tudta kétessé tenni a 
Testvériség. Góliövő: Fucibs (4),
Papp, Görög és Bárdics.

MAFC—Győri AC 1:1 (9:0). Magyar
óvár. Bíró: Erdélyi. A meccs a II. 
félidő 15. percében a nagy eső miatt 
félbeszakadt. Góllövő: Takács MAFO 
és Nagy GyAC. — Hubertus II.—> 
MAFC II. 6:0 (3:0). Seriegmérkőzés.

Északi alszövetség
I. osztály

PBÜSE—DVTK 3:2 (2:0). Zagy- 
vapálfalva. Bíró: Kerekes. Az első cs 
a második helyezett küzdelméből az 
utóbbi került ki győztesen. Erősen 
feiázott talajú pályán zajlott le a 
meccs. A helyi csapat nagy erővel 
fekszik a harcba s már a 10. perc
ben Kastanek góljával előnyhöz jut. 
1:0. A PBÜSE továbbra sem lankad 
s a 22. percben Markovics már a má
sodik gólt küldi a diósgyőri kapuba. 
A DVTlí csapata ideges lesz s to
vábbra is a pálfalvaiak irányítják a 
játékot. Szünet után hatalmas ostro
mot indít a DVTK, gólt azonban csak 
a 20. percben tud szerezni Rácz ré
vén. 2:1. Tíz perc múlva újra a diós
győri csapat eredményes, most Bova 
lábáról száll a kapuba a labda. 2:2. 
A DVTK-nál csak két percig él az 
öröm, mert már a 32. percben megint 
PBÜSE-támadás alakul ki, Huszár 
lövését csak kiütni tudja a kapus, ka
varodás keletkezik, Herich kerül lövő 
helyzetbe s az ötösről küldött labdá
ját fogni nem is lehet. 3:2. A DVTK 
hevesen harcol, de hiába, marad az 
eredmény 3:2. Kitűnt: Berencsei, Fe
kete, Iíaszti PBÜSE, Padányi, Bova 
és Szabó DVTK.

MVSC—Hatvani AC 3:2 (3:0).
Miskolc. Bíró: Adorján. Az első fél
időben jó játék volt, a másodikban 
azonban erősen esett a nívó. A. 23. 
percben Kiss eredményes, a 31. perc
ben Felföldi egy 20 méteres szabad
rúgást értékesít, maj'd a 38. percben 
Simonyi fejese köt ki a hálóban. Szü
net után az MVSC fedezetsora vissza
esik s feljön a HAC. Már az 5. perc
ben Binfeld 3:l-re javít, újabb öt perc 
elteltével pedig Fabriczd 3:2-ne hozza 
fel csapatát. Innen a miskolciak elke
seredetten védekeznek s sikerül is ne
kik az eredményt tartani. Jó: Felföldi, 
Serfőző, Kiss, Grümfeld, Lernart és 
Bencsik HAC.

ózdi VTK—DAC 2:1 (0:0). Diós
győr. Bíró: Tarpay. Az első félidőben 
a ̂  DAC sokat támad, de csatársora 
góliképtelon, Dulovics még egy 11-est 
is mellé küldött. A szünet után a 10. 
percben Zudla ÓVTK vágja be az első 
gólt, a válasz rá öt perc múlva Kraj- 
nyák DAC gólja. 1:1. A  mérkőzés 
sorsa a 35. percben dől el, amikor 
11-eshez jut az ÓVTK s azt Zudla 
értékesíti is. Kitűnt jó játékával: Jam- 
csó, Zudla, Alberti ÓVTK, Mikulják, 
Schwarczbaeher és Kuris DAC.

Sátoraljaújhelyi AC—PTK 2:1
(0:0). Pereces. Bíró: Faulháber. A 
90 percből 70-ben a PTK támadott, 
közben 28 komiért is rúgott, mégis 
vereséget _ szenvedett. A  gól nélküli 
első félidő után, a II. félidő 28. per
céiben Pavlovics a SAC-ot juttatja 
előnyhöz. A  36. percben Kovács 
egyenlít, de a 42. percben megint Pav
lovics eredményes. A  44. percben 
Nattert PTK a bíró kiállítja.

II. osztály
GyAK—Jászberényi Lehel 0:0.

Gyöngyös. Bíró: Gyúrják. Az elsőség 
egyik lég jogosabb várománya, a Le
hel értékes pontot hagyott Gyöngyö
sön. A  küzdelem végig erős iramban 
folyt, rendes játék azonban a mély 
sárban kialakulni nem tudott. Ki
tűnt: Kuharitk, Popéllár GyAK é*
Gerendási (Lehel).

SBTC—Hevesi SE 8:0 (3:0). Sal
gótarján. Bíró: Tóth. Győzött az 
SBTC, ahogy akart. Góllövő: Takács 
III. (5), Mendch (2) és Petre. Jól ját
szott: Takács III., Takács TV., Her- 
czeg SBTC, Hamar és Stégermann 
HSE.

MESE—Dobó 0:0. Eger. Bírói 
Krompaszky. A helyi derbin a MESE 
volt a jobbik fél, de a lelkes és jól 
védekező Dobóval szemben győzni 
nem tudott. A Dobó lelkes játékával 
rászolgált az egyik pontra. Jó: Krip- 
kó, Kovács, Sípos MESE, Vizslov- 
szky, Lájer, Szapltai és Eperjesi 
(Dobó).

Déli alszövetség
I. osztály

HTVE—Szegedi AK 0:0. Hódmező
vásárhely. HTVE-pálya. Bíró: Szebe- 
nyi. A  mérkőzés előtt hatalmas eső 
esett s így mély sár fogadta a csapa
tokat. A küzdelemben a HTVE bizo
nyult valamivel jobbnak, de széteső 
csatársora miatt gólt szerezni nem 
tudott. Jó volt: Török, Gráyács, Ne
mes HTVE, Gombkötő, Doktor és 
Schmutzler SzAK. .

HMTE—Kecskeméti AC 3:1 (1:1), 
Hódmezővásárhely. HMTE-pálya. Bí
ró: Lapu II. Az alaposan feljavult 
munikáscsapat kiadós vereséget márt 
a bajnokaspiráns KAC-ra. A  kecske 
méta reményeket azonban eltemette a * 
meccsen a HMTE gárdája. Keresztes
utÍt™?1 a M  vezetéshez s a xuyiiE csak nehezen tud szünetig 

ftem- tálját Kovácsi lövi A 
II. febdoben a HMTE rohamoz s a 
küzdelem sorsát Kovács, majd Csa
bai gólja eldönti. J ó : Fekete, Héja,
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Kovács, Szél HMTE, Rázsnyai II., 
Keresztes és Kerekes KAC.

KTE—Szentesi TE 3:2 (3:2). Kecske- 
tóét. Bíró: Vezér I. Esőben, sárosta
lajú pályán került sorra a mérkőzés.
A 7. percben Kovács szerzi meg a 
Vezetést, a KTE-nek, a 17. percben 
pedig Székely lő véőhetetlen gólt, 
2:0. Az SzTE most feljön és a 23 
percben Czibula 2:l-re szépít Lakó 
hibájából. A 39. percben kavarodásból 
Székely a KTE harmadik gólját lövi.
A 42. percben Piti állítja be a fél
idő s egyben a meces végeredmé
nyét, Jó: Magó, Kiss, Kovács, Szé
kely KTE, Horváth^Szemerédi, Szat
mári és Kerekes SzTE.

KEAC—Kiskunfélegyházi TK 0:0. 
Szeged. Bíró: Martonossy. A KTK 
bravúros játékkal megérdemelten 
Vett el egy pontot az othonában ját
szó vezető KEAC-tól. Magásnivójű, 
élvezetes küzdelem folyt végig, mind
két csapatban a védelem játszott 
nagyszerűen, a csatársorok ellenben 
feltűnő puhák voltak.

SzTK—SzVSE 1:0 (1:0). Szeged. Bí
ró: Klein. Egyenrangú ellenfelek 
harcoltak, a küzdelem változatos 
Volt. A meccs egyetlen gólját a 9. 
percben kapnshibából Tombáez éri eí.

ÜTŐ—Kisteleki TE 5:1 (1:1). Szeged 
Bírói Kofnlósi. Az első félidőben a 
Vendégcsapait jól tartja magát, a 
vezetést is megszerzi Szabó II. öngól
jával s az UTÓ csak az utolsó perc
ben tud egyenlíteni Zscmberi révén.
'A második félidőben félórán keresz
tül erős ostrom alatt áll a RITE ka
puja. A kisteleki védelmet a 28. perc
ben Marosán gólja töri meg. Utána 
Szekeres, Zsombori I. és Zsemberi II. 
gólja pecsételi még a Kite sorsát.

II. osztály
Móraváros—HTKSE 7:0 (5:0). Sze

ged. Bíró: Csiszár. A sereghajtó
HTKSE most is nagy vereséggel tért 
haza. Góllövő: ílánta (8), Lehotai (2), 
Szélpál és Balog,

Csabái alosztály 
I. osztály

O M T K — Mezőkovácsházi TE 5:2 
(2:2). Orosháza. Bíró: Pataky. Az 
MTE végig egyenrangú ellenfél, do 
a szerencsével .hadilábon állt és 
toeg nem érdemelt súlyos vereséget 
szenvedett. Az 1. percben Limák 
gólja révén vezet az OMTK. A 15, 
pefehén Arató egyenlít. Az MTE 
fölénybe kerül, mégis az OMTK 
szerzi meg a vezetést Hoffer góljá
ból. A 43. percben Urbán beadásából 
Bzedlacsek egyenlít. Szünet után a 
20. percben az OMTK 11-eshez jut, 
melyet Magyar értékesít. Az MTE 
Visszaesik és a 31. és 38. percben 
Magyar két gólja bebiztosítja a győ
zelmet. Jó: Szabó, Hoffer II. és Já- 
Fóiyi. OMTK, Grünfcld, Verenyi, 
Beák, Arató és Bányik.

Élőre—Gyulai TE 2:2 (2:1).
Gyula. Bíró: Kandiba. A kiesés
ellen harcoló Gyulai TE ér
tékes pofttot hódított el hagy ellenfe
létől. A GyTE támadott többet, de a 
csi&ibaá csatársor jobbam to&sziimiita ki 
kevesebb helyzetét. Góllövő: Sajben, 
Pagurka, illetve Szabó és Csiszár. 
Milyót (Előre) a II. félidő 23. percé
ben a bíró kiállította.

Bóhn SC—Gyulai AC 2:1 (0:1). 
Békéscsaba. 1000 néző. Bíró: Faragó. 
Nagy érdeklődés előzte meg a legke
vesebb pontot vésztett csapatok ta
lálkozóját. A Bchn SC két tartalékkal 
állt fel s csak nehezen szerezte meg 
a győzelmet. Az első félidőben Sza- 
ttiszlónak és Kertésznek akad nagy 
Helyzete, de előbbi kapusba, a 
másik mellé lő. A 35. percben Gottre 
a kapu előtt emelgeti a labdát, Tas- 
nády elveszi tőle és két méterről be
lövi. 0:1. Fordulás után a Bohnt mint
ha kicserélték volna. Már a 4. perc
ben Szaniszló kapásból, fordulásból 
pompás góllal kiegyenlít. A BSC fö
lénybe kerül, de támadásai a gyulai 
kapuson, Marékén sorra megtörnek. 
Végre a 23. percben Szigeti fut el a 
szélen, beadását Marék Sípos elé üti, 
kinek közeli lövése a hálóban köt ki. 
2:1. A Bőim SC továbbra is támad, 
a további eredmény mégis elmarad. 
A BSC közvetlen védelmének nem 
tolt jó napja, annál jobban működött 
a fedezetsör, különösen Kliment jeles
kedett, a’ csatársorban csak Szaniszló 
és Szigeti érdemel dicséretet. A 
GyAC-bftn Marék, TaSnády és K. Sza
bó játszott jól.

CsAK-MAFC 1:1 <ltl>- Mezőtúr. 
Bíró: Horváth, A mérkőzést a II. fél
idő 20. porcéban a bíró félbeszakította, 
mert az .eső nagyon ráloezdetit. 
MAFC soha ilyen könnyen nem győz
hette volna le a CsAK-ot, mm-t ezen 
a meccsen. Góllövő: Amberg, illetve 
Bordács (öngól).

Délnyugati aSsxövstség
Pécsi alosztály:

NTE—PEAC 2:0 (2:0). Nagykani
zsa. Bíró: Kaufmann. Esőben, csú
szós talajon került sorra a mérkő
zés. Az NTE nagyobb technikai tu
dása végig kidomborodott s végered
ményben biztos győzelmet aratott az 
egyetemi csapat felett. A  mérkőzés 
Sorsa az első félidő 29. és 30. percé 
ben dőlt el, amikor gyors egymás
utánban előbb Szölíar szerzett gólt 
Farkas átadásából, majd' a Stollár

által kiugratott Jákubée ra
gasztott eszményi dugót a sa
rokba. R második félidőben 
Halas PEAÖ súlyosabb térdsérülést 
szenvedett. A mezőny legjobb embere 
Ritter NTE volt. Kitűnt még: Far
kas, Szóllár, Éngefíeitner NTE, Si
mon, Veréb és Baczó PEAC.

