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18.000 pengéi juttat az OTT az 
MLSz-neü több kis fővárosi és

vidéki pálya tatarozására
Az MLSz beadványban kért 18.000 

pengőt az OTT-tól több kisebb fő
városi és vidéki pálya legszüksége-, 
sebb helyrehozására. Az OTT pártoló 
javaslattal terjesztette fel a kérelmet 
a kultuszminiszterhez és az egész
18.000 pengő kiutalását megszavazta. 
Rövidesen várható, hogy a kultusz- 
miniszter megadja hozzájárulását a 
kiutaláshoz és akkor hozzáfoghatnak 
a lehetetlen állapotban levő pályák 
tatarozásához.

F ö l é n y e s e n  
győzőit 
a  h á r o m  v e -
z e f o  c s a p a t
A kiesess derbit a Kispest nyerte 
s így a Vasas egyelőre remény
telenül fekszik az utolsó helyen 

"Budai „11" meglepetésre 
könnyen verte a rosszul játszó 
Bocskait — A hatodik helytől 
lefelé nagy helyválfozésok 
történtek

Nyolc gólt rúgott a
Hungária, így varia  a 
jövő heti derbit

— Saját tudósítónktól —
Szegény embert még az ág is 

húzza —  mondja a közmondás. 
% y  látszik igazat mond, mert a 
bajba jutott labdarugósportnak 
nemcsak: a hatóságok nem ked
veznek, hanem az égiek sem. 
Múlt vasárnap a hó keresztezte 
a számításokat, ezúttal meg eső 
és havas eső riasztott vissza 
egyeseket a mérkőzések látogatá
sától. Pedig a csapatok igyekez
tek kitenni magukért. A vezetők 
Mind fölényesen győztek, sőt a 
Hungária nyolc góllal öntött 
Magába önbizalmat a jövő heti 
derbi előtt.

Meglepetés is akadt. Annak 
számít, hogy a bajnoki táblázat 
előkelő helyén álló Bocskait az 
©lég rosszul helyezett Budai „11” 
könnyén verte meg. Tegnap ke
rült sorra a kiesési derbi is. Győ- 
z°tt a Kispest s így egyelőre el

múltak gondjai. Az eredmények 
a táblázat alsó csoportjában kis 
felfordulást idéztek elő. Utolsó- 
előtti helyéről egészen a nyolca
dikra szökött fel a Kispest. Két 
hellyel jött feljebb a Budai „11” . 
Ugyanakkor az Attila és a teg
nap nem játszott Sabaria ugyan
annyival zuhant vissza. De lejebb 
esett a Nemzeti is, még hozzá 
éppen az utolsóelőtti, azaz az 
osztályozó helyre.

A  bajnokság ilyenformán most
így fest:
1. Ferencváros 13 13 63:12 26 (—>2. Újpest 13 11 1 i 44:15 23 (3)3. Hungária 13 10 1 2 42:17 21 (5)4. Bocskai 13 5 3 5 25:28 13 (13)5. III. kér. FC 13 6 1 6 24:28 13 (13)
6. Somogy 13 5 _ 8 17:32 10 (16)7. Budai „11“ 12 4 1 7 22:29 9 (15)8. Kispest 13 3 3 7 20:36 9 (17)9. Attila 13 3 3 7 11:28 9 (17)10. Sabaria. 11 3 1 7 15:20 7 (15)

11. Nemzeti 12 3 1 8 17:35 7 (17)
12. Vasas 13 2 1 10 23:43 5 (21)
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Derbi az I. és B9. ligában 
és az amatőröknél

Szombat:
Hungária-út; Budai „ l l !,_S o - 

mogy.
Vasárnap:

Üllö'i-űt: Kispest-—Ferencváros,
Nem z éti—Bocskai.

Újpest: Ú jp e s t —H u n g á r ia .
Nagyszombat-utca: III. kér. FC- 

Vasas.
Miskolc: Attila—Sabaria.
II. ligában; Turul—Vác, Maglód 

—Etc, Soroksár—Szeged (!), Teréz
város—Pécs-Baranya, Megyer—Rá
kospalota.

Amatőröknél: UTE—FVSK, BEAC 
-MÁVAG, Törekvés—BSE (!), FTC 
-Elektromos, „33” PC—Postás, III. 

kér. TVE—BSzKRT, MTK—URAK

Pelle
Nagyváradon

— Távirati jelentésünk. —

Nagyvárad, március 6.
A helybeli román sportszövetség 

és a Nagyváradi Torna Egylet ma 
délután 6 órakor tartotta meg a 
katholikus kör nagytermében torna- 
versenyét, amelyre Pelle Istvánt, a 
magyar világbajnokot is meghívták. 
Pelle korláton, lovon és nyújtón csil
logtatta tudását, amelyet a közönség 
szűnni nem akaró ovációkkal foga
dott. A  verseny végén a szövetség 
koszorút és szép tiszteletéijat nyúj
tott át Pellenek.

Bmkbajnok M osagat 
a Postalakarék

—• Saját tudósítónktól —
. A Pénzintézeti Sportegyletek Ligá
ja vasárnap délelőtt a BEAC Sem- 
Melweiss-utcai vívótermében rendezte 
"H l. bankbajnoki kardc&apatverse- 
ftyét, amelyen három csapat indult. 
\  bajnokságot s ezzel a Rudas Gyula- 
vandordíjat a Postatakarékpénztár 
csapata nyerte két győzelemmel, 2.

1 győzelemmel, 3. Kér. Bank 0 
Syőzelemmel. Részeredmények: Posta
takarék—PK 9:7, Postatakarék—Kér. 
Bank 9:5, PK—Kér. Bank 9:2. A 
bajnokcsapat tagjai: Jele Ferenc, 
rdcsöffy Béla, Menczer Iván és 
•Vinaler Ödön.

Saját készítményű

FUTBALL-
cipő, labda, felszerelés 
L E G O L C S Ó B B  ARBAN
d r . k á l d o r  é s  f i v é r e
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AZ EST-TEL SZEMBEN

A kizárásos és bajnoki csapat- és 
egyéni kardversenyre kiírt honvédel
mi minisztériumi vándordíját a négy 
bankversenyen elért legjobb erecl- 
méy alapján a Postatakarékpénztár 
nyerte 37 ponttal, 2. PK 32 ponttal, 
3. Kér. Bank 28 ponttal, 4. Kisipari 
Hitelintézet 16 ponttal, 5. Magyar- 
Olasz Bank 9 ponttal, 6. MOKTÁR 
4 ponttal.

A verseny után Némethy Kálmán, 
a TÉBE igazgatója beszéd kíséreté
ben osztotta ki a díjakat.

Olaszország
A 22. fordulón jelentősen tisztázó

dott a helyzet az élen. A  második 
Juventus súlyos csapást mért a har
madik Romára, amely így az ötödik 
helyre csúszott le. Az élcsoport hely
zete most a következő:

Bologna 51:15 36
Juventus 54:22 33
Ambrosiana 44:27 27
Fiorentina 34:24 27
Roma 38:31 27

Eredmények: Modena—Genova 0:0. 
Alessandria—Napoli 3:1. Fiorentina 

-Triestina 1:0. Lazio—Casale 1:3.
Ambrosiana—Milán 0:0. Jővén'- 
Roma 7:1. Bologna—Torino -1:2. ,
Brescia—Bari 0:0. Pro Patria—i o 
Vercelld 2:1.

P e É n -M ac Kamara,
a new yorki győztes pár

—  Távirati jelentésünk — 
Newyork, március 6.

A newyorki hatnapos kerékpár 
verseny véget ért. Győztes a Peden- 
Mac Namara pár lett, mely már a 
második napon megszerezte a veze
tést és néhány órától eltekintve ellen
feleinek összes támadásaival szemben 
mindvégig megtartotta vezető pozí
cióját. A mezőnyt. • különben több 
bukás erősen megritkította. Az utolsó 
napon az egész mezőny tömörült, 
úgyhogy oly párok, melyeknek már 
tízkörös veszteségük volt, a versenyt 
csak két kör hátránnyal fejezték be. 
Eredmények: 1. Peden—Mac Namara 
752 pont, 4137.500 km, egy körrel 
hátrább második Van Nevele— 
Delille 229 pont, két körrel hátrább 
harmadik Letourneur—Guimbretiere 
831 pont, negyedik Walthour—Rip- 
pert 732 pont, ötödik Walker— 
Dempsey 410 pont, hatodik Groschel 
—Schenk 369 pont, hetedik Grimm— 
Horan 326 pont.

a  v á t o r

f ü i M U e z e t é t

a  c s e k s M v á k a

M m
— Saját tudósítónktól.

Máriás sy dr. szövetségi kapi
tány vasárnap az Újpest— III. 
kér. FC mérkőzést nézte végig. Ez 
volt az utolsóelőtti vasárnap a 
prágai magyar— csehszlovák mér
kőzés előtt, érthető figyelemmel 
nézte tehát a kapitány a játékot.
Félidőben megkérdeztük vélemé
nyéről és ő a következőket mon
dotta:

—  Nem sok örömöm, volt a já
tékban, még erősen szezóneleji fo r 
mában van a játékosok legnagyobb 
része.

- Jövő vasárnap mi szerepel a 
kapitányi programon?