DVAC—KTSE 4:2 (2:1). Kapos
vár. Bíró: Sturm. (Szükség bíró.) A 
kiküdött Lovag bíró betegsége miatt 
nem vállalta a meccs levezetését. 
A pécsi csapat megérdemelten vitte 
haza a két pontot. A KTSE kétszer 
egyenlíteni tudott, de a harmadik és 
negyedik pécsi gólra való válaszolás
ra már líém futotta erejéből. Góllö
vő: Keszler (2), Kajtor és Bragyás, 
illetve Halász (2).

KRSC—PAG 2:1 (1:0). Pécs. Bíró: 
Láng. A lelkesebb csapát Csak sú
lyos hírói tévedéssel nyerte a mér
kőzést. Az első félidő 25. percében 
Győrffy kitör, a kapu előtt elesik és 
á labdát kézzel üti a hálóba, de a 
bíró megadja. A második félidő 25. 
percében' Jambrusits közelről a 
KRSC második gólját lövi. A PÁC a 
35. percben Kadó góljával szépít az 
eredményen. Kollárt PAG a bíró 
kiállította. Jó: Győrffy, jambrusits, 
Kiss KRSC, MUsati, Janics és Kollár 
PÁC,

A PSC—Szigetvári AK mérkőzés 
elmaradt, mert a SzAK csapata áütö- 
defekt miatt, nem tudott megjelenni

BPAC—DVOGE 6:0. Pécs.' Bíró: 
Csik. Erős mérkőzés. Mindkét Csapat
ban a . csatársor nagyon szétésőén és 
puhán játszott. Jó: Horváth, Kotács 
és Sanczl DPAC, Ballag, Korpádi és 
Albrecht DVOGE.

riil, de támadásait nem kíséri sze
rencse. A MÁV-ban kitűnt Bujákl, 
Tasi, Dracskó és Mészáros, az SzMTE- 
ben Fuehs (a mezőny legjobbja), Po- 
povics, Pállá és Víg.

TISE--T. MOVE 0:0. Törökszent- 
miklós. Bíró: Eperjéssy. A helyi 
csapatok küzdelme az erőviszonyok
nak megfelelő eredménnyel végző
dött.

C. MOVE—üllői SE 3:1 (2:0). Ceg
léd. Bíró: Adler. A helyi csapat lel
kes, szép játékkal megérdemelten 
győzött. Góllövő: Rimóczy (2), Gu
lyás, illetve Fövenyes. — C. MOVE 
II.-Abonyi ISE 1:0 (0:0).

Barcza-csoport
Dunaháraszti MTK—RVSE 1:0 

(1:0). Rákos. Bíró: Seemann. Vál
tozatos, hevesiramú mérkőzés kereté
ben balszerencsével veszt a honi csa
pát. A gólt súlyos védelmi hibából 
Klémann lőtte.

PAG—GyÖmrŐi SE 3:0 (2:0). Pá
céi. Bíró: Takács. Izgalmas mérkőzés. 
A  GySE-nék. semmi sem sikerült. A 
telkes PÁC győzelme megérdemelt. 
Góllövő; Holló I. és Holló II. (2). Jó: 
Holló I., II. és Soás PÁC, Rohfeld, 
Iván és Rojj GySE. — PÁC ifj.— 
GySE komb. 2:2 (1:1).

RÍK—Rákosligeti AC 1:0 (9:0). Rá' 
kdsesaba. Bíró: Meiszter. Meg nem 
-érdemelt szerencsés győzelem. A gólt 
a II. félidő 41. percében Pásztor fe
jelte. A győztes csapatban Deli és 
Dénes, a vesztesben a védelem tag
jai jeleskedtek.
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Bajai alosztályt.
TSE—Mohácsi TE 4:1 (1:0), Szetk- 

szárd. Bíró: Liliden baum. Az első fél* 
időben egyenrangú ellenfelék küzdel
me. A  TSE ll-esből Fekete révén 
szerzi meg a vezetést. Szünet Után á 
TSE fölénybe kerül és a 9. percben 
Gyimóthy lövését Juhász a saját ka
pujába lövi. A 10. percben Varga 
ll-esből 2:1-re javít. A 14. percben 
Tóth öngólt vét, a befejezés előtt pe
dig Kovács lövését Bárácz küldi a 
saját hálójába. Jó: Kovács, Fekete, 
Folch, Dóra TSE, Léhmánn, Varga, 
Haffner és Kovácsevics MTE.

BSC—Béttaszéki TC 2:2 (2:1). 
Bácsalmás. Bíró: Maros. Nagy meg
lepetés! Unalma*, csapkodó játék ke
retében vesztette él az egyik pontot a 
BSC. A helyi csapat az utolsó perc
ben egyenlített, a BTC egy 11-est nem 
értékesített. Góllövő: Gáspár, Rudics, 
illetve Róth és Lencsés.

Bácska—BMTE 3:0 (liO). Baja. 
Bíró: Fleischér. Végig Bácska van 
fölényben, de a BMTE szívós védel
mével csak a második félidőben tud 
megbirkózni, bár az első félidő 30. 
percében a munkáscsapat védelméből 
Nagyot a bíró kiállította. Góllövő: 
Pfitim, St-ark és Horváth*

RTSF—Simöntomyai BTC 1:0
(1:0). Baja. Bíró: T-Iajnész. Érősiná- 
mú, szép mérkőzág. Az első féliőben 
az SBTC némi fölényben játszott, le 
csatársora feltűnően gólképtelennek 
bizonyult. A félidő és a meccs egyet
len gólját Karagity lőtte. A  II. fél
időre még nagyobbá vált a simomtor 
nyai- fölény, de a tömörülő Turul-vé
delem megakadályozta még az egyen 
lítést is.

Középm agyar ószövetség
\ I. osztály

Tibor-csoport
DAC—D. Magyarság 4:1 (1:1). 

Dorog. Bíró: Fejér. A bajnokság felé 
törő útjában hatalmas ellenfelet 
gyűrt maga alá a nagyszerű forrná 
ben levő dorogi tizenegy* A meccs 
szép időben, közel ézer néző előtt zaj
lott le. A játék az első félidőben és 
a második félidő 20. percéig hullám
zott, a DAC csak az utolsó 25 peré
ben kerekedett felül. A?. I. félidő 20. 
percében Prohászka vezetéshez jut
tatja a DAC ót, de a Magyarság Fái 
révén a 41. percben egyenlít. Szünet 
után a 20. percben Pechlov szere* 
gólt, utána tíz perc múlva Berényi 
eredményes, majd a 35. percben sza 
badrágasból Pechlov állítja be a vég
eredményt. Jól játszott: Glatzner,
Bárdos, Nerolda, Prohászka, Pechlov 
DAC, Markó, Bakács, Albert, Bretsch 
és Fái (Magyarság), — Magyarság 
ifj.—DAC ifj. 2:1 (1:0). Tiibor-díj. ’ 

Tokod! ÜSO—V. Remény 2:1 (0:6) 
Vác. Bíró: PáulinyL A tartalékos 
váci csapat Ofc első félidőben 3Ő1 
tartja magét, szünet után azonban 
a TÜSO magára talál és biztosan 
győz. Góllövő: Cservenka és Kiss, 
illetve Ráez (H-esbŐl).

Váci AC—BTE 1:1 (0:0). Balassa 
gyarmat. Bíró: Pretzrter. A BT® lé
lek nélkül játszott S reálisan vesztette 
el az egyik pontot. Géllövő: Paulik 
VÁC és Kovács BTE.

Dratsay-cMport
SzMÁV-SzMTE 1:1 (1:1). Szolnok. 

Bíró: Nürnberger. A MÁV értékes 
pontot vesztett el s könnyen lehet, 
hogy ezen csúszik él bajnoksága. — 
A 20. percben Sárkány a MAV-nak 
szerzi meg a vezetést, az SzMTE * 
35. pereken Pállá góljával egyenlít. 
A fi, félidőben a MÁV fölénybe ke

II. osztály
BTC—Szentendrei TK 4:1 (2:1).

Békásmegyer- Bíró: Gábrics. Unal
mas játék, győz a határozottabb Csa
pát. Góllövő: Zurmühl (2), Mayer,
Uhiarik, illetve Mester.

ASC—Nógrádverőcel Remény G :1 
(4:0). Alag. Bíró: Fehér Á. Az ASC 
bajnokaspiráns csapatot könnyen, 
megerőltetés nélkül győzött. Góllövő: 
Szakái (3), Jurasek (2) és UtSek, 
illetve Kozma.

Pomázi MOVE—Sz. MOVE 4:1 
(1:1). Szentendre. Bíró: Szálai. Lel
kes, de durva csapatok küzdelme volt 
a meccs. Góllövő: Golub (3), Kiss, 
illetve Tóbi.

Bécs, április 17. 
Meisl Hugó hivatalosan csak 

hétfőn este állítja össze Magyar- 
ország és Köaépnémetország ellen 
csapatait, az eddigiek szerint azon
ban nagyon -kevés helyen lehet két
ség a csapatok szerkezete iránt.

- Magyarország ellen a védelem az 
olaszok ellen jól,bevált Hiden -*p>- 
Schramseis, Blum hármasból fog 
állni, bár Hiden feltűnő gyenge 
formát árult el a mai kupamérkő
zésen. * ,

Két fedezetsora van Meislnek, az 
egyik a Braun^-Hoffmann— 
Nausch trió, a másik a Mock— 
Smistik— Luef együttes. Még nem 
döntött Meisl abban az irányban,

lítipáreit sea tudati 
győzni i  vezető Í M E

—  Telefonjelentésünk  —
.: / ;  üÁgvár, . i  ír

UMTE— UTK 2:2 (1 :1 ). Un,g- 
vár. Bajnoki. B író: katona
(Kassa). Sáros talajon, esős idő
ben Gallus az UTK-nak szerzi meg 
a vezetést-, de Seidl egyenlít. Ké
sőbb Gallus 11-est. mellérúg, 
Nyaklovszky azonban újra az 
UTK-nak szerzi meg a vezetést, de 
Komenda egyenlíteni tud.

Beregszászi FTC— Nagyszőllősi 
SE 8:D. Nagyszőllős. B író: Bloeh. 
(Ungvár).

Munkácsi SE— Spartacus 0:0.
Munkács. Bíró: Róth (Ungvár),
Sáros pályán az MSE egyik leg
jobb játékosa, Budai hamar meg
sérült s így szerzett pontot a 
Spartacus.

Ungvári AC— Beregszászi MSE 
2 :0  (0 :0 ) . Beregszász. Bíró: Gott- 
lieb (Ungvár). Zalcer és Andrej 
kovits góljával győz az UAC. Ki 
tűnt az UAC-ból Molnár és Ko
vács, míg a BMSE-ből a két szélső 
A győztes csapatot és a bírót kö
vekkel dobálták meg a mérkőzés 
végén.
A kassai zsupától különvált új kár- 
pdtalji szláv kerület eredményei: 

Sk Russj (Ungvár)—Slovan 
10:0 (5 :0 ) . Munkács. B író: Csí
zek. Köbzár 3, Rózmann, Kovács és 
Szukovszky 2— % míg Baczó egy 
gólt rúgott.

CsSK— Huszti SC 3:1 (1 :1 ) 
B író: Martinék (Ungvár).

A  kassai zsupától különváltak 
bajnokságában egyelőre csak négy 
csapat küzd.

H Y P E R O L
ideális síi- és M M M S
* Minden sportember arra törek

szik, hogy sportteljesítményeinek 
maximumáig juthasson el. Ez csak 
helyes életmóddal és célszerű táplál
kozással vihető keresztül. Tegyen 
reggeli és uzsonna tejébe 2—3 kávés
kanál Gyomaitine-t és tréningj ét 
siker fogja koronázni. Dragée alak
jában is kapható.

Barátságos mérkőzések
Kispest—Nemzeti 2:1 (1:1). Szt,

Imre-u. Bíró: Révéra dr. és Pauer.
Somogy—KP AC 4:2 (1:1). Kapós 

vár. Bíró: Horváth.

hogy melyik marad Becsben, me
lyik megy Középnémetországb*. 
Valószínű azonban, hogy az előbbi 
áll ki majd a magyar csapat ellen*

A csatársor véglegesnek tekints 
hető, mert a jobbszélső Zischek be
állításáról Meisl végleg lemondott; 
Helyére az Austria Mdózerje ke
rü l A csatársor többi részei 
Gschweidl, Sindclar, Schall, Vóget 
összeállításban áll ki, ez iránt nem 
is lehet kétség. fib'l

A középnémetek ellen Platzev leit 
a kapus, Janda, Sesta, Becher kö
zül kettő a hátvéd, míg a csatár
sorban nagy meglepetésre készül 
Meisl.

Howorka Ottó.

Románia
Resica; UDR— Rapid 2:0 (0 :0 ). 

B író : Krauaz, A bajnokcsapat még 
nincs formában. A  II. félidő 18. és 
42, percében lőtte a gólokat Czakó, 
a másodikat ll-esből.