—  TJjra idejövök, itt lesz az Új
pest— Hungária derbi.

—  És a Ferencváros?
—  Azt már nem látom, de on

nan már tudok mindent. Amire 
még kíváncsi vagyok, azt az Új
pest— Hungária meccsen fogom  
látni.

—  És ezen a héten mi lesz?
—  H étfőn este jelölöm ki a hét

közi edzésre hivatalos játékosokat, 
Jövő hétfőn állítom össze a csapa- 
tót.

Reméljük, hogy' a győztes csa
patot . . .

Rákoscsaba: Nemzeti B )—
®TK 4:2 (1 :0 ). Barátságos. Bí
ró: Fejér. Az RTK közel egyen
rangú ellenfele volt a profiknak 
s csak kapusa gyenge védése 
miatt vesztette el a mérkőzést. 
Góllövő: Iglódy (4 ), illetve Dé
nes (2 ). Jól játszott a Nemzeti
ben Iglódy és Horváth, az RTK- 
ban Stefanovics, Dely és Szabó.

Futball-, túra-, futó-, KI 
vívó-, vadász-, sk í- , i  
golf-, boxoló-, birkózó- 1  
és kerékpároscipők ™

és mindennemű sp o r tc ik k e k  
g y á r tá s a . Viszontelárusitók 
legolcsóbb bevásárlási forrása.

Hungária Sportáruüzem
Sip-utoa 19. Telefon: 426—64

K“  K é r je n  á r je g y z é k e t  T8P§

A hét tizenegye
MeglehctőrSen egyenetlen formákat mutatnak mostanában 

játékosaink. Meg mindig érzik, hogy közel vagyunk az idénv 
kezdetéhez, érthető tehát, hogy a formák nem állandóak. Ennek 
a hullámzásnak m egfelelőleg a múlt heti csapatból csak a fede
zetsor tudta megtartani helyét, a többi ponton újak váltották 
lel a múlt hét legjobbjait. 1

A hét csapata a következő:

Huba
Takács I. Dudás

Borsányi Kalmár Lázár
Sas Cseh Turay Titkos

A tartalék csapat a következő:

Szemző
Vadász

Beretvás Sárosi

Paczolay Avar Polgár

Híres

Dankó 
Kárpáti II.

Toldi Tunyoghy

Csehszlovákia
Bajnoki mérkőzések:

Prága: Viktória Zsiskov— Bohe- 
mians 1:0 (1 :0 ). Góllövő: Zajicsek. 
Kladno— Csehie Kariin 2:3 (1 :0 ) .

Pilsen: Sparta— Viktória 2:1
(0 :1 ). A  Sparta góljait Braine és 
Pekmer lőtte, a pilseniekét Csulik.

Teplitz: Slavia— TFK 3:2 (2 :1 ) . 
A Slavia góljait Cypera (2 ), Junek 
lőtte, a teplitziekét Zosel (2 ).

Barátságos mérkőzés: DFC— FK 
Pilsen 7:0.

Pozsony: Ligeti— Makkabea 4:0 
(1 :0 ). Bajnoki. Az utolsó negyed
óráig nyílt, volt a küzdelem. —  
B ratislava— Floridsdorf (B écs) 
4:0 (2 :0 ). Nemzetközi. A  bécsi 
csapat igen gyengén játszott. A 
Bratislava góljait Daucsik (2 ), 
Bulla és Jurcsák szerezte. —  Va
sas— Érsekújvári SE 1:0 (0 :0 ) .
Bajnoki. Meglepetés az ÉSE pont- 
vesztesége. A  gólt Sterlics lőtte. 

Léva: LTE— Cérnagyár 4 :0

(4 :0 ). Bajnoki. Első félidőbe a 
helyi, másodikban a vendékcsapat 
támadott többet.

Galánta: GSE— PTE 2:2 (0 :1 ), 
Bajnoki. Az eredmény igazságos.

Románia
Nagyvárad: N. T ö re k v é s -

Egyetértés 4:0 (2 :0 ) . Barátsá
gos.

Temesvár; Ripensia— Hsa 4:1 
(2 :0 ) . Barátságos.

Bukarest (bajnokiak): CFR— 
Unirea 6:1 (4 :0 ). Nagy meglepe
tés a vezető Unirea súlyos vere- 
sége. Makkabi— Olimpia 1:0 
(1 :0 ). Juventus— Voivodul Mihai 
9:2 (3 :1 ). Venus— Sportul Stu- 
dente 7:1 (3 :0 ).
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Uipesf—ÜL kér® FC 4si (1:0)
Volt izgalom, volt kemény játék, ezúttal

azonban biztosan győzött Újpest
G ó l l ö v ő :  A v a r ,  P. S z a b ó  ( 1 1 - e s b ő l ) ,  J a k u b e ,  A v a r ,  B iri ( 1 1 - e s b ő l )

Újpest. B író: Klein. 3000 néző.
Újpest: Huba —  Kővágó, Du

dás —  Borsányi, Sáros, Szalay
—  Sas, Avat, Jakube, Vörös, P. 
Szabó.

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

W erner és 9. Szabó
békét köt

A hagyományokhoz hűen a két 
csapatnak ez a találkozása sem 
ment végbe teljesen simán, a

EBEL
bSrárúgyár

a legjobb íutbail- 
leifedak készítőjeH!., Zsipoiltf-u. 84. Telsícn: §19-12

múlthoz képest azonban határo
zottan haladás mutatkozott, mert 
csak az I. félidő vége felé ütötte 
föl fejét a vagdalózó, emberre 
menő játék, szünet után már le
csillapodtak a kedélyek. Lehet, 
hogy a hideg eső is csillapítólag 
hatott a kedélyekre, de bizonyos 
az is, . hogy a vezetők mindent 
megtettek a nyugalmasabb lég
kör biztosítására. Még készülő
dés közben vállalkozott rá Ko
mor és Arányi, hogy összehozza 
Wérnért, illetve P. Szabót, akik
nek összecsapásai már jó néhány 
Újpest— IIL kér. mérkőzésen fel
borították a helyzetet. A két já-

A  budapesti, párisi 
tová b b á  az ö s s z e s  osztrák, 

ju goszláv , holland é s  
sp a n y o l rá d ióá llom ások  

k özvetítéséb en

l iFI ■»*■»•}*!. 
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Trnisram
HANGVERSENY

M ű s o r o n :

Liszt: Koronázási mise/ 
Benedictus

D ohiány!: Ruralia Hungarica
Bartók: I. suite
Weiner: Concertino 

továbbá
részletek Erkel, Hubay és 

üoldmark operáiból

K ö z r e m ű k ö d n e k :

N é m e th  M ária  
© e re  Lola  
h u b a y  Jefiő  
K eritn er Lajos  
Lauris ín  Lajos  
Losóriczy G yörgy

továbbá
á Budapesti Hangversenyzene

kar és a Fővárosi Énekkar
. Zsolt Nándor vezényletével

tékos férfiasán ígéretet tett egy
másnak, hogy ezúttal nagyon 
fognak vigyázni. Velük nem is 
volt baj, henem . . .  De erről majd 
később.

A kerületiek az elsők a pályán, 
Újpest késik. Amikor a bíró is 
kijön, összegyűjti a csapatokat a 
pályán és röviden figyelmezteti 
őket a két csapat találkozásai
nak kellemetlen hagyományaira. 
Bejelenti, hogy szigorú lesz. A 
sorsolásnál Újpestnek kedvez a 
szerencse, ami azonban nem je 
lent sokat, mert szél alig fúj, a 
szomorú felhőkből egyformán 
esik az eső mind a két térfélen.

A szépen kerdődő  
meccs hirtelen vészes 

fordulatot vesz
A kezdő labdát Szalay teszi 

táccsra, ugyanő dobja rosszul a 
taccsot. Jakube szép húzását a két 
kerületi hátvéd közös erővel teszi 
ártalmatlanná. Jakube most mint 
balszélsŐ próbálkozik, de siker nél
kül. Beretvás 2-0 méteres szabad
rúgását Lutz irányítja sarokra, de 
Huba fogja. W efner hendsze 
miatt szabadrúgás van, az alakuló 
helyzetből Sáros rúg kapu fölé. 
Dömötör átmegy Borsányín, éles 
beadása Lengyelről Hubához pat- 
t in.

*— Ml lesz a jobbszámnyal? —  
dörgi be egy elkeseredett újpesti 
szurkoló. Egyelőre eredmény^ nél
kül, mert a lila-fehérek a jobb- 
szárny közreműködéséről mintha 
lemondanának. A  8. percben Be
retvás remek szabadrúgását Len
gyel helyezve fejeli, Huba bravú
rosan ment. Az újpesti jobbszárny 
-első akciói erőtlenek. A  9. percben 
Szalay kornerre szereli Fenyvesit. 
Győri kornerét Dömötör fejeli 
kapu mellé. A  10. perceben gördül 
az első komoly újpesti támadás. 
Avar két lövése is emberről pat
tan vissza, Vörös emelt labdája 
Biri zsákmányá lesz. Röviddel ez
után Avar újabb lövése vágódik 
emberbe. Zilahi— Fenyvesi— Győri 
támadás Szép, Győri lövése kapu 
mellett talál utat. Zilahi karambo
loz most Hubával, nincs baj. A 
kerületi csatársor tetszetősen tá
mad, de

Dudás ftagy fórmában vér 
vissza minden akciót.