Temesvár: KiniKS!=ICadima 3:0 
(2 :0 ). B író: Welter. Steiner 1, 
Spick 2 gólt lőtt. Spiok egy 11-est 
még el is hibázott.

Patria— Frapelia 2:1 (0 :0 ). — 
Electrica— Hajdúk 4:0 (2 :0 ) . II. o. 
bajn. mérkőzések.

Zsombolya: Hertha— Freidorf
2:1 (0 :0 ). —  ZsSE— TriCOlor 2:2 
(0 :0 ). II. o. bajn. mérkőzések.

Vlád-csoport (III. osztály)’ : Da
cia— 'Vulturii 2:1 (1 :0 ). Unirea— 
Union Q:Ó.

Barátságos Tem esvárt: TAC
komb.— TMTE komb. 10:1 (5 :1 ) 

Nagyvárad: NAC— Egyetértés
5:0 (2 :0 ). Bajnoki, B író : Valku. A 
tartalékos NAC válogatottjai jó 
játéka révén .győz. Glanzmann (2) 
Rónay, Kovács és Krausz a. gól
szerző. —- Grisana— Makkabi 8:1 
(5 :0 ) . B író : Farkas Pál.

Nagyszalonta: Törekvés— Nagy
szalontai SG 6:0 (4 :0 ) . Bíró: 
Fried. Gólok: Klein (2 ) , Feuer- 
stein, Gábor I. és II., Csont. A  Tö
rekvés új csatársort próbált.

Kolozsvár: Rontania— Univer-
sitatea 0:0. A  bajnokság döntő- 
jellegű meccse volt ez. A  döntet 
len eredmény alapján a bajnoki 
címet az U csapata nyerte el. 
KAC— Haggihor 1:0 (1 :0 ) .

Brassó: I. osztály : Brassovia— 
BMTE 5:0 (2 :0 ). C FR— Viktória 
2:1 (2 :0 ). IAR— Olimpia 7:b
(5 :0 ). II. osztály: G lória—Vénás 
2:2 (2 :1 ). Sparta— Suburbiu 5:1 
(2 :0 ).

Nagyszeben: Soimia— Uffírea
(Gyulafehérvár) 2:1 (1 :0 ) .

Gyuláfehérvárí Mihai Viteazu 
— NSE 2 :0  (0 :0 ) ’. ,

Mármarossziget: Olimpia (Szat- 
már)— MSE 3:0 (2 :0 ) .

Nagybánya: Tricolor— Bar-
kochba 2:2 (1 :0 ).

Szatmári Nagykárolyi Viktória 
— Törekvés 4:1 (1 :0 ).

Nagykároly: Nagyváradi CFR 
— Törekvés 2:1 (2 :1 ).

Kinérváralja: KSG— Colting
0:0.

Bukarest: Venus— Makkabi 3:0 
(2 :0 ). CFR— Juventus 4 :0  (2 :0 ) 
Unirea Tricolor— V ojvodul Mihai 
2:0 (1 :0 ). Olimpia— Sp. Studen 
tes 1:1 (0 :0 ).

Lelkes hangulatban 
hagyta el a Ferencváros 

csapata Debrecent
r j é  m e 0 i j d t m $ ü M ^

Debrecen, április 17.
A zöld-fehér csapat tagjai B  

vezetői a diadalmas mérkőzés után 
hamarosan az állomásra vonultak* 
hogy az eredeti terv szerint a f il 
léres gyorssal térjenek viasza a f ő 
városba. A pályaudvarra hatalma* 
tábor kísérte el a vígan énekeld 
társaságot s nótaszó mellett fog
lalták el a játékosok helyeiket is 4 
részükre fenntartott különkocsihátü 
Az örvendő ferencvárosiakkal r tö
mött vonat telke* éljenzés és ének
lés mellett hagyta el Debrecent.

Hollandia újra legyőzte
lijSÍ4

—  Telefonj elöntésünk —  
Amsterdam, április 17.

20.000 néző előtt a svájci Ruoff, 
bíráskodása mellett 2:1 (1:Ö)| 
arányban biztos, de küzdelmes gyár 
zelmet aratott a holland csapat *  
belgák fölött é« ezzel megismé
telte —  ha nem is olyan arányiján 

- legutóbbi antwerpeni győzelmét. 
Lagendcmt és Adóm  lőtte a győzte* 
csapat góljait, Cápelle a belgákét 
Lagendml a II. félidő 25. percé
ben megsérült és helyére tartalék 
állt be. A belga csapat ezúttal má* 
jobb volt, mint Antwerpenben.

C 0 R IN T H B A N -D M
SÍÉ BB.4C I.-í m i  

Salgótarján. Blré: Siettél'
SSE: Csal a — Vles, Novoíaád — Jancsi, 

Valót, Springer — Novosíeloaxky, pancoék, 
Márkus. Rigó, Vifosztík.

BEAC: Mtisí -  Vlgh, Btnéíck i t .  -  í« -  
giea, Marék, Lengyel — Borbély. Faláé, 
KotrascHek flc., Kirí. Zndla.

A MOVE csapatát szereplé BEAC r»tk «  
első lélidőben volt egyenrangú ellenié!.

Már a 7. percben rczetústieZ Jut t i  SSS 
Vírosztik géljúval. A 13 percben , Álra lé* » 
vése tfovoszdd lábáról báliba jut. öttgétf ‘ 
lil. A M. pervbet* gtay •fevéao 
1:2. A 25. percben sz#  góllal égyónlit.

Siönet után a 22. percben Rigá be«J*s« 
Viroszt&k értékesíti, ma}4 a tó, percben 
Rigó passióból Dancsdk ló gólt.

A mezőny legjobb emberé fítgó volt. Ki
tint még Vics, Jancsi. Virosítdk SSE, Mu*i. 
Vigh. Jagicá. kotrásokét: dr. és Kiss BEAC.

• Meinl finom pralinéé. Legfinomabb 
órámé-, gelée- é t  marcipáptöltéé. Ára
a minőséghez képest rendkívül öleié* 
Tfitrvfin n róha vásári ást.
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Bogén Erna 
veretlenül nyerte 
a női tőrbajnokságot

Pompás vívásával kiemelkedett 
a mezőnyből — Dany Margit lett 
második és az újonc Horváth
Kató harmadik

— Saját tudósítónktól —
A nagy vívóversenyek hónapjába 

méltón illeszkedett be a hölgybajnok
ság, amely igazán magán viselte a 
bajnoki verseny minden jellegzetes
ségét. Röviden: a verseny komoly 
sportban gazdag, fordulatokban bő
velkedő és izgalmakban utolérhetet
len volt. Annyi forró pillanatot nyúj
tott, amennyit csak férfibajnokságo- 
kon láttunk eddig. A  BEAC termében 
folyt a verseny. A terem ugyancsak 
kicsiny volt annak a sok nézőnek, aki 
kíváncsi volt a női vívásra.

Huszonnégy versenyző négy hatos 
csoportban vívta előmérkőzését. 3—3 
ment tovább s a középdöntőt két ha
tos csoportban küzdötték. végig a 
hölgyek. Ezekből 4—4 jutott a dön
tőbe.

Az előmérkőzés aránylag kevés iz
galommal járt: az igazi nagy sírások 
a középdöntőben kezdődtek. Ott már 
sírt a megvert s vele sírt a győztes 
is. Az előmérkőzés 1. csoportjából 
továbbment Bogén, Vargha és Chrisz- 
tián, kiesett: Pungor, Szenesné és 
Kéry. A 2. csoportból Dany, Kőibe 
és Breuer ment tovább, kiesett: Mol
nár, Szentiványi és Faragó. A 3. cso
portból Elek, Rozgonyiné és Kéglné 
jutott előre, kiesett: Orbán, Hasen- 
feld és Kellner. A 4. csoportból Hor
váth, Kalmámé és Árvay került to
vább, míg Mészáros, Winklemé, Vay 
és Perényi esett ki.

A középdöntő 1. csoportjából Dany, 
Vargha, Elek és Kőibe jutott a dön
tőbe, kiesett: Rozgonyiné és Kéglné. 
A 2. csoportból bekerült Bogén, Kal- 
márné, Breuer és Horváth.

A döntő küzdelemben nagyon szép 
vívást láttunk. A hölgyek az elmúlt 
egy esztendő alatt nagyon sokat fej
lődtek.

Bogén Erna.
Technikája, fiús erélye és küzdeni 
tudása magasra emelte a többi fölé. 
Általában nagyon jó volt, de voltak 
gyenge pillanatai, mikor majdnem 
elkapták őt olyanok is, akik jóval 
gyengébbek nála. Dany Margit lett 
ezúttal is második. Dany sok techni
kát nem vitt a küzdelembe, ellenben 
támadókedvvel, néha nagy créllyel 
szerezte győzelmeit. Horváth Kató 
lett harmadik.

Horváth ú jon c a versenyzés
ben s kitűnő szereplése nagy

m eglepetést keltett.
A kistermetű balkezes hölgyvívó 
technikásán, ötletesen és okosan ví. 
vott. Kétségtelenül - a legnagyobb te
hetségek egyike. Vargha. Ilus cseh
szlovák bajnoknő követte sorrendben. 
Vargha szintén jó iskolával felszerel
ve vívott s néha nagyon erős tudott 
lenni. Voltak azonban asszói, mikor 
kihagyott. Elek Margit lett ötödik. 
Elek délelőtt nagyszerűen vívott. 
Este azonban messze alatta maradt 
délelőtti formájának. Támadásai jók 
és gyorsak voltak. Kőibe Rózsi jól 
vívott. Balkezes küzdövívó, aki sok
szor hozta zavarba ellenfeleit fel
tartószúrással is. Kalmámé nagyon 
szép technikával, iskolásán és elegán
san vívott. Délelőtt ő is sokkal többet 
mutatott. Szép vívása mellé erélyt 
nem tudott felsorakoztatni. Merő el
lentéte volt Breuer Lily, aki hatal
masan küzdött. Szépen, formásán 
víyott.

A z asszék:
Kaimárné—Breuer 5:4, Kőibe— 

Elek 5:4, Dany—Horváth 5:3, Bogén 
—Vargha 5:3, Kalmámé—Kőibe 5:3, 
Breuer—Horváth 5:4, Bogén—Elek 
5:4, Dany—Vargha 5:4, Kőibe— 
Breuer 5:0, Horváth—Kaimárné 5:3, 
Vargha—Elek 5:3, Bogén—Dany 5:4, 
Horváth—Kőibe 5:1, Breuer—Vargha 
5:4, Elek—Dany 5:3, Vargha— 
Kőibe 5:2, Bogén—Horváth 5:3, 
Dany—Breuer 5:0, Vargha—Kaimár
né 5:3, Horváth—Elek 5:3, Bogén— 
Kaimárné 5:1, Bogén—Kőibe 5:0, 
Dany—Kalmámé 5:2, Elek—Breuer 
5:2, Vargha—Horváth 5:4, Dany— 
Kőibe 5:2, Bogén—Breuer 5:3, E-lek 
—Kaimárné 5:3.

Végeredm ényben:

1. Bogén Erna BEAC 7 gy.
2. Dany Margit MAC 5 gy.
3. Horváth -Kató Santelli-iskola 

4 gy-
4. Vargha Ilus Csehszlovákia 3 gy.

2S tus.

5. Elek Margit BBTE 3 gy. 29 tus.
6. Kőibe Rózsi DAC 2 gy. 29 tus.
7. Kalmár Istvánná BEAC 2 gy. 

32 tus.
8. Breuer Hona Santelli-iskola 2 

gy. 33 tus.

A Ludovika Akadémia házi kard 
csapatversenyt rendezett első és má
sodik csapata között. Győzött az első 
csapat 11:5 arányban. Ebben a csa
patban Daniján, Kóos és Bertóty 3— 
3, v. Koncz 2 győzelmet szerzett. A 
második csapatból Szervánszky és 
Blesehik 2—2, Bartha és Moser 1—1 
győzelmet aratott.

^ S 3 S M 3 3 ^

10 km-es országúti bajnokság volt 
tegnap Kassán. Az eredmény: 1.
Nyigoscsik KAC 36:16, 2. Burza KAC 
36:39, 3. Prinszky CsSK 38:21, 4.
Halla KAC 38:29, 5. Szabó KAC.

F U T Ö C I P Ö
atlétatrikó, nadrág, gerely, diszkosz 
stb., atlétikai cikkek legjobb, leg- 

_ olcsóbb beszerzési helye 
K É C c I E S ,  atlétikai- és tutballcikkek 
szaküzlete, Kertész-u. 42. (Telel.: 432—51.) 

Kérien árjegyzéket

Ladoumegne—Nurini páros viadalt 
vett tervbe nyárra Párlsba Dickson,
a híres menedzser. A nehézség a do
logban csak az, hogy Nurmi egyelő
re amatőr szeretne maradni, Ladou- 
megue pedig — mint a Nemzeti

1 . Szent István felső
kereskedelmi győzött az 
idén is a KISOK országos 
mezei futóbajnokságában
Rács Géza (soprom reál) másodszor 
is megnyerte az egyéni bajnokságét

— Saját tudósítónktól —

ALNACH-féle S P O R T C I P Ő K
készítője BRAYER LAJOS, 1L, Zsigmond
it 3. — Speciális fntó>, birkózó-, bozoló-, 
v lvóclp ök . — (Telefonhívó: 51—3—71.)