Vörös Dirihez gurít. Sas lesben 
áll; A  18. percben az újpesti bal
szárny vezet jó  támadást, Avar 
tiszta, lövésre lendült lába elől 
Beretvás az utolsó pillanatban 
vágja ki kornerre a labdát. A kor 
tíeít Sas Szépein irányítja, Vörös 
élesen rúgja, Biriröl felpattan a 
pergő labda, de a kapus nem veszti 
el lélekjelenlétét és kiöklözi a ve
szedelmes labdát. Újpesti ostrom 
Bitinek  hazaadott labdával ér vé
get. Vörös— Jakube akció után 
P. Szabó kerül lövőhelyzetbe, de 
Bitó közbelép, á lövés célt té
veszt. Dudás félpályáról küldött 
Szabadrúgása éppen a kapu előtt 
ér földre, ami kiadja erősen a lab
da csavarét, Biri az utolsó pilla
natban Vetődve tudja Csák elcsíp
ni a sarokra tartó labdát, Werner 
gikszere után P. Szabó remek lö
vést ereszt meg 20 méterről, a 
labda azonban Birié. A  26. perc
ben Batsányi hosszú szabadrúgá
sával

Sas pompásan elmegy, be.
adásá Jakuben át Vöröshöz
kerül, áki jő  keresztlabdával
tisztára teszi Avart. A  gól*
zsák élés lövése védheteíle-
nül zug a jobbsarokbá. 1:0.

Most Újpest felülkerekedik, a Ke
rület csak ritkán megy át táma
dásba. Égy akciónál Lutz nehezen 
tudja maga elé kényszeríteni á 
pattogó labdát, közben kéziéi is 
érinti. A  bíró Szabadrúgást ítél, 
Lutz idegesen veszi ezt tudomásul. 
Mérgében vagdosni kezd, pedig az 
újpestiek még akkor sem tehetné* 
nek á dologról, ha á  bíró tévedett 
volna.

Szinte pillanatok alatt rob
banó lesz a légkör.

A bíró már eddig is nagyon kéz
ben tartotta a játékot, minden 
legkisebb faultot lefütyült, most 
azonban felborulással fenyeget a 
hangulat. A bíró hiába ítéli rend
re a szabadrúgásokat, mikor lefú-

Vörös

vás után fut, hogy helyezkedjék, 
csak úgy faragják egymást a játé
kosok. Közben Győri kitör egy jó 
labdával, Dudás lép közbe, de el
esik és estében a labda után rúgó 
Győri farcsonton találja.

Dudás fekve marad, a nép
harag az ártatlan Győri ellen 

fordul,
az Újpesti játékosok is rátámad
nak Győrire, a bíró csak szemé
lyes bedobással tudja megmenteni
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a iarkoit.

a helyzetet. A szó szoros értelmé
ben szétlöki az egymásra torlódó 
tömeget. Jakube sarokra irányi 
tott bombáját Biri remekül kiüti, 
Avar fut a labdára, de Biri azt 
maga alá temeti. A játék vadul 
Az utolsó percekben újra a III 
kér FC támad. A 44. percben 
Lutz veszélyes eloreadását Huba 
csak nagy önfeláldozással tudja 
menteni.

Csillapítás
Szünetben nagy az izgalom a 

tribün alatt. Klug Frigyes figyel
mezteti a bírót, hogy a szabadrú
gások előtt mi mégy végbe a háta 
mögött. Langfelder és Komor kö
zösen járul a bíróhoz, aki kérel
mükre ellátogat mind a két öltö
zőbe és még egyszer nyomatékosan 
figyelmezteti a játékosokat a fair 
játékra. A folyosón újpestiek mél
tatlankodnak a kémény játék 
miatt, Dicky csendben megjegyzi: 

—  Még hármat be kell nekik 
dobni, azután már nem kell majd 
sírni!

Ha nem is túlkSnnyen, 
de főnnek az  újpesti 

gólok
Mintha a csapat hallotta volna 

Dicky bemondását, megszületett a 
három gól, dé nem o’iyan egysze
rűen. Újpesti támadásokkal indul 
a It. félidő, de a kerületi védelem 
jól áll a lábán. Zilahi szép fejes 
passzát Dömötör kapi* mellé teszi. 
Most két kornert rúg egymásután 
Újpest, de Biri ment. Szép kerü
leti kombináció Után Fenyvesi 
messze kapu mellé rúgja á labdát, 
Újpesti kapukirúgás után a 13. 
percben Sás szépén elszökik a lab
dával. Bíró üldözőbe veszi, de csak 
a 16-oson bélül éri már el és há
tulról próbálja szerelni. Persze 
fault, Sas messze repül.

11-es, aminek P. Szabó áll 
neki és be is helyezi a bal

sarokba. 2:0.
Most váltakoznak a támadások, dé

Újpestéi veszélyesebbek. Avar hát
tal a kapunak Biribe gurítja a 
labdát. Zilahi sarokra tett fejesét 
Huba kifogja. Biró szereli szépen 
Jakabét. Most már nincs panasz a 
játék fairségérz. Kővágó szabály
talanul szereli Dömötört, a szabad
rúgást Zilahi a 16-cnróI fél.'"ecsa
varja. A 22. percben a baloldalon 
vezet támadást Újpest, a középre 
került labdával

Avar kiugratja Jakabét, aki 
most már feltalálja magát 
és lövése védhetetlenül su

han a balsarokba. 3:0.
Zilahi újabb fejese alig kerül a 
kapu fölé. A 26. percben Borsányi 
ról kornerhez jut a III. kér. Rövid 
kerületi offenzíva után Avar Bor
sányi passzát megtolja, félrecsú- 
szi,k a lövés. A 29. percben Beret
vás hosszú szabadrúgása ad komoly 
munkát Hubának. Veszedelmesen 
sötétedik, az eső mindig erősebb, a 
talaj most már annyira átázott, 
hogy percről-percre rosszabb lesz. 
A labda pedig nehezedik. Kerületi 
korner következik, majd Fenyvesi 
küld jó  labdát kapu mellé. A 36- 
percben

Fenyvesi remekül ívelt hosz- 
szú labdájára Huba már el
késve hátrál, a labda a kapu

fáról vágódik ki.
Most két kornerhez jut Újpest 
ezekből azonban nem lesz ered
mény. A 43. percben

iskolagól
következik. P. Szabó kivám a be
adással, de akkor pontosan íveli a 
labdát, amely

a befutó Avar fejéről védhe
tetlenül száll a sarokba. 4:0.

Kerületi korner következik, amit 
Huba kiüt. Már alig látni a lab
dát, olyan sötét van. A 44. p.-ben 
a kerületi balszárny támad, a men
tésre siető Kővágó megcsúszik és 
amint térdre esik, két kézzel üti 
maga elé a labdát. A szabálysértés 
a 16-oson belül volt, 11-es jár érte.

Biri fut át a másik kapuból 
és ő helyezi be a sarokba 

kollégájának a gólt. 4:1.
Röviddel ezután a bíró a játék vé
gét jelzi.

Kornerarány 5:4 Újpest javára.

N yilatkozatok:
Langfelder Ferenc, Újpest igaz

gatója! Remélem, most már el
ismerik a kerületiek, hogy reáli
san győztünk. Kár volt ezért az 
utolsó 11-esért, hiszen Dömötör 
faultolta Kővágót, úgy esett a 
labdára.

Bányai Lajos, Újpest edzője: 
Már jobban ment a játék, mint 
az elmúlt vasárnap. Bár a fiúk 
nem mertek játszani. Túl erős á 
kerületiek játékmodora. Ez a já 
ték szépségének rovására ment. 

Komor Ödön, a III. kér. FC 
igazgatója: Meg volt a szokásos
izgalom, erős játék, 1 :0-nál elle
nünk ítélt igazságtalan 11-es, 
Ettől eltekintve a bíró jól vezette 
a mérkőzést. Csatársorunk gyenge 
volt ezúttal.

Szaffka Zoltán, a H l. kér. FC  
edzője: Zilahi, Magyar betegen 
állt ki. Csatársorunkból hiányzott 
az egység.

Klein Árpád bíró: Az 1. félidő
ben bikáviadal volt, a Il.-ban fut
ball. Kővágó térdre esett és két 
kézzel vágta le maga elé á labdát.

Újpest csapata még 
nem az igazi

Az újpesti védőiemben Dudás 
egészen nagy formát játszott. 
Minden helyzetből abszolút bizto
san rúg, szereléseiben fölényesen 
biztos, amellett páratlanul gyors. 
Huba is nagyon jól Védett. Kő
vágó ezúttal gyengébben műkö
dött. A  fedezetkor Újpest Aehil- 
les-sarka. Sáros csak szorgalomból 
érdemel egyest, összefogni nem 
tudta csapatát, Irányítása csupa 
sablon. Szalay gyengén kezdett, 
később erősen javult. Többszr ját
szik magának, mint a Csapatnak. 
Borsányi kezdeti bizonytalansága 
után újra Válogatott formára fu
tott fél. A csatársorban Jakube 
még nem találta még a helyét. 
SokBzor kereszteződik a center 
pályája a jobbösszekötőével. Eb
ben azonban inkább Aüat a vét
kes, akit a nagy akarás Sokszor 
kilódít természetes akciövona- 
Iából. A  balszárny Sók hibát vé-

Baj vem ci futballal
Jelenet

(A  két szurkoló találkozik. Egy 
politikus és egy gyakorlati szur
koló.)

EGYIK ( rögtön az üdvözlés, 
után): Hallotta? Valami baj van a 
futballal.

M ÁSIK: Miért, talán kipukkadt?
EG YIK: Csak ne vicceljen. Va

lami baj van.
MÁSIK (gyanakodva): Talán a 

Fradival?
EGYIK:  Dehogy a Fradival! EB

most az egészről beszélek. Az egész- 
szel van ba j!

MÁSIK (megnyugodva): Ja?
Már majdnem megijedtem.

EGYIK: Mi az hogy majdnem?! 
Egészen nyugodtan ijedjen csak 
meg! Nagy baj van!

MÁSIK (nyugtalanul): Beszél
jen, beszéljen!

EG YIK: (B eszé l... Beszél egy
félórán át a gazdasági válságról, 
az új rendszer bevezetésének elő
nyeiről és gyakorlati átültetésének 
nehézségeiről, Reichardról és a le
állásról, ennek demoralizáló mivol
táról, az OTT-ról, K :áról és Lá
zárról. Félóra után beleizzadva 
megáll és diadalmasan néz.)

MÁSIK (tétován): Hát i z é . . .
EGYIK (felháborodva): Még

mindig nem é r t i!? !! Nem bírják a 
terheket!!

MÁSIK (m egértőén): Már ér
tem. Nekem van egy ismerősöm, 
egy hordár, az mindig panaszkodik.

EGYIK: Magával nem lehet
semmire sem menni! Maga sose 
fogja megérteni, mi baja van a 
futballnak. És maga szurkolónak 
tartja magát!

MÁSIK (kezd dühös lenni): 
Ide figyeljen! Sárosi nem influen
zás már?

EG YIK: Nem.
MÁSIK: Játszik a Fradi va

sárnap ?
EG YIK: Játszik.
MÁSIK: Szabad ordítani a

körlépcsőn?
EG YIK: Persze hogy szabad!
MÁSIK (csodálkozva): Hát én 

nem értem, mitől van maga úgy 
m egijedve. . .

(f.)

tett, Vörösnek nem sikerültek ra
vasz húzásai, P. Szabó pedig rit
kán tudta befejezni akcióit. Na
gyon szép dolgokat produkált Sas 
a jobbszélen. Szuverén technikával 
ura a labdának, gyors és vállal
kozó kedvű, agilis. Futtából szé
pen centerez.

A III. kér. védelm e  
derekasan m egállta  

a helyét
Biri néhány nagyon kellemétlen 

helyzetben volt biztosszemű és 
kezű védő. A hátvédek közül ez
úttal Werner volt jobb. Biró is 
nagy munkát végzett, de a helyez
kedése körül néha bajok voltak. 
A  halfsor is megbízható része a 
csapatnak. Lutz fáradhatatlan a 
védelemben és a csatárokra is 
gondol, Kár, hogy néha elveszti 
idegei fölött az uralmat. Magyar 
kissé bágyadt volt, de így is nagy 
munkát végzett. Beretvás mindig 
jobban fejlődik. Technikája meg
vesztegető, bátor és okos játékos. 
Keresztpásssflí sokszor dobták 
frontba csapatát. A  csatársor a 
mezőnyben sok formás akciót vitt 
végbe, kapu előtt azonban egy
szerre alkotó részeire bomlik. 
Fenyvesit betegsége erősen visz- 
szavetétte formájában. Győri né
hány szép húzást mutatott be, el
veszett azonban elől. Zilahi is 
egyéni játékkal próbálkozott. 
Lengyel passzív volt. Dömötör 
gyenge. .

Hétfő, 1932 március T.

KASSNER
csak 15-ig prolongálva! 

GRITA GELIM
a csodásüangú operáénekesnő 
lovon

B R EITB A R T
a vaskirály, a világ legerősebb 
emberé és még 8 elsőrendű üj 
attrakció a

HÓVAL ORFEUM
új márciusi műsorában
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“-Bocskai 3:1 (2:0)
A  lelkesen küzdő Budai „ II"  szép küzdelem
ben győzte le a szív nélkül játszó Bocskait

G ó l l ö v ő : Tárnok, Tárnok, Sztancsik, Vincze
Hungária-út. 1500 néző. B író: 

Scilgó.
Budai „11” : Horn —  Wéber,

Moharos —  Fekete, Kárpáti I., 
Karpáti II. —  Czumpf, Sztancsik, 
■Polgár, Lyka, Tárnok.

Bocskai: —  Budai —  Kuti,
Kemmer —  Mátéffy, Moóré, Re
viczky —  Markos, Vincze, Teleki, 
Urmos, Hevesi.

Sima, egyenletes, csak kissé 
Poros talaj fogadta a pályára 
. P° csapatokat. Nem nagy, nem 
18 zavaró északi szél fujdogált, 
amikor Salgó sípjelére Teleki 
széllel szemben megindítja a já- 
tekot. M átéffy  jó  passzával Mar- 
fcos futna, de a kis Kárpáti 
akasztja és Czumpfot küldi jó  
keresztlabdával támadásba. A 
szélső fut is jól, de a beadás 
r°ssz, a kapu mögé megy. Markos, 
í̂a3d újra Markos a Bocskai len- 

uitő kereke, szorulnak is kissé a 
oodai kapu körül, de Kárpáti I. 
felszabadít. A 6. percben Markos 
Hornért erőszakol ki, de a rúgás 
rossz.

A Budai „11" nagyon  
élénk

Polgár Czumpfot szökteti, a szél- 
So- visszajátszik, a center Sztan- 
cs}knak továbbít, aki kiugrik, ka
pásból zúgó lövést ereszt a kapu

A legjobb
F Ü Y R J S J  1 -cipő és labda iá s e sajá( készítmény 
“EíiSNGQt, JÓZSEF-KÖRÚT 44.
& ,  _ Telefon: J. 461—00.
m e r j e n  á r j e g y z é k e t

a szélső erős, ívelt labdája 
a nyújtózkodó Budai mögött 
a bal sarokban köt ki. 2:0.

Czumpf lő még mellé, aztán Tár
nokot szereli Kuti és vége a fél
időnek.

(Félidőben a Bocslcai-öltözö —  
mint a siralomház. Hervadtan ül
nek a játékosok a pádon, egyetlen

azon-
budai

fölé. Tovább is fennmarad a Bur 
dai „11” . Polgár fejel a kapura, 
pengén. Lyka jó  passzokat ad, 
p  Rfhcs folytatás. A  10. percben

*wcze a második komért szerzi 
^patának. Kárpáti felszabadít, 

. budaiak Polgárra játszanak 
Mindent, arra azonban Remmert 
^'ntha „rávarrták volna” . Czumpf 
többször is bebizonyítja, hogy 
nem jobbszélső. Sorra rossz be
adásokkal fejezi be a jól induló 
támadásokat. Teleki is észrevéteti 
jr^gát. Sokat forgolódik. Vincze 
jjüzd egyedül, de jó  labdáival 
Markos nem tud semmire sem 
?}enni. A  19. percben van az első 
j0 helyzete a Bocskainak. Vincze 
7rTeleki ossz játék után H evesi 
tiszta helyzetben kapja a labdát, 
de a lövés lecsúszik. Most kezd 
Mimikába a budai halfsor. Sorra 
indítja a jó  támadásokat. A  kis 
Sztancsik szalad a 22. percben, 
Jó helyzetbe hozza Polgárt, de 
esüngenek rajta a debreceni vé
dők és a kapásból küldött bomba 
toló szalad.

A következő percben 
bán már sikert hoz a 

támadás.
Pyka Czumpfot küldi, az vissza- 

 ̂ Polgárnak, tőle Sztancsik 
"^Pja a labdát, ez átvágja az üres 
oolszárnyra

Tárnok elé, aki nem habozik
®s tíz méterről Budai mel- 
lett a jobb sarokba lövi az 

első gólt. 1:0. 24. p.
Tovább is a Budai „11”  van 
tfontban. De ő sem erőlködik 
’-Host. Középjáték folyik, meg- 
®betős unalommal. A  28. percben 

Hevesi lefut, de ívelt beadását 
Horn,' ha nehezen is, de elüti a 
-tejelni _ készülő Vincze elől és 
kárpáti végleg felszabadít. Pol- 
9ár kapáslövése a válasz, majd 
Pjabb Polgár-akció veszélyezteti 

Mdaí kapuját, de a centert két 
nbli után erősen nyomják s így 
hg mellé lő. A  Bocskai erőtlen 
dwadásai csak a 16-osig jutnak, 
ért Teleki és Ormos elvész a 

ódáink kapuja előtt. Wébernél 
i-est reklamál a 41. percben a 
ócskái, de semmi sem volt. A  

T,-fUi?0^  labdát Lyka mesésen 
aialja ■ Czumpf elé, az Polgárnak 

..d, aki a 16-oson állva ismét az 
üresen álló Tárnok elé passzol. A  

oeskai-védelem mintha elaludt 
Volna és

Vincze

szó sem hangzik el. Vert sereg . . .
A Budai „ l l ” -nél Faragó osz

togatja a tanácsot:
—  Ha dribli nélkül játsztok, 

nyertek.)