Sport részére adott és vasárnapi 
számunkban közölt nyilatkozatából 
kitűnik — nem akar profi versenye 
ken indulni.

legolcsóbban

L ÚD  VÉG
éremveró gyárában kaphatók. 
A MASz, a Nemzeti Sport stb. 

szállítója

Budapest, Thék Ersdre-utca44.

A SzAK ifjúsági kezdőversenyt
rendezett tegnap Szegeden. 100 m: 1 
Popper Dugonics 12.4, 2. Maschal To- 
mory 12.6. —  400 m: 1. Aigner Ár
pád 58.4, 2. Ruzicslka SzMTE 58.6. — 
1000 m: 1. Bene Á. 3:03.6, 2. Cse
resznyés SzTK, 3:06.2. — 200 m: 1 
Grósz Bácska 27.1, 2. Popper D 27-3
— Magas: 1. Práter Á 158, 2. Apró
Iparlát. 154. — Távol: 1. Tessin Á 
583, 2. Papp T 574. — 3-as: 1. Ba
goly D 12.35, 2. Bité A 11.92. —
Súly: 1. Klemtner A 9.72, 2. Apró 
Iparisík. 9.60. — Diszkosz: 1. Bakos 
Tanárk. 31.00, 2. Nikolényi T 29.51.
— Gerely: 1. Márton D 40.90, 2. Szi- 
ráki Á 3800.

DR FÉNYES szakorvos
vér-, b5r- és ne-

Rákóczi-út 32. 1. em. 1 ajtó mibetegeknek
Rókussal szemben £ap egéS*

A középiskolások országos mezei 
futóbajnoksága tegnap is —  mint 
már hosszú évek óta —  gyönyörű 
tömeget sorakoztatott fel a Kisrá
kos lankás mezőin.

A napsütéses, enyhe idő kedve
zett a diákoknak s a komor felhők 
elbírták terhüket a verseny lezajlá
sáig, de annál bővebben ontották 
utána a tavaszi záport!

A  108 iskolaszíneiben pompázó 
diák fél 11 után áll starthoz s Haj- 
pál Benő tanár terepismertetése 
után ered útnak a színes kigyózó 
vonal.

A vezetést a Verbőczy rg. futója, 
Skál Zoli veszi át s utána sorakozik 
mindjárt a kezdés után a soproni 
Rácz, a mesterutcai Polgár és Pit- 
rik, az Érseki rg. büszkesége, a kis 
Reichl Sanyi, akit titkos favoritnak 
gondoltak egyesek, Mártha, a Kos
suth fk.-ból s így tovább.

A vezetést Skál csaknem a célig 
megtartja s a nyomában futó Rácz 
csak az utolsó 100 m-en hűz el mel
lette.

Gyönyörűen futottak a győztes 
csapat, a IX. Mester-u. fk. diákjai. 
Egymásután jöttek; meglátszott 
rajtuk a rendszeres készülés nyoma. 
Nem hiába, sokat jelent, ha a test- 
nevelési tanárok mellett olyan 
igazgató irányítja a sportkört, mint 
Darnay László dr., aki minden ed
zésükön is jelen volt.

Dicséretes az I. Kossuth fk. és a
II. Toldy r. futóinak teljesítmé
nye is.

Az egyéni versenyzők közül a 
VHI.-os soproni realista Rácz Géza 
pompás kondícióban ért célba, de 
Reichl Sanyinak kissé hosszú volt 
a tá v . . .

A  rendezést mintaszerűen végez
te a KISOK Hajpál, Michnay, Ko
zák és Ruhánk tanárok közremű
ködésével.

A szép díjakat Neidenbach Emil 
ügyvezető igazgató osztotta ki lel
kes buzdító szavakat intézve a diá
kokhoz és üdvözölve a megjelent 
igazgatókat és tanárokat. A  ver

senyt Liber Béla dr. igazgató, mi
niszteri biztos is megtekintette.

Részletes eredmények:
Csapatbajnokság,
A KISOK 1932. évi mezei futóbajnokcsapa

ta: a IX, Mester-y. Szt. István fk, (Polgár 2. 
Piirik 4, Szaimáry 7, Tátray 8, Pajzs 9) 30 
pont. 2, I. Kossuth ík. (Márta 3, Dancs 13, 
Novák 20, Migray 24, Szentandrássy 32) 92 
pont. 3. II. Toldy r. (Grundböck 14, Bánky 
16, Terletter 17, Kronstein 23, Csernyák 30) 
100 pont. 4. Újpesti rg. 119 pont. 5. Ver
bőczy rg. 131 pont. 6. Nagykőrösi tanító
képző 136 pont. 7. IX. Szent István fk. B) 
146 pont. (A csapatok pontozásánál az egyé 
ni indulókat nem számították.)

Egyéni bajnokság:
A KISOK 1932. évi mezei futóbajnoka: 

Rácz Géza (soproni reál) 10:2.8 mp.
2. Skál Zoltán (I. Verbőczy rg.) 10:10.2 mp.
3. Polgár István (IX. Szent István) fk.) 

10:17.2 mp.
4. Márta János (I. Kossuth fk.) 10:17.6 mp,

5. Reichl Sándor (II. Érseki rg.), 6. Pitrik 
Antal (IX. Szent István fk.), 7. Hartmann
(X. Széchenyi rg.), 8. Holzhammer Károly
(Újpesti rg.), 9. Szatmáry Tibor (IX. Szent 
István fk.), 10. Tátray János (IX. Szent
István fk.).

11. Pajzs Gyula (IX. Szent István fk.). 
12. Jezsó József (nagykőrösi tkp.), 13. Vu- 
csák Sándor (I. Verbőczy rg.), 14. Filkorn 
György (VI, Kölcsey rg.), 15. Dancs Ferenc 
(I. Kossuth fk.), 16. Grundböck Tibor (II.
Toldy r.), 17.Hagyárosy Sándor (IX. Szent 
István fk.), 18. Nyiry Sándor (Szolnoki fk.), 
19. Bánky Elemér (II. Toldy r.), 20. Ter
letter Gábor (II. Toldy r.).

21. Király (VI. Kölcsey rg.), 22. Szabados 
(VIII. Zrínyi rg.), 23. Novák (I. Kossuth
fk.), 24. Nagy (nagykőrösi tkp.), 25. Bach 
(IX. Szent István fk.), 26. Kronstein (II. 
Toldy r.), 27. Migray (I. Kossuth fk.), 28. 
Valent (újpesti rg.), 29. Varga (nagykőrösi 
tkp.), 30. Horváth (újpesti rg.).

31. Szabó (újpesti rg.), 32. Szabados (kis
pesti rg.), 33. Csernyák (II. Toldy r.), 34. 
Nadije (II. Toldy r.), 35. Árvay Ernő (szol
noki fk.), 36. Szentandrási (I. Kossuth fk.), 
37. Borsos (újpesti rg.), 38. Vörös (IX. Szent 
István fk.), 39. Nagy (I. Verbőczy rg.), 40 
Bartha (nagykőrösi tkp.).

41. Könőzsy (IX. Szent István fk.), 42.
Gróf (IX. Szent István fk.), 43. Schirl (I.
Verbőczy rg.), 44. Ujfalusy (VI. Kölcsey
rg.), 45. Major (újpesti rg.), 46. Lichtnecker 
(újpesti rg.). 47. Tóth (nagykőrösi tkp.),
48. Duruy (II. Toldy r.), 49. Rothnagel (I. 
Verbőczy rg.), 50. Endrey (nagykőrösi tkp.).

51. Sztenák (I. Kossuth fk.), 52. Sidó (II. 
Toldy r.), 53. Agács (I. Kossiíth fk.), 54.
Stahl (pesterzsébeti rg.), 55. Bernáth (X.
Széchenyi rg.), 56. Konkoly (VIII. Széchenyi 
fk.), 57. Richter (X. Széchenyi rg.), 58. Ka
zinczy (I. Verbőczy rg.), 59. Kovács (VIII.
Széchenyi fk.), 60. Papp (I. Verbőczy rg.).

61. Iván (nagykőrösi tkp.), 62. Tülek (X 
Széchenyi rg.), 63. Blaha (kispesti rg.), 64. 
Csörge (nagykőrösi tkp.), 65. Balog (X. Szé
chenyi rg.), 66. Kulhanek (I. Verbőczy rg.), 
67. Kratzl (VI. Kölcsey rg.), 68. Pogány
(II. Mátyás rg.), 69. Goll (újpesti rg.), 70. 
Berky (kispesti rg.), 71. Palay (nagykőrösi 
tkp), 72. Hagl (VI. Kölcsey rg.), 73.
Schwarcz (nagykőrösi tkp.). 108 induló.

las X., 28. Bernhardt VI., 29. Né
meth X., 30. Csölle X.

Ötös csapatverseny: 1. X. ke
rület 51 pont (2, 5, 7, 10, 27), 2. 
V. kerület 76 pont (3, 13, 18, 20, 
22), 3. II. kerület 91 pont (4, 12, 
19, 25, 31), 4. VIII. kerület 97 
pont (1, 14, 16, 24, 42), 5. VI. 
kerület Í05 pont (8, 9, 21, 28, 39),
6. V. kerület b) csapata 149 pont 
(23, 26, 32, 33, 35).

A BEAC nagy 
■fán legyőzte a TFSC-t 

a Laky váüdoráíjért folyó 
főiskolai y je m s e n y e n

—  Saját tudósítónktól —>
Az év első pályaversenyén a fő

iskolai újoncok néhány igen tisz
tességes eredményt értek el. A 
már ismert, de főiskolai versenye
ken még nem indult atlétákon kí
vül igen tehetséges új emberek i® 
mutatkoztak be, így elsősorban 
Keresztessy BEAC, azután Dra- 
gulilovich TFSC és Mamusich 
BEAC. A  Laky-vándordíjért csak 
a BEAC és a TFSC tudott küz
deni, ez a kettő azonban annál job-- 
bán. A pontverseny csak az utolsó 
számnak maradt diszkoszvetésen 
dőlt el az öntfeláldozóan küzdő 
BEAC javára. Szépen szerepelt 
Kecskeméti TFSC és Mészáros 
BEAC. —  Részletek:

100 m : 1. Kereszthy BEAC 12 
mp, 2. Christos TFSC 12.1 mp, 3. 
Klein TFSC 12.3 mp. —  400 w! 
Mészáros BEAC 55.4, 2. Horváth 
TFSC 57, 3. Tari BEAC 57. — 
1000 m : 1. Mészáros BEAC 2:55.2,

Hétfő, 1932 április 18.

Ú jfa jta  fa tíc ip ik
íutball-, túra-, box- és birkózócipók 

elismerten kitűnő készítője
Csiky Dávid sportcipész
IV, Veres Pálné-u 3 0 . és I,Budaíoki-út 10/c. 

(Teletonhívó: S9S-O S

Simon legyőzte Kelent
Budapest levente mezei 
bajnokságában
X. kerület a  csapatbajnok

Saját tudósítónktól —
Pompás sportot nyújtó tömeg

verseny volt Budapest ezévi le
vente mezei futóbajnoksága. A 
nagyrákosi réten csaknem kétszáz 
levente állt rajthoz, hogy meg
küzdjön a büszke bajnoki cím ért 
A  szenioroknál a verseny — 
amint előre látható volt —  Simon 
és Kelen közt feküdt. Simon rajt 
után rögtön élre vágott, nyomá
ban Kelennel és 500 méter után 
fokozatosan elhúzva külön ver
senyt futott a két pompás atléta. 
A  táv nagyobb részében Kelen 
vezetett 10— 20 méterrel, azonban 
Simon célelőtti hatalmas hajráját 
nem bírta átvenni és a mezei ba j
nok öt méterrel verve maradt! 
Részletes eredmények:

Szeniorok (Táv 5000 m) 110 
ind.: 1. Simon István V. kér.
16:38.2, 2. Kelen János VII. kér. 
16:40, 3. Wermann (Verbőczi)
László VII. kér. 17:37, 4. Albert 
X. 17:47.6, 5. Mucsy V., 6. Babusa 
VIII,, 7. Litner X., 8. Poszilovits
I., 9. Mayerhöffer V., 10. Go- 

mola X., 11. Radó X., 12. Kreinin- 
ger X., 13. Krippinger II., 14. 
Vanya VII., 15. Czimbuli VII., 16. 
Kántor VIII., 17. Fritz V., 18. 
Steffen X., 19. Hanzó X., 20.
Wágner X., 21. Méray Tóth V III., 
22. Kohanek V., 23. Sereghy V II., 
24. Kalmár VII., 25. Bíró VI., 26. 
Scholtz V., 27. Grész V., 28. Sza- 
lay III., 29. Pálya VII., 30, Bo- 
leska III., 31. Hudoba X., 32.

Vértes V., 33. Aschkenázy V., 34 
Szép V., 35. Mayer X., 36. Wéber 
II., 37. Kis X., 38. Braun VII., 
39. Sántha VII., 40. Szikriszt II.,
41. Deuterk III., 42. Csillag VII., 
43. Kinér VIII., 44. Vargha VII., 
45. Jódi VII., 46. Boró V., 47. 
Inódi VI., 48. Jeney X., 49. Fü
redi II., 50,, Molnár X.

Tízes csapatverseny: 1. X. ke
rület 167 pont (4, 7, 10, 11, 12, 
18, 19, 20, 31, 35), 2. V. kerület 
220 pont (1, 5, 9, 17, 22, 26, 27, 
34, 46), 3. VII. kerület 231 pont 
(2, 3, 14, 15, 23, 24, 29, 38, 39, 
44), 4. II. kerület 484 pont (8, 13, 
36, 40, 49, 56, 60, 61, 75, 86), 5 
VIII. kerület 489 pont (6, 16, 21,
42, 43, 51, 72, 77, 80, 81), 6. VII. 
kerület 599 pont (25, 32, 47, 57, 
62, 64, 69, 71, 82, 90).

Juniorok (Táv 3000 m .): 60 
ind.: 1. Végh Károly VIII. kér. 
9:58.8, 2. Csikós Lajos X, kér. 
10:19.5, 3. Izsoff Lajos V. kér. 
10:22.2, 4. Rábel II. 10:23.4, 5. 
Bedics X., 6. Boleska Adolf III., 
7. Basa X., 8. Scherzer VI., 9. 
Hohenreich VI., 10. Brunner X., 
11. Kreisz III., 12. Zoller II., 13. 
Emer V „ 14. Görög VIII., 15. Sza- 
rajlin VII., 16. Szegedi VIII., 17. 
Puskás III., 18. Kiss V., 19. Hor
váth II., 20,. Schotl V., 21. Perkó 
VI., 22. Horváth V., 23. Szilágyi 
V., 24. Kiricsi VIII., 25. Lévay 
II., 26. Goldschmiedt V,, 27. Szi-

2. Mészáros Z. MAFC 2:58.4, 3.
Magyar BEAC 3:06. —  3000 m :1
1. Magyar BEAC 11:17, 2. Serfőző 
MAFC 11:37, 3. Belházy MAFC
11:28. —  Magasugrás: 1. Kérész- 
tessy BEAC 168 cm, 2. Tóth 
TFSC 166, 3. Peters TFSC és 
Domiby TFSC 161. —  Távolugrás:
1. Dornby TFSC 595, 2. Gaát 
TFSC 586, 3. Sohummy TFSC
577. —  Súlydobás: 1. Gsányi B 
TFSC 11:18 m, 2. Keresztessy 
BEAC 10.97, 3. Gutew TFSC
10.76. —  Diszkoszvetés: 1. Keres®- 
tessy TFSC 32.81, 2. Mamusioh
BEAC 32.07, 3. Szilágyi TFSC 
30.50. —  Gerely vetés: 1. Kecske
méti TFSC 51.95, 2. Dragullovidh 
TFSC 46.94, 3. Csányi B. TFSC 
45.86. —  Kecskeméti kicsit maga
sabb ívvel jóval nagyobbat dobott 
volna. —  Svédstaféta: 1. BEAC 
(Kovács, Tari, Kereszthy, Mészá
ros) 2:16.4 mip, 2. TFSC 2:18.2,
3. MAFC 2:19. —  Pontversenyben 
a dr. Laky-vándordíjért: 1. BEAG  
50 pont, 2. TFSC 4-8 pont, 3. 
MAFC 11 pont.

A felfüggesztett Ladoumegue teg
nap Párisban elindult a színészek által 
rendezett versenyen egy előnyverseny 
keretében, amelyben 200 méterig ter
jedő előnyöket adott. Az 1000 méteres 
távon Ladonmegue 2 :32.3 mp közepes 
idővel győzött.

Kaposvárott Gégény nyerte meg a 
KTSE 10.000 méteres országúti ver
senyét. 1. Gégény ESC 34:23.8, 2. 
Farkas ESE 36:55.2, 3. Riskó KTSE 
37:32.4, 4. Hollós KTSE, 5. Angyal 
KTSE, 6. Lukács KTSE, 7. Szabó 
KTSE, 8. Reged! KTSE. — A 2000 
méteres ifjúsági háziversenyben: 1.
Jobban I ,  2. Jobban II., 3. Szabados,
4. Lantos, 5. Novotha,

Az MVSC országúti versenyén
Schliffke legyőzte a kerületi ifjúsági 
bajnok Bocsit. Szeniorok 5000 m: 1. 
Fodor MVSC 16:47.8, 2. Puhl MVSC 
17:09.2, 3. Besznyák MVSC 17:32.8,
4. Németh MVSC 17:54.6, 5. Török 
MVSC 18:46, 6. v. Szabó MVSC 19:17,
7. Sziabó DAC 20:06.4. __ Ifjúsági
3000 m: 1. Schliffke MVSC 10:29.6,
2. Bocsi MVSC 10:32.6. 3. Tóth MVSC 
U -«2 3-2. 4 * * 7- Lengyel MVSC 11:23, 6. 
Czervusz MVSC 11:41. Mindkét csa
patversenyt az MVSC nyerte 16 pont
tal.

Temesvárott ifjúsági mezei verseny 
volt tegnap. 1. Scheirich TMTE 15:18,
2. Pokomy Kinizsi, 3. Túrák HSA. — 
Csapatversenyben: 1. Kinizsi 27 p, 2. 
Poly. 60 p.
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S s e n e s  g yő zö tt
a P o stá s S E  100 k m -e s  
o rs z á g ú ti tornáfán
M vezéressxtá iy nem én te ®i a kiSíís&ii 
s ta n d a rd é i  — A nap l&gjoiaSi is$e$ét 
Henhanes9 fu to tta  — O sztá lygyesiese ls  : 
S zen es, ffassfaauar, Simon, Bélán
é s  -Pitiké

«— Salát tudósítónktól —

Az idény második 100 lcm-.es or
szágúti versenye, melyet tegnap 
délelőtt bonyolított le a Postás SE 
a bécsi országút 10— 60— 10 km-es 
terepszakaszán,

190 indulót ültetett nyeregbe.
Sportszempontlból ez a torna már 
jelentős fejlődést mutat az idény
nyitó viadalhoz viszonyítva, bár a 
Vezárosztály küzdelme ezúttal is 
vigasztalan képet nyújtott. Hiába 
alkalmazott az MKSz az iram fo
kozását célzón kötelező standardot, 
hiába rázta fel fásultságából né
hány „régi gárdista” , így elsősor
ban az elpusztíthatatlan Rusovszky, 
Pelvássy és a még mindig a régi 
lelkesedéssel és erővel csatázó Já- 
lics a (bolyt, a tábor kényelmes ma
radt ts nélkülözött minden olyan 
erényt, mely a vezérosztály kvali
tásait dicsérné. A szövetség e ket
tős kudarc után jól tenné, ha vagy 
egyenként való indítással, vagy 
pedig vegyesosztályú kiírással kí
sérelné meg e dekadencia megszün
tetését.

A többi osztályfutam, így első
sorban a főversenyzőké: jó  ver
senyt nyújtott

Neubauer 3:09:49-es teljesít
ményével a nap legjobb idejét 

futva
bebizonyította, hogy nem az idő
járás és nem a terepemelkedés oka 
a vezérosztályosok csúfos idejének. 
A Postás SE a megszokott gondos
sággal bonyolította le a viadalt.

Részletes eredmények:

Szenes biztosan győz a vezér
osztályban.

1. Szenes MTK 3:17:32 (standard: 
3:15), 2. Pelvássy MTK 3:17:33, 3. 
Huszka MKSz rajta, 4. Peck Postás 
SE 3:17:34, 5. Orezán Törekvés
rajta, 6. Bállá Viktória 3:17:35, 7. 
Vida BSE rajta, 8. Nemes PSE 
3:17:36, 9. Szeifertji MKSz 3:17:37,
10. Istenes II. rajta, 11. Jálies PSE 
rajta, 12. Kozdon UTE 3:17:38, 13. 
Rusovszky KAC 3:19:14. —  Győrffy 
nem jelent meg a rajtnál. —  A me
zőny ideális versenyidőben, szélmen
tes, nagyszerű állapotban levő ország
úton erős kezdés után fokozatosan el
lanyhul. A táborba csak Jálies, Pel
vássy és Rusovszky robbantási kí
sérletei hoznak némi mozgást. Bállá, 
Peck hibájából buldk, de a fordulóig 
felzárkózik ismét. Visszafelé tömör 
bolyban teljesen elcsendesül az iram. 
Nincs akciókedv. Lélek nélkül fut így 
a tábor a célig, ahol Szenes imponáló 
hajrával biztosan győz.

Neubauer a nap legjobb ide
jét futva győz a főversenyzők 

osztályában.
1. Neubauer PSE 3:09:49 (stan

dard 3:15), 2. Horváth MTK rajta,
3. Liszkay BSE rajta, 4. Bauholczer 
BSE rajta, 5, Stancsics Törekvés, 
6—38. Rüble PSE 3:09:50, Kék 
UTE, Mikó BSzKRT, Török BSE, 
Piszka II. BSE, Erős BSE, Szabó 
CsTK, Dávid UTE, Engel CsTK, 
Ács PSE, Gally PSE, Borbély PSE, 
Horváth DSE, Makkay UTE, Vonyik 
VKK, Kun LKK, Rácz PSE, Vierl 
UTE, Gajdán MTK, Adamik 
BSzKRT, Szecsődi VKK, Millovits 
BSE, Schmidt MTK, Vitéz NyTE, 
Oláh Testvériség, Albert BSE, Ben- 
cze KAG, Gruber PSC, Dómján BSE, 
Németh BSE, Médgyessy L. BSE, 
Krón Főv. KE holtversenyben, 39. 
Mandl UTE 3:10, 40. Finán PSE, 
41. Papp BSE 3:13:37, 42. Vétek 
Vil. KK, 43. Speigl KAC. —  48 in
duló1. — Erős, robbantásokkal tarkí
tott verseny, melynek sorsát Neu
bauer lendületes hajrája dönti el,

Simon a haladók elsője.
1. Simon BSzKRT 3:18:34, 2. Né

meth Vil. KK rajta, 3. Vigh JKK,
4. Varga PSE, 5. Iván KAC 3:18:85, 
6. Bartusek SzTC, 7. Takács BSE,
8. Nagy PSE, 9. Görög KKK, 10. 
Ihász ETC, 11. Lakatos BSE mind

rajta, 12. Szmilkó UTE 3:18:36, 13. 
Szkultéti BSE 3:19, 14. Vittori UTE, 
15. Droba PSE, 16. Barta PSE, 17. 
Czitkovics BSE, 18. Farkas BSzKRT, 
19. Bécsi BSE 8:19:21, 20. Papp 
UTE, 21. Hartmann UTE, 22. Mar- 
morstein BSE, 23. Erős BSE, 24. 
Nagy BSE, 25. Homics Testvériség, 
26. Szondy PSE. — 29 induló, 26 
standardon belüli a célban.

Bélán és Jálies II. párharcá
ból Bélán került ki győztesen 

a kezdők versenyén.
1. Bélán KSzKK 3:17:43, 2. Jálies 

PSE, 3. Tóth FTC, 4. Kiss BSE, 5, 
Schmidt BSE, 6. Bonét FTC, 7. Jan- 
kovics CsTK, 8. Fancsek CsTK, 9. 
Pallagh BSE, 10. Bodai JKK, 11. 
Szemük KAC, 12. Kaczián MKSz, 13, 
Szidor BSE, 14. . Rados BSzKRT, 15.

L e g ú j a b b

Ipolysági FC megállta 
a helyét Losoncon

A középsidcvenszkói derbi 
eredm énye: 1:1

—  Telefonjelentésünk —
Losonc, április 17.

Ma került sorra a közép- 
szlovenszkói kerület döntő mérkőzése 
a Losonci AFC és az Ipolysági FC 
között. Dolyák bíráskodása és 1200 
néző előtt folyt le a nagyjelentőségű 
mérkőzés. Az egész kerületben, de 
azt lehet mondani, az egész Szlo- 
venszkóban is felfigyeltek erre  ̂ a 
mérkőzésre. A tavaly még II. osztály
ban szerepetl IFC-t nagy szurkoló
had kísérte el Losoncra.

A mérkőzés első félidejében a 
LAFC fölényben játszik s már-már 
úgy látszik, hogy sikerül revánsot 
vennie az ősszel Ipolyságon szenve
dett vereségért, amikor a 19. percben

K E R É K P Á R C I P Ö K
a legjobb minőség legolcsóbban 

KELLERT SPORTÜZLET, Terá z-k rl 35
Telelőn: 23—3—51. Nyugatinál

Brunner NyTE, 16. Havel PSE, 17. 
Schmidt BSE, 18. Bachmaim CsTK, 
19. Dómján UTE, 20. Kripner UTE,
21. Hojba Testvériség, 22. Bogner 
BSE, 23. Szabó Testvériség, 24, 
Benke PSE, 25. Schwartzstein II, 
UTE, 26. Saár FTC, 27. Balogh BSE, 
28. Vida III. AKK, 29. Suhajda Test 
vériség, 30. Gubicza CsTK. — 82 in
duló. — A futam Bélán és Jálies II, 
pompás párharca volt, melybe nagy
szerűen illeszkedett bele a mezőny.