Erősödő széllel hátban 
öt korner és becsület
gél a Bocskai [jutalma

A szünet után kivonuló csapa
tokat már erősebb szél fogadta. 
A Bocskai kapta az elemi segítsé
get hátába és erősen támad is. 
Vincze jó  átadását Markos el
ereszti. M átéffy  messziről lő, de 
neki lecsúszik.

Az egész Budai „11”  Polgár 
és Tárnok kivételével a vé

delemben van.
A tömörült védelemmel szemben 
nem is boldogul az erőtlen debre
ceni belső trió. Moóré a 8. p-ben 
faultolja Kárpáti I.-et, aki a föld
re kerül, de Moóré sem bír a tal
pán maradni. A feltápaszkodó 
Kárpáti megboxolja kissé Moórét 
és bírói figyelmeztetésben része
sül. Majd Wéber kap bírói intel
met. A  Bocskai csatárok minden 
kísérlete a kemény budai védelem
be ütközik. A  12. p-ben egyetlen 
Polgár-kitörés szakítja meg a 
debreceni fölényt, de Remmer 
még idejében szerel, —  korner- 
gyanusan. Most már nagyon erős 
a szél. Markost kornerre szerelik, 
ezt csak újabb kornerrel tudják 
megúszni a budaiak. Ezt azonban 
jól mentik és máris Polgár indít
ja  Tárnokot, az Lykának ad be, 
de őt Kuti szereli. Ormost Kárpá
ti I. szereli és a lepattanó labdát 
Moóré újra Kárpáti I.-be lövi. A
18. percben Moóré Markost indít
ja, az lennterem Horn kapujánál 
és hatalmas lövést küld az újonc 
hálójára, de Horn n agy ‘ stílusban 
véd. A bud'ai halfsor újra éled. 
Polgár kapja balról a labdát és a 
tizenegyes pont táján jól lő. Bu
dai Czumpf elé üti a labdát, an
nak lövése emberről a tizenhatos 
vonalon tanyázó Sztancsik elé pat
tan,

A kis csatár ballal habozás 
nélkül jó l meglövi és a töme
gen keresztül a kapu jobb 
sarkába fúródik a harmadik 

gól. 3:0. 20. perc. 
Bocskai most élénkül kissé. 

Markos sok labdát kap, de elka
landozik, nincs a helyén. Végre 
Vincze megúnja és önálló akcióba 
fog, de a tizenhatoson

Kárpáti I. elkaszálja. A 
megítélt szabadrúgásnak 
mégis ő áll neki és szép lö
véssel küldi a debreceni 
becsületgólt a jobb felső 

sarokba. 3:1. 24. perc.
Most ugymásután két komért ér 
el a Bocskai, de ezek eredményte

lenek maradnak. Markost Moharos 
szereli, majd Vinczét faultolják 
ismét a tizenhatoson. Vincze át
adott labdáját most Ormos rontja. 
Markos kom ért szerez, majd Tár
nok lefutása is kornerrel végző
dik. Hevesi lövését Horn szépen 
védi. Polgár kitörését Remmer ép
pen, hogy szerelni tudja. Sztancsik 
lövése emberben akad. A  Bocskai 
most már nem is kezdeményez, át
engedi a teret a budaiaknak. Lyka 
bebizonyítja, hogy nem tud doni, 
Czumpf pedig már „jubiláns” 
rossz beadását csinálja. A Bocs
kai még egyszer felnyomul. H e
vesi kapja Telekitől a labdát, de 
ott terem Polgár és most

a mérkőzés legszebb akció
ját vezeti.

Egyedül megszalad a halfsoron és 
a debreceni védelmen keresztül. 
Az utána rohanó debreceniek 
iki-ssé balra tolják, de még marad 
ereje és ballal az ötös vonal sarká
ról óriási bombát küld Budai ka
pujára. A kapus jobbra kiejti a 
labdát és a ráfutó Czumpf elől 
csak önfeláldozó beledobással tud
ja újra megszerezni. Vége.

Kornerarány 7:1 a Bocskai ja
vára.

N yilatkozatok
Barna Sándor, a Budai „11’

elnöke: Lélekkel, becsülettel és I
fairen játszottak a fiúk. Megénde-|

méltók a szép győzelmet. A  bíró ki
fogástalan volt. * *

Lyka (hangosán magyaráz a 
játékosoknak és csak annyit ér
tünk) : Nyilatkozgatnak az amatő
rök, pedig van szívünk nekünk 
is . . .  profiknak.

Káldy Zsigmond: A  Budai „11” 
megérdemelte a győzelmet. Szívvel 
játszottak, amit a mieinknek is 
meg kell tanulni. Mentségünk csu
pán, hogy Palotás és Turcsányi 
betegsége miatt tartalékos half- 
sorral kellett játszanunk. A bíró 
jó volt.

Ormos, a Bocskai edzője: A 
játék és az eredmény igazságot be
szél.

Salgó bíró (megkérdezzük Kár
páti I. boxolásáról, amit Moóréval 
szemben követett el) : Mindketten 
elestek és a feltápászkodás közben 
Kárpáti reflexezerűen ellökte Moó
rét. Persze megintettem, de nem 
volt veszélyes és kirívó eset.

A lelkes küzdő játék
aratott szép győzelmet a mindent 
technikára alapozó, e! ernyedt stí
lus felett. Olyan halfsor előtt, 
mint a Budai 11-nek van, még a 
lassú pozíció játékot játszó csatár
sornak^ is eredményesnek kell len
ni, pláne ha az ellenfél erélytelen 
játéka még meg is könnyíti a dol
gát. A két stílusos csapat tegnapi 
játékából az erélyesebb harcmo
dort folytató került ki győztesen.

A Budai „11”  halfsora ki
emelkedett a mezőnyből,

magasan fölé nőtt az ellenfele ha
sonló formációjának és ez a plusz 
döntötte el a mérkőzést is. Mind a 
három fedezet egyformán minta
szerűen játszott. A  csatársorban 
már zökkenők voltak, de Polgár já 
tékereje kiegyenlíti az egyenetlen 
felületeket. Czumpf nem tudott be-

gólja dacára sem volt meggyőző. 
Lyka elfelejti sokszor, hogy kapu 
is van a pályán. (Nemcsak a me
zőnyben kell jól játszani!) A véde
lemben ujonckapus mutatkozott 
be. Tegyük hozzá sikerrel. Horn 
fejlődése csak rutin kérdése. A 
két hátvéd közül Moharos elegán
san, Wéber néha túlzott tempera
mentummal végezte dolgát.

A Bácskái elfelejtett 
éles töltényt

tenni a „magazinjába” , mielőtt a 
budapesti csatába indult. Márpe
dig bajnoki mérkőzésen komolyan 
és eredményesen kell bombázni.

Minden hiányzott ebből a csapat
ból, amit az elmúlt vasárnap a 
Hungária-meccs első félidejében 
megcsodáltunk. Puhák, szétesők 
voltak az akciók, fáradt a játéko
sok mozgása. Hiába volt Moóré 
nagy akarása, a többiekre nem 
tudta ráerőszakolni a lendületet. 
Nem is érdemel a csapatban —  
amely árnyéka volt önmagának —- 
senki más dicséretet. Budai a má
sodik gólt feltétlenül véd-hette 
volna. Remmer mentsége, hogy lá
zasan, náthásán játszott. Kuti 
megtette a kötelességét. A csatár
sorban Ormos csak -kerékkötő volt, 
Teleki megint a „cicázó cipőjét”  
húzta fel, Markos (erélytelensége 
mellett) el is kalandozott. Vincié
nek csak a nagy igyekezete méltó 
az elismerésre. Hevesi nem tudott 
eredményesen beavatkozni a já 
tékba.

M é g i s
csak

jobb!
Kérjen csakis 

OLLA-t í 
BeblzonyithaUiafl
üiülírSieíeílCfc.

Mindkét csapat dicséretére íran
dó a fair játék, amelyet Salgó bíró

m m ,GUM..?

adni, Tárnok formája pedig két közmegelégedésre vezetett.

Kispest—Vasas 4:2
Tíz perc alatt dalt el a mérkőzés

Góllövő: Egry, Fürstner, Keresztes, Serényi, Kormos, Possák1
Kispest, 1500 néző. B író: Boron- 

kay.
—  Már megint kékben játsztok,

—  kérdezgetik a közelállók a kis
pesti öltöző alőtt. S tényleg Kis
pest ezúttal sem szerepelhet a pi
ros-fekete színekben, mert ellen
fele ismét a piros-kék színekben 
játszik. De nemcsak mezt, hanem 
játékost is cserélnek. Csendes he
lyett Fürstner kerül a csapatba.

—  Ő talán —  mondogatják — 
majd ad hosszú labdákat Serényi- 
nek.

—  Mi lesz, mi lesz, —  kíváncsis
kodnak egyesek.

—  Nem bánom, hogy mi lesz,
—  szól Mayer Béla alelnök —- csak 
ne halljunk már arról, hogy 
kiesési derbit kell játszani.