Pifkó a legjobb ifjúsági.
1. Pifko PSE 3:30:21, 2. Klink 

CsTK 3:30:22, 3. Varga LKK
3:30:23, 4. Szabó Törekvés 3:30:24,
5. Huszka III. BSE 3:30:25, 6. Da
rázs CsTK 3:30:26, 7. Kardos UTE 
3:30:27, 8. Németh PSE 3:30:28, 9. 
•Éles PSE 3:30:29, 10. Schmidt UTE 
3:30:30, 11. Schmidt PSE, 12. Virágh 
PSE, 13, Németh CsTK, 14. Kubicsa 
CsTK, 15. Erős BSE, 16. Kovács 
Törekvés, 17. Deák DKK, 18. Ábra
hám JTC, 19. Rajzik DKK. — 25 in
duló, 19 standardon belüli a célban.

S E E Q S B -
Ma délután 6 órakor a Nemzeti 

Sportuszodában a Csikók a MUE 
csapatával játszanak félórás edző
mérkőzést. Tegnap este egykapus 
játék volt műsoron a fedettben, 
amelyen az elkésett Hazay és 
Rajki II. kivételével az összes csi
kók résztvettek. Komjádi még nem 
állította össze véglegesen a szom
bat-vasárnap Becsben szereplő 
csikó-csapatot. Nem tartja ki
zártnak, hogy az összeállítás meg
lepetést tartalmaz az edzéseket 
könnyen vevő játékosok számára.

Brüsszelben 200 méteren Deiters 
2:22.2 mperces idővel megverte Van- 
deplamquet, aki 2 :27.4 mpercot úszott, 
100 méteren a belga Coppieters 1:02.1 
mperccel legyőzte Deiterst.

HOKKI
Vasárnapi gyephokkimérkőzések 

Bajnoki mérkőzések: BBTE—MHC
1:0 (1:0).. Bíró: Fischer. MAC—FTC 
6:0 (1:0). Bíró Bikár. Hungária HC

H O C í E Y C I P Ö K  P i 
csáját készitményj méret után le olcsóbban 
KELLERT SPORTÜZLET, Teréz-krt 35
Telefon : 23—8—51. Nyugatmái

—Vacuum 5:1 (2:0). Bíró: Gönczi. — 
Szövetségi díjmérkőzések BBTE II.- 
MHC II. 3:2 (1:0). MASz II.-FTC II, 
3:0 (0:0).

Teniszpályát és kertiutat épít, fekete és

vörös saiakof
szállít a legjuiányosabb feltéte
lek mellett;

HAZAI ÚTÉPÍTŐ ÉS SALAK- 
TERMELŐ Vm LLALAT
V., Nádor-utca 6. Telefon: 813—08.
Az ország Bsszes nagyobb sportegyesületé

nek szerződéses szállítója.

Zuhogó eső, funkciónárius-bessz, táti és 
nyergesujfalusi legények mint pálya- 
riztosok, orvos vadászás, 250-en felüli 
sebesség, melyet azonban kontaktus
hibából nem lehetett mérni, végül 
szétmegy a motor —

más szóval reggeltől 
estig Táton, az angol 
Simcock világrekord- 
kísérlete alkalmából

—  Saját tudósítónktól —

1932-es DunSop- 
l a h d o

Kertész Tódor és
Weszelv István r.-t. ív., váci-u. 9.

Eszter kapus megsérül. Azonban tíz 
emberrel is a hazai csapat van fö
lényben s a vendégek keményen vé
dekeznek. Gólt nem is tud rúgni a 
LAFC, csak 11-esből: Barraghy ér
tékesíti a bütetőt. Szünet után a 
LAFC nyomasztó fölénybe kerül, de 
csatársora tehetetlen. Ezzel szemben 
a 35. perc siker hoz az ipolyságiak- 
nak. Mezei távoli lövése hálóban akad 
meg. 1:1. Ez is marad az eredmény.

A LAFC-ból Schleicher, Zadrobileh 
és Dehován tűnt ki, míg az IFC-nél 
Pásztor, Weisz és Braun. A döntet
len eredmény ellenére is a LAFC ve 
zet tovább a bajnokságban, de iaz 
IFC-nek jobb az álása, mert kevesebb 
pontot vesztett:
1 . LÁFC 10 7 2 1 48:7 16 (4)
2. IFC 9 7 1 1 37:7 15 (3) 

Ugyancsak Losoncon került sorra
tegnap egy csehszlovák bajnoki mér
kőzés is. Ezen a középsdovenszkói 
kerület második helyen álló TTS 
Trencséri döntetlent tudott kivívni a 
harmadik helyen álló Losonci Slaviá- 
val szemben. Eredmény 2:2. Szünetig 
a losonciak vezettek 2:0-ra.

S. P.

Olaszország
Jelentős változásokat hozott a 

mai forduló a bajnoki tabeLla 
élén. A  hónapok óta szuverén mó
don vezető Bologna nagy küzde
lem után vereséget szenvedett a 
milánói Amhrosianától és miután 
a Juventus viszont győzött a 
trieszti csapat fölött,

a Juventus került a bajnok
ság vezető helyére.

Az Ambrosiana pedig jobb gól
arányával a harmadik helyre ke
rült az AS Roma elé, .

Eredmény-ék: Casale—-Napoli
1:0. Juventus— Triestina 4:2. Ge
nova— Lazio 1:0. Modena— Milán 
2 :1. Ambrosiana— Bologna 4:8 
Bari— Torino 3:7. AS Roma—  
Fiorentina 1:1. Pro Vercelli- 
Alessandria 1:1. Brescia— Pro 
Patria 0:0.

Csehszlovákia
Prága: Vienna— Prágai vegyes 

csapat 2:1 (2:1>. 12.000 néző előtt 
fölényes játék után biztosan győ
zött a bécsi csapat a csehszlovák 
profi B)' válogatottnak megfelelő 
prágai együttes ellen. A  Vienna 
gó lja it Adelbrecht és GschweidI 
lőtte, a prágaiakét Braine sze
rezte 11-esből.

c s m

Több mint ötszázfőnyi közönség
jelenlétében rendezte meg tegnap 
délelőtt az FTC motoros-fizakoszté- 
lya dörttrek edzését az üllőiúti pá
lyán. A vasárnapi versenyt meg-

Motoros cipők
n a g y  v á la s z t é k b a n
LINÓLEUM CIPOHÁZ

AndrAaxy-út 27. (Operával szemben)

előzőleg pénteken és szombaton dél 
előtt , gyakorlódra lesz a pályán, 
hogy a versenyzők minél több 
tréninggel vehessenek részt az izgal
masnak ígérkező találkozón.

Szombaton nem lehetett nyélbe
ütni az angol-ausztráliai E. A. 
Simcock világrekordkísérletét, el
akadt az angolok teherautója. Be
vonult a csendőrség a laktanyákba, 
leszerelték a villanyórát. Hild Ká
roly, a KMAC agilis sporttitkára 
azonban nem tágított. Megindulta 
körtelefon. Engedélyek beszerzése. 
Interurbán beszélgetés Béccsel, 
Táttal —  éjjel féltizenegy órakor 
közölték a boldogító igent. Vasár
nap reggel minden készen áll, hogy 
Simcock megdönthesse azt az ab
szolút motorkerékpár világrekordot, 
melyet tavaly rajta kívül még J. S. 
Wright is ugyancsak megdöngetni 
szeretett volna.

Vasárnap délelőtt tíz óra. 
Megérkeznek a táti betonra a tele
fonos katonák, az időmérő óra, a 
KMAC funkcionáriusai. Az utolsó 
tételnél a többesszámot csak félve 
szabad alkalmazni, mert^ KMAC- 
funkcionárius csak —  három volt. 
Utóbb viszont már csak kettő. Hát 
persze, hogy csak Delmár Walter 
és Hild Károly vállalta a munkát, 
a többiek, akik díszversenyeken 
oly előszeretettel jelennek meg, fő
leg, ha kilátás van miniszteri pa
rolára, vagy alkalom van pomás 
karszallagok és jelvények körűi
kor dásár a .r— távolmaradtak. Pe
dig ezúttal' el ke 1 t e k v o  hí a, ‘Delmár 
és Hild csak erejének teljes meg
feszítésével tudta fenntartani i 
rendet egyes vállalkozó szellemű 
vasárnapi motorkirándűlók és táti, 
valamint nyergesujfalusi legények 
segítségével.

Féltizenegykor beborult az ég 
Tizenegykor már zuhogott az eső 
Tizenkettőkor viszont megérkezett 
az angolok teherautója. A  teher
autóra ponyva volt kifeszítve, 
alatta unatkozott Simcock, szere
lője Bruce, valamint a száztízkilós, 
felette dagadt bécsi Eddy Mayenr, 
aki unalmában hat darab hideg 
bécsiszeletet kebelezett be,

A  kis tábor órák hosszat kém
lelte az eget.

Helyi időjósok léptek munkába.
Feledy Pali levelibékának csapot, 
fel, megjósolta, hogy az eső meg
szűnésére kilátás nincsen, hogy 
haza kell menni, hogy be kell szün
tetni a rekordvárást, kár az időért 
és amúgy angolosan távozott, ami
kor kiderült, hogy mégis csak 
kiderül. Biztosan megijedt, hogy 
rémhírterjesztésért deresre húzzák 

Végre három óra után elállt az 
eső.

Simcock kijelentette, hogy 
akár nedves pályán is megy, 

szerencsére azonban erre nem ke
rült sor. Elállt az eső, kisütött a 
nap és félóra alatt felszáradt a 
pálya.

Megkezdődött a biciklis falusiak 
és szekeresek hessegetése. Amíg a 
pompás ezres Brough Superiort 
melynek első hengerén twöport 
hengerfej mutatta, hogy egy egész 
piciüykét átalakították tavaly óta 
—  tűzkészre állították. Simcock 
szerelője, a szikár Bruce ült rá és 
futotta végig a pályát, hogy ’a mo
tort bemelegítse.

Végre tiszta a pálya.
Kötélvégre vétóik Simcockot, 

hogy „behúzzák”  a  motort, 
a hatalmas monstrumon ugyanis 
nincsen berúgó, olyan erős ember 
meg nem akad, aki betólja a  masi
nát. Végre egyet-kettot dörren 
motor. A  vontatókötél azonban be
leakad a kormányba, .a versenygép 
felborul, ráesik Simcockra, aki a 
kezén sérül meg.

A gép áramvonalidomxatának 
éleg aluimniumlemezelése 
húzta le a bőrt az u jja iról.

Siihcock azonban nem hagyja ma
gát, erősen vérző kézzel újra felül 
a gépre, újra „behúzzák”  és végig* 
úarsan a hatalmas gép egészséges 
döreje a végtelennek látszó táti 
egyenesen.

Simcock végigrohan a mért ki
lométeren. Mintha puskából lőtték 
volna. Odarohan az ember szeme 
elé és utána úgy látszik, mintha 
egyszerre ötven-száz métert ugrott 
volna.

•. Sveresz geseft —  magya
rázza á feörülállőknak az egyik 
kékkötéttyes sváb atyafi. ; . ;

A  telefondrót hozza hírül az 
időeredményt.

Oda 15.33 mp., vissza 15.1S 
mp., a repülőstartos kilométe
ren. Középarányátlag 236.220 
km. Űj magyar rekord, de 
alatta maradt a W ríght-féle 
242 km-es abszolút eredmény

nek.
Összeül a kupaktanács. Meg

állapítást nyer, hogy nagy az át
tétel. A  motor nem túrázott ki 
egészen. Elő a kisebb áttétellel.

Csakhogy ez nem olyan egy
szerű. Le kell előbb hántani az 
áramvonalburkot. És drótokkal ki
halászni a burok fenekére csúszott

viszik Tatra orvoshoz. Taton nin
csen orvos. Elviszik Nyerges- 
ujfaíura. Félóra múlva bekötött 
kézzel újra —  menetkész.

Közben újra fenyeget az eső. 
Esteledik. Megkezdődik a pálya
tisztítás. Alkudozni kell a falu
siakkal. Derék pestig motorosok, 
sportrajongó odavalósi leventék 
segédkeznek a két —  mondd és 
írd összesen kettő —  KMAC- 
funkcionáriusnak. Végre szabad s£ 
pálya.

Simcock végigrepül a pályán. 
A  mért kilométer fele táján ki
hagy a motor. Gyertyahiba. Újra' 
le a burokkal. Mert enélkül nem 
lehet gyertyát cserélni. Félóra 
múlva ezzel is elkészülnek. A 

Újabb pályatisztítás. Mintha 
puskából lőtték volna ki, úgy rob
bant végig Simcock a pályán.

Lehetett vagy 260 km-es tempó. 
Hideg futott végig az emberek 

hátán.
Sajnos, az óra nem funkcionált. 
A  Budapesten készült —  tegyük 
hozzá slendriánul készült —  kon
taktus volt a hibás. Urbach Laci 
megállapította, hogy a kétpengős 
Bosch stoplámpakapos oló jobban 
megfelelt volna, mint a kontaktus, 
m elyet... Nem áruljuk el, hogy 
ki készítette.

Már vágtat visszafelé Simcock, 
A  mért szakasz végefelé mintha 
kettészelték volna, úgy hallgatott 
el a motor hangja. Valami szét
ment belül. A  vakmerő angol ép- 
penhogy idejében kiemelhette a 
kupplungot. így  is megvóblizott a 
gép olyan erővel, hogy katasztró
fától tartott mindenki, aki a  vér- 
fagyasztó jelenetet látta.

Kétszázas tempóban vóbli. Aki 
m otoros, az tudja, hogy ez m it 

jelent. ' ~ ;;A
Beáll ajs este. Simeoek pakkolni 

akar hazafelé. Delmár és H M  fő 
zi. Végre kötélnek áll. És nem 
Bécs felé veszi az útját, hanem 
jön Budapestre.

Kedden elhozzák Bécsből az al
katrészeket, rendbehozzák a gépet. 
Talán szerdán vagy csütörtökön 
újra kint tesz á kis karaván Taton.

És ha törik, ha szakad —  ma
gyar földön születik meg az új 
abszolút motorkerékpár világ
rekord.

F . T .
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Egyetlen mérkőzést sem vesz* 
tettek el a magyar ökölvívók

' - Táblás ház előtt jól megérdemelt 
győzelmet aratott tegnap a magyar 
válogatott ökölvívócsapat az osztrá
kok fölött. Ami a pontarányt illeti 
talán nem százszázalékosan reália 
ez az eredmény, mert Fogas és 
Kerekes döntetlenje, valamint Kö
rösi győzelme túlságosan hízelgő a 
magyar versenyzőkre. Csapatgyő
zelmünk azonban mindvégig bizo
nyos volt. A magyar csapatban 
Szigeti és Énekes remekelt. De a 
többi is kitett magáért. Az osztrá
kok között Zehetmayer és lllich- 
mann egészen elsőrangú, Lazzek és 
Hrabak szintén kivált a többiek 
közül. Általános hibája az osztrá
koknak, hogy sokat fognak.

Részletes eredmények:
Lég súly:

Kubinyi győz Weiss ellen.
Az osztrák rossz angárdjával 

egy re csak menekül, még hozzá 
gyorsan. Kubinyi így csak néha 
tudja megütni. A 2-ik menetben 
Weiss beszalad Kubinyi balkezes 
hörögjába, de nyolcnál felkel s ezzel 
megmenekül a kiütéstől. 2:0.

Bantamsúly:
Énekes győz Iliichmann ellen.
Énekes kétkezes horogsorozata 

ellen Iüichmann lefogással védeke
zik. A menet végén az osztrák fel-

F U T Ó -  É S  B O X C I P Ő K
a legjobb minőség legolcsóbban 

K ELLER T SPO R TÜ ZLET, Toréz-krf 35
Telelőn: 23—3—51. Nyugatinál

Swingek sorozata ez a mérkőzés, 
Csiszár az erősebbik. A rettentő 
kemény csatában az ütések nyomán 
Beranek egyre jobban visszaesik, 
de Csiszár még sem tudja kiütni 
az osztrákot. 12:2.

Nehézsúly:
Körösi győz Lazzek ellen.

Pompás egyenesekkel dolgozik 
mind a kettő mind a három mene
ten át. A  döntetlen eredmény igaz
ságosabb lett volna.

A magyar csapat tehát végered
ményben

14:2
arányú győzelmet aratott.

A M i k C hat fus- 
győssímet aratott a 

csapatbajnokság teg
napi fordulóján

— Saját tudósítónktól —

Jön. A 2-ik menet elején az osztrák 
indítja a támadásokat s egyen
rangú ellenfélnek bizonyul. A  3-ik 
menetben Énekes erősít, remek 
belharcban tiszta sorozatokat ad le 
s győz. -4:0.

Pehelysúly:
Szabó győz Jaro I. ellen.

Szabó nagyszerűen használja ki 
a helyzeteket. Egyre mozgásban 
van s hiába fog  Jaro, Szabó véde
kezésében is szerez pontokat. A 
3-ik menetben Szabó egyre erősít 
s pompás felütéseivel biztosítja be 
győzelmét. 6:0.

Könnyűsúly:
Fogas és Weilhammer döntet

len.
Fogas óvatosan kerülgeti ellen

felét. Sikerül is neki néhány me-sz- 
sziről hozott ütése, de a külharc- 
ban azért Weilhammer is eredmé
nyes, sőt folytonos támadásaival a 
győzelmet is megérdemelte volna 
7:1.

Weltersúly:
Kerekes és Hrabak döntetlen.
Hrabak nagyon nyugodt s pontos 

balkezes egyenesei sorra ütnek. 
Kerekes lerohanásokkal kísérlete
zik. Hrabak a győzelmet is megér
demelné tiszta munkájáért, de — 
érthetetlenül —  döntetlent hirdet
nek. 8:2.

Középsúly:
Szigeti győz Zehetmayer ellen.
Szigeti pompás támadásaira Ze- 

hetmayer remek egyenesekkel vála
szol. A magyar hamar kiismeri 
ellenfelét s kihajlásokkal kerüli el 
Zehetmayer öklét. A támadásokat 
Szigeti irányítja —  eredményesen. 
Az osztrák kezdi respektálni Szi
getit s egyeneseit lefogással védi. 
Szigeti tiszta ütéseivel és támadó 
kedvével biztosan győz. l0 :2 .

Kisnehézsúly:

Csiszár győz Beranek ellen.

fiU r
Világhírű 

íTheWithworth
I kerékpárok résziétre, külsők 

5,80-tól, belsők 1.60-télstb. 
Angol golyóscsapágyas gyermekkocsik P 72-tő1 * * 4 * * * 
Nagy javítóműhely Láng lmre,VI.,Teréz-krt 3/s 
Képes árjegyzék ingyen, ha tudjuk miről T K

A birkózócsapatbajnokság har
madik fordulója a papírformát iga 
zolta. Igaz, nehezen, mert hajszálon 
múlt, hogy az FTC vereséget nem 
szenvedett. Imponálóan szerepelt 
ismét a MAC, amennyiben hét 
súlycsoportban hat tus-győzelmei 
értek el fiatal tehetsegei.

Részletes eredmények:
HAC— Törekvés 6:1. Sólyom— 

Pataki 3:1, Széli— Molnár 1:3, 
Szalay— Ohnet 1:3, Kamarás— 
Varga 0:3, Terstyánszky— Göndör 
0:3, Pefchő— Maróti 1:3, Sávoly—  
Soltész 1:3. Tusarány 7:19.

Bp. Vasutas— MÁVAG 4:3. Bá- 
nyás— Eszes 0:3, Koltay— Németh 
3:0, Vincze— Szép 3:0, Hegedűs— 
e. n. 0:3, Bobis— Nagy 3:1, Bar- 
barics— Korcsmáros 1:3, Kont—  
Nagy 1:3. Tusarány 11:13.

FTC— MTE 4:3. Donáth— He
gyi 3:1, Fehér— Oláh 1:3, Fröm- 
mer— Kertész 3:1, Imrédy— Rét- 
háty 3:0, Csiszár— Oblath 0:3, 
Tunyoghy— Boda 0:3, Badó— 
Tarányi 0:3. Tusarány 10:14.

MAC— MTK 6:1. Lőrincz-
Vachlik 0:3, Papp II.— Schuster 
0:3, Ambrus dr.— Ferenc 3:1, 
Bíró— Bolics 0:3, Zombory I. 
Farkas 0:3, Papp dr.— Magyar 
0:3, Balázs— Héger 0:3. Tus
arány 3:19.

Délután került sor a bajnoki 
viadal negyedik fordulójára. Ered
mények :

FTC— Törekvés 5:2. Donáth—  
Pataki 3:1, Fehér— Molnár 1:3, 
Frömmel— Ohnet 1 :3, Csiszár—  
Varga 1:3, Iimrédi— Maroti 3:1, 
Tunyoghy— Göndör 0:3, Badó—  
Soltész 0:3. Tusarány 9:17.

HAC— Bp. Vasutas 4:3. Sólyom 
■Bányász 3:0, Széli— Szendi 1:3, 

Szalay— Galambos 3:0, Kamarás—  
Hegedűs 1:3, Terstyánszky— Ka
tona 3:1, Pető— Barbarits 1:3, 
Sárdi— Kont 1:3. Tusarány 13:13.

MTE— MTK 4:3. Hegyi— Va- 
czulek 0:3, Oláh— Reisinger 3:1, 
Kertész— Ferenc 1:3, Rétháti—  
Vukovits 0:3, Boda— Farkas 3:1, 
Oblátfc— Magyar 3:1, Tarányi—  
Héger 0:3. Tusarány 10:15.

UTE— M ÁVAG 5:2. Rózsaföldi 
-Eszes 0:3, Sugár— Németh 3:1, 

Bognár— Szép 0:3, Kálmán— Nagy 
3:1, Próka I.— Lukács 0:3, Fi- 
nyák— Korcsmáros 1:3, Vitkai—  
Nagy\0:3. Tusarány 7:17.

m -

m a i

M W S O í ^
Héttő, április 18.

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.:
Gramofónhangverseny. 1. W olf—Ferrari: 
Susanne titka, nyitány. 2. Bramhs: Böl
csődal. (Basilides Mária.) 3. Wagner: A 
nürnbergi mesterdalnokok, kvintett 
(Selig, wie die Sonne...) (E. Schumann 
L. Melchior, Fr. Schorr, C. Parr, B. 
Williams). 4. Boceherini: Menüett. 5. 
Verdi: Othello, Ave Maria. (Elisabetb 
Rethberg.) 6. Rossini: A  szevillai bor 
bély, Rágalom-ária. (Alexander Kip- 
nis.) 7. Handel: Xerxes, Largo. 8 
Grieg: Szeretlek. (Franz Völker.) 9. 
Rossini: Stabat Mater „Fac ut portem". 
(Maria Oszlevszka). 10. Stenka Rasine 
(Saljapin). 11.' Debussy: Clair de lune. 
(Harold Bauer.) 12. Wagner: Lohengrin- 
ból: Euch Lütten, die mién Klagen... 
(Elisabeth Rethberg.) 13. Fiotow: Mártlia 
„M ‘appari“ . (Aurelino Pertile.) 14. Me- 
yerbeer: A  próféta, ária. (Sigrid One- 
gin.) 15. Gounod: Faust, Cavatina. (An-

á  n «  Rádióaníikváriuma
** s* Vili., Népszínház-utca 43.

T i b o r  Vétel, csere, eladás! !
Telefon: 435-48

tonio Cortis.) 16. a) Bach: Minuetto; b) 
Couperin: The little Windmill. (Jascha 
Heifetz.). 17. Ka.iashkin: Oh could I bút 
express in song. (Saljapin.) 18. Grana- 
dos: Spanyol tánc. (Pablo Casals.) 19. 
Wagner: Siegfried-részlet (Das ist kein 
Mann...). (Lauritz Melchior.) 20. Saint- 
Saens: Sámson és Delila, Bacchanália. 
— 12.05 ó.: Szmirnoff Szergej „V olga“ 
orosz balalajkazenekarának hangverse
nye. — 4 ó.: Asszonyok tanácsadója.
(Arányi Mária előadása.) — 5 ó.: A
Weidinger szalonzenekar hangversenye. 
1. Delibes:.a) A király mondta, nyitány: 
b) Naila, balettszvit. 2. Strauss: Matu
zsálem hercege, egyveleg. 3. Granich- 
staedten: A  császárnő táncloni akar, ke
ringő. 4. Kálmán: Ma éjejl önről ál-

1932. év tavaszi 
újdonságai!

Ferro-Stella dupla forgó 
staíor állítóval . . P 25 .— 

Ferro-Stella átvilágít
ható mikrodial . . P 4 .0 8  

Ferro Stella torzítás- 
mentes pick-up . . P 12.40 

Ferro-Stella 1000 voltos blokk
kondenzátorok már kaphatók. 

A többi rádiócikkek a legol
csóbb árban.

Barta és Társa
VI. , Podtnaniczky-u. 39.,
VII. , Rákóczl-út 30. szám

M O ZIP A LYÁ ZA T,
melyen

M IN D EN K I N YER !
Kik ezek?

VIII. sorozat.
Néhány filmszínésznek eredeti nevét közöljük. Tessék melléírni az ille

tők művésznevét. Könnyítés céljából egyik-másik mellé kis megjegyzést 
fűztünk.

I. Maria Stern ........................................
II. Apollónia Chalupez .......................................................................... .

a
III. R. Samoniegos ............................... ................. ....... ...................... »
IV. Ann Pomares ......................................................................................

(szőke, amerikai filmsztár)
V. Rónai Manci .......................................... ................... ......................

(visszavonult)
VI. Sugár Károly ...... ................................. ........................................... .

VII. Gerda Kornstedt ...... ......................................... ...............................
(volt már Magyarországon)

Minden megfejtés egy-egy pont.