Közben a Vasas öltözőjében 
Burger is vetkőzik.

—  Rúg majd a meccs előtt pá
rat —  halljuk —  s ha megy neki, 
akkor játszik is. A bemelegítés 
után Burger vállalja a játékot s 
így erősem szemező esőben Kispest 
választ és széllel hátban indul a 
játékba.

Kispest: Dénes —  Rozgonyi, 
Hunyadi —  Purczeld, Toros, Ke
resztes -— Paczolay, Dormos, Kor
mos, Fürstner, Serényi.

Vasas: Bereczky —  Szemere, 
Rózsa —  Vági, Burger, Király — 
Koszta, Kiss, Possák, Egry, Brun- 
ecker.

Kispestnek tám adnak  
helyzete i, de mégis a  
V asasé a  vezető gól
Kispest talál először magára s 

hamarosan erősen ostromol. A  4. 
percben Purczeld keresztben kül
dött labdája meleg helyzetet te
remt. A  labdákat általában mind 
Setényire játszák. Gólhelyzet egy
másután vagy féltucat akad, pom
pás az iram, a kispesti közönség 
mar szinte extázisbán van, amikor 
a 7. percben E gry remekül szök
teti Kosztát. E zt senki sem várta. 
Koszta labdája nagyszerűen száll 
befelé:

Dénes elhagyja 
rosszul indul ki,

a kaput, 
Egry cső-

röz, az üres kapu balsarkára 
megy a labda s a befutó 
Kiss még beljebb is segíti.

0:1.

A gólra még az eső is —  meg
lepetésében? —  eláll. Utána ismét 
Kispest támad többet, de a hely-

Hunyadi

zetek ismét kihasználatlanul ma
radnak. Aztán havaseső * ered el, 
majd meg a hóesés jön formába, 
de a csapatok nem lankadnak. A  
24. percben Serényi öt lépésnyire 
a kaputól óriási gólhelyzetbe ke
rül, de hatalmasan fölé lő. Szeren
cséje, hogy lesállás miatt amugyis 
lefújták. Rögtön utána Dénes ka
puja előtt támad tömegjelenet. 
Kirúgás után Toros— Purczeld—  
Paczolay a labda útja. A  labda 
szép ívben száll lefelé a 27. perc
ben.

Kormos kapásból továbbítja 
az előre helyezkedett Fürst- 
nernek, aki habozás nélkül 

szúrja hálóba. 1:1.

Gól után sarokrúgás is jelzi K is
pest fölényét. Majd meg Paczolayt 
kétszer egymásután lesben találja 
a bíró ( egyszer a szélső már gólt

is rúgott, jóval a fütty. után). A  
34. percben

DormoS öt lépésről küldött
bombáját

Bereczky nagy szerencsével védi. 
Két perccel később Koszta meg
fut, gólszag terjeng, de Dénes elé
je rohan, vetődik és kornerre vág
ja a labdát. A  hóesés erősödik, 
majd esőbe csap át: szeszélyes az 
idő, mint a kispesti csatársor.

Szikiéiben a márr I. félidő kö
zepén bebocsájtott ingyen kö
zönség a rossz idő miatt átjöhet, 
a tribünre: nagyobb rohamot 
rendeznek, mint a csapatok a pá
lyán. Közben mind a két öltöző
ben nagy fejmosás folyik.

Kispest .belelendül, 
három góllal vezet s 

aztán m ár hiába játszik  
a fé lpályán a Vasas 

kapusa
Vasas-fölénnyel indul a II. fél

idő, de ez a fölény korántsem meg
győző. Még a „Vasos” -hangokat is 
gyéren lehet hallani. Ellenben . . .  
a 7. percben lefut a Kispest: kor
ner. Berúgják. Ez már helyzet! 
Tömegjelenet. Egy lövés, még 
egy . . .  Serényi is megvágja . . .  
felső lécről pattan vissza, tyűh, de 
m eleg. . .  a labda hátrakerül. . .  no 
most már vége a nagy helyzetnek. 
S ebben a pillanatban

a 20 méternyire álló Keresz
tes úgy megvágja a labdát, 
hogy a kapu előtt álló nagy 
játékostömeg a következő 
pillanatban a bal felső sarok

ban látja a labdát. 2:1.
—  Ez sem rúgott még ilyen gólt 

—  kész a tribün megállapítása.
—  Fedezet rúg gólt?!
—  No hallja. . .  csak nem gon

dolja, hogy ezek a csatárok.
De jönnek most már a csatáro-k 

is! A 12. percben már 3:1 a szög-

h ú s v é t i



letrúgások aránya a Kispest javá
ra. Kispest lendületbe került. Je
lentéktelen Vasas-támadás után a 
14. percben

Kormos remek labdát 
Paczolaynak.

• kiabálnak,

ad

Ez a játék 
közben

mert

Paczolay a feléje tartó védők 
elől átvágja a labdát Seré- 
nyinek s a másik szélső 
habozás nélkül küldi be a 

kapuba! 3:1.
A Vasas játékosai lesállást lát

tak, de a bíró nem hallgat rájuk. 
Kispest erőre kapott. A 15. perc
ben újra támad. Az egész csatársor 
Bereczky előtt terem, az kifut a ka
puból, a labdát vetődés után sem 
tudja fogni; a labda szép lassan el
pattan róla és a háló felé gurul,

már-már megáll, amikor há
rom kispesti is befut s közü
lük Kormos szinte földről 
fejeli a felpattanó labdát a 

hálóba. 4:1.
A  Vasas most már Kisst hátra

húzza és Királyt küldi előre —  bal
szélre. Eleinte ennek nincs ered
ménye, mert megint csak Kispest 
mutat szép dolgokat, tetszetős tá
madások közepette. A  25. percben 
azonban

mrnm Hétfő, 1932 március T.

eltűnt, míg a csatársor a II. fél
időbeli nagy fölénye mellett sem 
tudott veszélyes lenni. Rossz napja 
volt tegnap a Vasasnak. . .

Már €52 ©Is© tíz percben 
meg kellett volna 

nyerni
a mérkőzést —  nyilatkozik meccs 
után Mayer Béla, a Kispest igazga
tója. —  A csapat azonban ekkor 
még nagyon izgatottan játszott: 

—  Bizony —  toldja meg Kormos 
— . az első percekben három gólt is 
rúghattunk volna, de Serényinek 
nem sikerült semmi.

A Vasasthál csupa elkeseredett 
hang:

—  Elfelejtette a csapat, hogy 
gólt is lehet kapni —  szól Schrei- 
ber. Tíz perc alatt három g ó l. . .

—  Ofszájd is volt köztük — szól 
az egyik játékos.

— Nem volt ■— inti le Schreiber 
—  és ha lett volna? Ott, ott elől 
kellett volna, valamit összehozni. 
Ott nem mentünk semmire. A csa
társor . . .

—  Bizony —  szól Jelűnek — , az 
első félidőben kellett volna meg
nyerni.

—  A végén már leshettük a sze
rencsét.

—  A végén . . .  Most már vége . . .

Koszta jó  beadása után Fos
sák a 16-oson mindenkit le
ráz magáról és kitörve véd- 

hetetlen gólt rúg. 4:2.
Közben már besötétedett, mert a 

játékot később kezdték. Ez most 
bosszulja meg magát.

Kispest már fáradt, de védelme 
még mindig fölényesen tartja a 
Vasas-csatársort. A Vasas azonban 
annyira feljön, hogy

kapusa, Bereczky a félpálya 
körül rugdossa a labdát,

de most sem veszélyesek a piros
kékek. A 40. percben sem a Vasas- 
csatársor veszélyes, hanem a kis
pesti védők; Rozgonyi csaknem 
hálóba viszi ^ labdát, majd nagy 
nehezen koréerre kanalaz.

Aztán Kispest már nem is jön 
elő a védekezésből: ostromolni en
gedi a Vasast. De ez az ostrom 
már ágyúk nélkül folyik. Nincs is 
eredménye.

A 88. ligában:

Elkeseredett
küzdelem
ufón győzött a két vezető 
csapot
A Pécs-Baranya négy 
gólt főtt Szegeden

Saját tudósítónktól —
II. liga állása:

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

10. Rákospalota*
11. Maglód*

12 
11 
12 
12 
10 
11 
11 
10 
10 

10 -  
9

3 -  37:14
2 — 29:11
3 1 42:15 
1 5 37:24
1 3 15:17
2 5 25:20 
1 5 35:27

6 5:34 
8 16:23

21 (3) 
20 ( 2 ) 
19 (5) 
13 (11) 
13 (7) 
10 (12) 
9 (13) 
6 (14) 
4 (16)

2—2 büntetőpont levonva.

9 9:39 —1 (21) 
9 7:28 —2 (20)

A Tyrül könnyű 
győzelmét még a 
Bocskaitól átiga
zolt Horváth is 

biztosította

Kispest győzelm e  
m egérdem elt

szó sem férhet hozzá. Ebben az 
összetételben a Vasas nem tudott 
Veszélyes lenni. Amíg a kispestiek 
a maguk idejében be tudták rúgni 
a góljaikat, addig a Vasas ettől 
messze járt,

Kispest csapata ezúttal kitett 
magáért. Az első félidőben még 
nagyon izgatottan játszottak a 
helybeliek. Látszott a játékosokon: 
vereség esetén jön az utolsó hely!... 
De szünet után kitettek magukért.