A  pályázatokat a szelvénnyel együtt k ivágva  levelezőlapon, va gy  
levélben április 24-ig bezárólag keli postára adni az alábbi cím re: Nem
zeti Sport m ozirovatának. Budapest 62. P ostafiók  24.

B etty Am ann m eghalt. B etty 
Am ann az Európában és A m eriká 
ban egyaránt jó l ism ert film szí. 
nésznő A frikában  váratlanul m eg
halt. Csak nem rég utazott A friká - 
baba film felvételre. Ott m aláriás 
betegségbe esett s ez gyorsan vég 
zett vele. — B etty Am ann Budapes-
m m B B m m m m a B m B a a m a B *
T& FM SCT felszerelés, hú- 

rozás, ruházat,
racketjavltás, lakkozás, leggyorsabban. Egy 
üveg olaj vagy lakk P — BŐ, tok P 1.40, 
prés 1.8 0 . K e „ e r | Sportüzlet
l e l . : 23—3—51 Teréz-körút 35.

ten is sok film en szerepelt. E gyik  
leg jobb  szerepét a Joe M ay rende
zésű „A s fa lt"  cim ű film ben a lak í
totta. Ú jabban több hangos film ben 
Is játszott. íg y  legutóbb éppen 
Hans A lberssel együtt.

A vívószövetség vívótermében 
rendezte a BEAC a Halász Zsiga 
főiskolai kardcsapat emlékver
senyt. A versenyben mindössze 3

T Ú R A C 5 F Ő K  P  1 8 . —  kitűnő
minőségben K E L L E R T  sportUzlol,
Teréz-körút 35. Tel.; 23—3—51 Nyugatinál

csapat vett reszt. A BEAC, a 
LASE és a MAFC indított csapa
tot.

1. BEAC 2 gy. 4 p.
2. LASE 1 gy. 2 p.
3. MAFC 0 gy. 0 p.

Filmszínházak műsora

' Válogató birkózóverseny volt vasár
nap Szegeden. Eredmény az alábbi. 
Légsúly: 1. Dekány SzAK, 2. Futó 
SzVSE, 3. Dobó II. SzVSE. Pehely- 
súly: 1. Tóth SzAK, 2. Balog KTE, 
3. Király egyl. kív. Könnyű súly: 1. 
ördög egyl. kív., 2. Kovács KTE, 3. 
Bárány SzMTE. Kisfeözépsúly: 1. Ku- 
rucz II. egyl. kív., 2. Gál II., 3. Tóth 
SzVSE. Nagyközépsúly: 1. Tóth egyl. 
kív., 2. Dobó I. SzVSE, 3. Mirth 
SzMTE. Nehézsúly: 1. Kurucz I. egyl. 
kív., 2. Varga SzVSE, 3. Bódé SzAK.

modtam, tangó. 5. Bányay Aladár: Úgy 
várok magára, keringő. 6. Lehár: Ci-
gényszerelem, egyveleg. 7. Frank Spe- 
ye_r: Madrid, paso-doble. — 6 ó.: „É l
ményeim Törökországban**. Merlriczky 
Andor dr. előadása. — 6.30 ó .: Závodszky 
Zoltán dalestje. Zongorán kísér Polgár 
Tibor. 1. Grieg: Herbststurm. 2. Brahms
a) Immer leiser wird mein Sehlummer
b) Schwesterlein. 3. Strauss Richard:
a) Halottak napján b) Szerenád. 4. Pol- 
dini: a) Tarka madár; b) Rózsa és bo
gáncs. 5. Hubay: Balalajka-dal a ,,Ka- 
renlna Anna“  c. operából: b) Dohnányi: 
Talabér dala „A  vajda tornya" c. ope 
rából. — 7 ö:: Német nyelvoktatás.
(Szentgyörgyi Ede dr.) — 7.30 ó.: A F il
harmóniai Társaság rendkívüli hangver
senye a székesfővárosi Vigadó nagyter
méből. Ravel-est. Vezényel Maurice 
Ravel és Fritz Fali. Közreműködik: 
Marguerite Leng. 1. Le tómbeau de 
Couperin. 2. La Valse. 3. Zongoraver
seny. Előadja Marguerite Long. 4. 
Bolero. 5. Moussorgsky—Ravel: Séta a 
kiállításon. — Majd: Magyarl Imre és 
cigányzenekarának muzsikája. — 11 ó.: 
Rudolf Lothar németnyelvű előadása: 
„Ungarischer Einfluss in dér deutschen 
Kultur". (Magyar hatás a német iro
dalomban.)

C É G É É ®
Mai műsor

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Magyar 
asszony. Mohács után (B). 

VÍGSZÍNHÁZ: (8) A méltóságos asszony 
trafikja.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  torockói
menyasszony.

MÜVÉSZSZINHÁZ: (6) Tűzmadár. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Carmen.
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) A régi

orfeum.
ANDRÁSSYÜTI SZÍNPAD: (9) Rózsa.
. domb,
TEHÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Sala

mon.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6. 9) Uj

műsor.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Tropi- 

kns sxpress
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalábriisz- 

parti
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)

Steinhardt,

Fiókadminisztr&ciő Csehszlovákiában: 
L i p a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóválialat R t  
körforgógépein, — Felelős üzemvezetőt 

Grfiry Aladár

BELVÁROSI (IV.. Irányl-n. 21. T. 83—3
29.): Előadások: 5, negyed 8, fél 9, 
háromnegyed 10. Vas.: fél 4, 5, há
romnegyed 6, fél 8, negyed 9, három
negyed 10. 2 sláger: Az üldöző.'
(Hans Albers és Eggerth Márta iz
galmas filmje.) — A jasszlány. (Olga 
Csebova, Beregi Oszkár filmregénye.)

BODOGRAF (V ili.. József körút 63 T.: 
384—76 ) Előadások: fél 5, negyed 7, 10. 
Vasárnap 2-től folyt. A hármak titka. 
(12 fv „ bűnügyi film; Bernhard Goetz- 
ke, Gerda Maurus, Siegfried Arno.)
— Pampák bikája. (Vígj. 10 fv., sport- 
film.) — Vitaphon varieté.

BUDAI OPOLLO (II.. Széna-tér. T.: 51 
—5—00.). Előadás: fél 5. 7. fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Viharzó szenvedély. (Emil 
Jannings drámája.) — Szépítsen meg, 
ékrem. (Sportfiim; Joe Brownnal.) 

CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34—3— 
37.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, fél 6. fél 8, fél 10. Sanghai 
express (Marlene Dietrieh). — Bimbó.
— Hiradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. T : 32 - 
1-75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Vas.: 
3-tól. Az üldöző (Hans Albers). — 
Petrl Éva szerencséje (Bánki Vilma)

CORSO (Vád-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
Előadás: 4, 6 8, 10. Hangos híradó. — 
Charlotte Susa és Félix Bressart fő
szereplésével: önagysága soffőrje
(Bernauer és Oesterreicher vígjátéka).
— Mukl a hómezőkön (trükkfilm).

DÉCS1 (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259- 
52. 213-43, 148-05.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Vas.: 2-kor is (Első félhelyár.) 
Titkos küldetésben. (Harry Piel, Maria 
Solveg.) — Híradók.

E LIT ’ tV., Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.1: 
Előadás: 4, 7, 10. Téves kapcsolás
(filmoperett Magda Schneiderrel). — 
önagysága kimenője. (Liáné Haid, 
Haus Brausewetter.)

FÉSZEK (V ili., József-körút 70 Tel.: 
460—40.) Előadás: fél 5, negyed 8, há
romn. 10. Vas.: fél 3-tól, Brigantl
(Jósé Mojtca). — önagysága kimenője 
Liáné Haid, Albert Prejean).

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
ntca 18. T.: 895-43. 897-07.) Előadás:
4, 6, 8, 10. Vas., ünnepnap: 2, 4,
6, 8, 10. (Első félhelyár.) Ketten egy 
autón (Magda Schneider. Kari Lud- 
wig Dlehl) — Hiradó.

IMPERIAL (VIL, Dembinszky-utca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, fél 8, három. 10. Vas.: fél 3, 5,
fél 8, 10. (Vas. első félhelyár.) Hathen- 
geres szerelem (Dina Grállá, Kabos, 
Beregi, Dénes). — A eég szerelmes 
(Gustav Fröhlieh, Lien Deyers, Vere
bes).

JÓZSEFVÁROSI (VIII.. Kálvária-tér 6. 
Tel.: 846-44.): Előadások 5-től folyt,
negyod 7, háiomnegyed 8, fél 10. Vas., 
ünnep: 2-től. Vas. fél 11: Gyermekelő
adás. — Boldog szivek (Magda Schnei- 
der). — Feleségem a hadnagy úr 
(Eggert Márta).

KAMARA (V ll., Dohány utca 42—44. T.:, 
44—0—27.): Előadás: 4,6,8,10. (Minden 
előadás rendes helyárakkal.) Alpár 
Gitta első hangosfilmje: Megszólalt a 
szivem! (A férfifőszerepben Gustav 
Fröhlieh. Zenéjét szerezte: Brodszky 
Miklós.) — Hangos magyar világhír- 
adók.

LUDOVIKA (IX., Üllői út 101.1: Elő
adások: fél 5. 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár: 30-80 fillérig.) -  
Kadettkisasszcnr. (Bolváry filmope

rettje; Dolly Haas, Gustav Fröhlieh.) 
— Flotta hőse (filmtörténet).

NÉP (V.. Váci út 76. lel.; 92—6—80.): 
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas.: fél 
3-tól. Denevér. (Anny Ondra, Petro- 
vich Szvetiszláv.) — Cowboy szerelem. 
Garry Cooper.) — Fox hangos híradó.

OM.NIA (V ili., Kölese,y-utca a. Tel.: J- 
301—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10 Vas.
és ünnep: 2-kor is. (Első félhelyár.) 
Titkos küldetésben. (Harry Piel, Maria 
Solveg.) — Híradók.

OKION (IV , Eskü-tér 5. T.t 831-02.): 
Előad, mindennap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 
10. Titkos küldetésben. (Harry Piel, 
Maria Solveg.) — Sicc. — Híradó.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365—23.): Előadás: 4, 6, 8,
10. Vas.: 2-k«r is. (Első félhelyár.)
Sanghai express (Marlene Dietrieh, 
Clive Brook. Warner Oland). —* 
Bimbó. — Híradók.

PATRIA (Népsziuház-utca 13. Tel.: 45— 
6—73.) Előadás: fél 5, negyed 8, há
romn. 10. Vas.: fél 3-tól. Brigantl
(Jósé Mojica). — önagysága kimenője 
(Liáné Haid, Albert Prejean).

RA§fll$
(Nagymezö-o. 31— 
24. T.l 220-98. 292

50): 2—6-ig folyt, 
azután 6, 8, 10.

10. Vas. d. e. fél 11: Miki és Flippl- 
matiné, — Alpár Gitta első hangos
film je: Megszólalt a szíveml (A férfi- 
főszerepben Gustav Fröhlieh. Zenéjét 
szerezte: Brodszky Miklós.) — Hangos 
magyar világhiradók.

ROXY (VII., Rákóozi-út 82.. Tel.: 42 - 
8—24.) Előadás: 4-től. Vas.: háromn.
2-től. 1. előadás 40 fill.-től. Boldog szi
vek (Magda Schneider, Bársony Rózsi. 
Hermann Thimig, Georg Alexander). 
A fekete teve (W arner Oland, Vár- 
konyi Mihály). — Vas. kiv.; Híradó. 
Műsor prolongálva!

ROYAL APOLLO (V IL , Erzséhet-kőröt 
45. Tel.: 429—46, 419—02.): Előadás:
4, 6, 8, 10. Vas., ünnepnap: 2,
4. 6, 8. 10. (Első félhelyár.) Fodor 
László vígjátéka: A  templom egere 
(Grete Mosheim, Charlotte Ander, 
Hans Thimig, Paul Morgan, Fritz 
Grünbaum, Paul H örbiger). — Híradó.

TATRA (IX., Üllői-út 63.)-. Előad.: tél 5, 
7, negyed 10. Vas és ünnep: 2-től folyt. 
Szivek szimfóniája. (A Budapesten 
legnagyobb sikert aratott Bolváry 
filmoperett.) — Groek. (A világ leg
nagyobb zenebohóoának egyetlen han
gos filmje.)

(Teréz-körút 60. T.t 19- 7—
®8-): Előadás: fél 6, fél

8, fél 10. Sznmb., vas.:
4, 6, 8. 10. önagysága soí-
férje (Charlotte Susa, Fe-
lix Bressart). -  Miki a 

homezőhön. — Híradó 
CüRV‘ N JV1I1., Jozsef’ körút ős Üllői-út

3aÁ0k* 88-9-88, 39-5-84 ): Elő
adás: fél 6. fél 8. fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Viharzó szenvedély (Emil 

nw'Y’S i”/ 8' Anna Sten). -H írad ó. 
UBANIA (Rákóezi-út 21. T.: 460-45 é» 

460—46.1: Előadás: 5, negved 8. fél 10, 
Szomb., vas.: 4, 6, 8, 10. Mindig a nő. 
(Albert Prejean, Annabelle.) — Hír. adó.