A közvetlen védelem nem igen 
hibázott. Rozgonyi helyenkint Im
ponáló fölényességgel vágta vissza 
a labdát. A fedezetsorban Toros 
nagyvonalúan mozgott, lassúságát 
azonban ezúttal sem tudta levetkőz
tetni. Amikor hosszú labdákkal 
igyekezett, mindig sikere volt. Pur- 
czeld oszlopa a csapatnak, míg Ke
resztes a szürkeségből kitört azzal 
a pompás góllal, amely végered
ményben a győzelmet indította el.

Elől helyenkint szinte mintasze
rűen mentek többször is a labdák 
Kormostól a szélsőkhöz s a szélsők
től ide-oda. Ha Serényinek nincs 
olyan rossz napja, akkor a Vasas 
több gólt is kaphatott volna. Se
rényi helyett ezúttal Paczolay volt 
elemében, de dicséret illeti a töb
bieket is.

A  Vasas felforgatott csapatával 
már a rajtnál elvesztette a mérkő
zést. Szembeötlő volt, hogy meny
nyire változott a játék képe, arai
kor Bmmeck&r igazi helyére húzó
dott be s Kiss hátrament. Ha ele
jétől a múltbeli összeállításban ját
szik ez a csapat, úgy most talán 
más eredményről számolnánk be. 
Dicsérni nem sok játékost lehet ez
úttal. Szemere most is tetszetősen, 
megbízhatóan és figyelemreméltóan 
küzdött. A  fedezetsor gyakran el-

Turul— Maglód 4:0 (1 :0 ).
Millenáris. Bíró: Rubint. 

Turul: Spindler — Lengyel, Reis-
ner — Talmács, Sipöcz, Zsebeházy — 
Kelemen, Schell, Sanger, Horváth, 
Páli.

Maglód: Kaszás — Bartha, Konka 
— Orsolyák, Basky II., Kollmann — 
Molnár, Németh, Ferstl, Koleszár, 
Schein.

FUMLFELSZERELESEK
MMher H.r-r* és Társánál, Budapest
IV., Váezi-utca 28. bz. Telelőn: 89—4—47. 
VI., Podmamezky-u. 45. sZ. l’e l.: 29—7—94 

Kérje* érj'gyzéket; Árajánlatot.
Saját készítmény! cipőink a legjobbak.

Erős Turul-fölény alakul ki az első 
perctől kezdve. A csatársor azonban 
nagyon könnyen veszi dolgát és a 
szívós maglódi védők sorra rombol
ják a gólhelyzeteket. A villámigazo
lással szerződtetett Horváth (volt 
Bocskai) agilis játéka visz eleven
séget a támadásokba. Zsebeházy ké
szíti elő a vezető gólt: jól sikerült 
keresztlövéssel az alsó kapufát ta
lálja el, a lepattanó labdát a befutó 
Schell a hálóba juttatja. 1:0. (23. p.) 
A második félidőben egyre jobban 
kidomborodik a Turul fölénye, Spind
ler olykor a félpályáig előrehúzódva 
hátvédet játszik. Néhány szép akció 
végleg eldönti a meccs sorsát. Sanger 
ügyesen szökteti Horváthot, aki éles 
szögből a kapu előtt elsurranó lövést 
küld, a nagy lendülettel érkező Kele
men mégis a hálóba vágja a labdát. 
2:0. (21. p.) Orsolyákot két csúnya 
faultja után kiállítja a bíró, de a 
Turul számbeli fölényét sem tudja ki
használni. Végre a 38. percben Hor
váth átverebszi magát a védőkön és 
hatalmas lövése a léc alá talál. 3:0. 
Horváthra ketten is rohannak, ha 
labdát kap és így esik az utolsó gól 
is. A védők összeszaladnak, Horváth 
kibújik köztük és közeli labdája véd- 
hetetlen. 4:0 (43. p.)

A Turul biztos győzelem tudatában 
könnyen vette a mérkőzést, nem 
mutatta be igazi tudását. Jó volt 
Reisner és Horváth, Maglód védelmét 
hatalmasan próbára tette a mérkőzés, 
de pompásan helyt állott. A csatár
sor azonban csapnivaló rossz.

Rövid előcsatározások után már 
a tizedik percben érzékeny veszte
ség éri a Vác FC csapatát. Lederer 
Hoffman-n kinyújtott lábára esik 
Törést^ sejthetni, de „szerencsére 
csak rándulás. A  Vác végig tíz em
berrel kénytelen játszani. Vogel 
megy hátra bekkelni. A mérkőzés 
most elfajul. Ijesztő durvaságok, 
belemenSsek egymást követik, még 
rendőri beavatkozásban is részünk 
van, csak éppen futballban ninas. 
Jellemző, de igaz, hogy az egész 
első félidőből csak Krausz harminc 
méteres szép kapufalövése és Neu
mann góltígérő szabadrúgása érde
mes feljegyzésre.

A második félidőben beszorul a 
Vác. A  Bak TK nagy fölényben 
van, a kék-fehérek védelme azon
ban Vogellal az élén biztosan áll a 
lábán. A Bak TK a sajátmagadik- 
tálta iramtól kifullad és izgalmas 
hajrá kezdődik, mert a Vác viszont 
magához tér. Arató ofszájdgólt lő, 
amiből csak a gólt láttuk, az of-száj- 
dot nem. Utár.á korner után Éried 
küldi hajszálnyira gól mellé a lab
dát, sőt a következő percben megint 
csak ő hagy ki nagy helyzetet. A 
meccset mégis a Bak nyerné meg, 
ha a tisztán álló Sateket el nem 
vágnák. De elvágják és la büntetés 
elmarad. Utána vége.

A Vac-ból Lederer, Vogel, Neu
mann, a Bak TK-bói a kapui, Bu- 
zássy és Bla-skó játszott jól.

A csonka Palotá
nak nincs sok 

szava

A Vác azonnál
megfogyatkozik

Vác FC— Bak TK 0 :0.
Hungária-út. B író : Klug Frigyes.

Vác FC : Lederer —  Hoffmann, 
Reinthaüer —  Grünfeld, Neumann, 
Kohn —  Sárobi, Arató, Krausz, 
Fried, Vogel.

Bak TK: Augusztinovics — Per-* 
nes, Spiller —  Gombkötő, Buzássy, 
Kocsis —  Knyazoviczky, Blaskó, 
Holzer, Schreiber, Satek,.

Terézváros— Rákospalota 4:0 
(3 :0 ).

Rákospalota. B író: Wirzinger, 
Terézváros: Müller —  Strei- 

cher, Vicze —  Kovács, Phetter, 
Váradi —  Kardhordó, Petrusa, 
Tóth, Kovács, Udvaros.

Rákospalota: Karaszek —  Mo- 
der, Csik —  Sebők, Polt, Mődl • 
Szatur, Bartkó, Jenei II., Dénes.

Rákospalota 10 emberrel áll fel, 
mert Minárovits influenzában 
megbetegedett. Az átázott palotai 
homokban a Terézváros kapott ha
marabb lábra és máris Klovács 
veszélyes lövését üti ki a jól vető
dő Karaszek, de Tóth átadá 
után Petrusa lövésével szemben te
hetetlen. 1:0. Most Palota is gól
hoz juthatna, azonban Szatur nem 
boldogul a kapu előtt; Jenei II. pe
dig csak a kapufát találja el. 
Nincs így a másik kapunál: a vé
delem háromszoros hibája után 
Kardhordótól Petrusához kerül a 
labda, aki most is Ügyes. 'Z.O. 
Semmi iram, lendület és szépség 
nem tud kialakulni a nedves ho
mokon. Csak Udvaros gyors ki- 
szokése hoz egy kis lendületet: 
Petrusa labdájával fut a kapuba. 
3:0. Ezután a beteg Tóth kiáll, 
úgyhogy a II. félidőt 10— 10 já
tékos kezdi.

Palota nagy igyekezettel kezd.

Müller kifutással ment, amit 
túlsó "oldalon Udvaros gólja követ 
1:0. Ezután a lesre játszó Polt 
jeleskedik, mint egyetlen hátvéd 
és Karaszek, aki gyakran szeren
csésen és jó  érzékkel fut ki. De 
Müller is a szerencse fia, mert 
Jenei II. veszélyes helyzetből pont 
a térdének rúgja a labdát. Phetter 
súlyos térdsérülése esemény még 
Müller, Streicher és Petrusa 
Terézvárosban, Mődl, Polt és Ka
raszek a palotai csapatban játszott 
jól.

izgalmas, fej-fej 
melleti harc, 

némileg szeren
csés győzelem

Szeged FC- -Pécs-Baranya
(3 :3 ).

5:4

Szeged, SzAK-pálya. 1000 néző.
Bíró: Szabó (Debrecen).

Szeged F C : Pintér —  Sirály, 
Havas —  Pólyák, Tóth, Raffai — 
Korányi II., Stemler, Lukács, 
Grósz, Harmat.

Pécs-Baranya: Jókai —  Iványi, 
Kővári —  Mecseki-Muskát. Palkó, 
Temesi —  Fogas, Hala$ Dóra 
Táltos, Kocsis.

A II. liga derbijellegű mérkő 
zése az őszi találkozóhoz hason
lóan páratlanul izgalmas keretek 
között zajlott le. ■ Volt kiállítás, 
volt tüntetés, volt 11-es, volt min
den, ami alkalmas az izgalmak 
felkeltésére. A győzelmet a sze
gedi csapat szerezte meg, de ez 
nem jelenti azt, hogy jobb is volt 
ellenfelénél. A látottak alapján 
egyáltalán nem lett volna meg
lepetés a fordított eredmény sem.

Szegeden egész nap havas eső 
esett s bizony alaposan lucskos 
talaj fogadta a csapatokat.

Pécsi támadások vezetik be
játékot. Halas mellé lő, utána 
Harmat kornerf harcol ki. A  pé 

csatársor roppant agilis, deesi
eredményt elérni mégsem tud. 
Lukács fordulásból erősen lő, 
Jólcai nyúl a labda után, de ki-

Halas

ejti, nagy baj azért nincs, mert 
rögtön ismét megkaparintja. 
Táltos húsz méterről ereszt meg 
egy lövést, Pintér is kiejti a láb 
dát s a #zemfüles Kocsis közelről 
a hálóba helyezi a labdát. 0:1. 
(11. perc.)

Pécs nem engedi ki kezéből a 
játék irányítását, mégis már a 
14. percben egyenlít Szeged. A 
balszárny akciója után átkerül a 
labda Korányi Il.-höz, a szélső 
betolja Gr ásznak s Grósz lövése 
gól. 1:1.

Pár percig hullámzik most a 
játék, egyszerre csak Fogas meg
lép, a szegedi fedezetek utolérni 
nem tudják, futtában középre 
játszik s Halasnak csak oda kell 
tenni a lábát s már ismét á  Ba
ranya vezet. 1:2.

Az iram most alábbhagy egy 
kicsit. Szeged kezd feljönni, főleg 
azért, mert Pécs nagyobb gondot 
ford ít a védelemre, mint a táma
dásra.

A 30. percben összekap Dóra és 
Havas. Eredmény mindkettő kiállí
tása. Rögtön utána egyenlít Sze
ged. Iványi a 16-os vonal mellett 
íézzel érinti a labdát s ezért a bíró 
11-eist ítél. A  pécsiek tiltakoznak, 
m ert szerintük az eset a 16-oson

Havas

kívül történt, de a bíró nem vál
toztatja meg ítéletét. Raffai áU 
neki a lövésnek s nem is téveszti él 
a célt. 2:2.

Szeged nem soká örülhet az 
eredménynek. Kocsis lefut, elhúz 
Sirály mellett s beactását Halas a 
kapuba továbbítja. 2:3. Szeged 
most erőteljes támadásokat indít. 
A 40. percben Korányi II. szalad 
meg a labdával s beadásából Grósz 
a bal felső sarokba, ragasztja a 
labŐMt. (3 :3 ).

Szünet után szegedi korner^ a 
nyitány, de rögtön utána Sirály 
miatt a pécsiek jutnak sarokrúgás
hoz, de ez is, az is eredménytelen.
A 9. percben Harmat átjátsza az 
egész pécsi védelmet, közelről lő,
Pintér kiejti a labdát, de rögtön 
ismét felszedi. Sok taccsdobás tar
kítja a játékot, egyik dobásból 
Grószhoz kerül a labda s miként az 
előbb, most is a bal felső sarokba 
küldi. 1:3. Szeged vezet. A nézőté
ren nagy az öröm, de nem soká.

Előbb . korn-ert ér el Baranya, 
hogy utána Fogas indítson el ve
szélyes támadást. Fogas j ó  .darabot 
fut, utána átpasszol Halasnak, H®* 
lan csak pár lépést tesz meg a lab
dával s megint kiadja a szélsőnek, 
Fogas most már lő is s a lövés 
védhetetlen. 1:1.

A  következő esemény Gróez és 
Temesi összeszólalkozása, mely 8 
két játékos kiállításával végződik* 
Temesi nem akarja elhagyni a pá
lyát, miből parázs vihar keletkezik 
s végül is csak rendőri fedezet  ̂
mellett tud Temesi az öltözőbe' 
menni. Sok -veszélyes támadás -ala
kul ki, mindkét kapu előtt sok a 
csatárok helyzete, de a küzdelem 
sorsa csak az utolsó percben dől el. 
Korányi II. Stemler átadását "szé-, 
pen íveli középre, Palkó ugrik fél 
érte, hogy elfejelje, de nem éri él 
8 a labda beesik a hálóba. 5:1.

A  meccs izgalmas volt, de szép 
nem. A sok durvaság sokat rontott 
mindkét csapat teljesítményén. A 
Szegednél Pintér gyengén védett, 
Havas sem bekk, a fedezetsorban 
Tóthnalc már nem kenyere a nehéz 
küzdelem, a csatársorban Grósz 
volt a legjobb. A  pécsi csapatban 
a védelem ellen nem lehet komoly 
kifogás, a fedezetsor inkább a tá
madást szereti, a csatársorban a 
két szélső gyors játéka képviseli 8 
legnagyobb értéket.

Nagy küzdelem, 
egyenlő ellen

felek
Soroksár— Etc FC 3 :2  (2 :1 ).

1000 néző. Soroksár. B író: 
chel.

Feni'

Soroksár: B ácsai —  Schweier,
Lichtner —  Elblinger, Illik, Ko
vácsié —  Pflum II., Zwick, 
Schmidt, Küzdényi. Egyed.

Etc FC : Gergely —  Stftér,
Frász —  Szabó, Simon, Berecky 
II. —  Izsépy. Urbancsík, Létai, 
Pomázi, Béres.

Magasnívójú és végig izgalmas 
mérkőzés keretében találkozott a 
két csapat. A  -bajnokaspiráns So
roksár csak óriási szerencsének
köszönheti a két pontot.

A helyi csapat támadásával in
dul a játék és az erzsébetieket be
szorítják a kapuhoz. A  hatodik 
perc már meg is hozza az ' ered
ményt. Az előre húzódott Szabó 
mellett Egyed elfut és szépen cen
terez. A jobbszélröl beszaladt

m S ü K í
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—■ Hallja, micsoda szemtelenség 
ez? ígért nekem egy szabadj egyet 
es kiderült, hogy a múlt vasárnapi 
meccsre szólt!

—  Miért? Az egy na,gyón érdé■ 
kés niecös volt. » ,

Pflum II, kétlépésről bevágja a 
labdát (1 :0 ). A  gól után Urban- 
csik—-Izsépy szárny vezet szép tá
madást, de a kapu előtt Lichfcner 
szétrombolja. Majd ismét a sorok
sári csapat támad Pflum II. révén. 
A szélső a vonalról centerez, de a 
labda Gergely zsákmánya. A  14. 
percben a soroksári belsők összjá- 
téka után Schmidt kapja a labdát 
a tizenhatoson és a center erős lö
vése a ballécről bepattan (2 :0 ). 
Most az Etc veszélyes támadással 
válaszol. Simon szépen tálal Po- 
•mázi elé s az összekötő lövését Bá- 

. csai pompásan védi. A  44. percben 
Prész szabadrúgása Izsépy elé ke
rül, aki betolja Urbancsiknak s ö 
közelről begurítja a labdát (2 :1 ).

Fordulás után a sárga-fehér 
gárda rákapcsol és ekkor csak a 
derekasan küzdő soroksári véde 
lem tudja megakadályozni a ki' 
egyenlítést. Izsépy beadása át
megy a tisztán álló Béreshez, a 
kis szélső kapásból fölé lő. A  honi 
csapatot csak a két szélső lefutása 
hozza lendületben, de Frász szen
zációs védőjátéka minden gólra- 
törési akciót idejébe szétrombol. 
A 34. percben Izsépy beadását Bá- 
csiai elvetődve kiüti, de a befutó 
Létai közelről a hálóba vágja. 2:2. 
Az erzsébetiek győztes. gólja is a 
levegőbe lóg, amikor az utolsó- 
előtti percben a késlekedő .Bérest

> Az amatőröknél:

~ A Postás kikapott
az FTC-től és leszakadt
az élcsoporttól
A Eli. kerület meglepetésre győzött a Fér. Vasutas 
otthonában, de a kieső helyről még mindig nem került el
Vaskos meglepetések a §1. osztályban, ahol erősen 
készül a Csepeli MOVE és az Erzsébeti MTK 
bajnoksága

D I A N A  F O S K B É M  

D I A N A  F O G K R É M
Schweier szereli és a hosszan ke
resztben vágott labdájával Egyed 
elmegy Szabó mellett, Gergely 
rosszul fut ki a kapuból s a szélső 
az üresen hagyott kapura húzza a 
labdát, melyet Pflum II. befejel. 
8 : 2.

A győzteseknél Bácsai, Schwei
er, Elblinger, Pflum II. és a bal- 
szárny jeleskedett.

Az Étc-nél Frász, Simon, Be- 
recky II., Izsépy és Létai volt jó.

Barátságos mérkőzések
Újpest B)—Megver 7:0 (3:0). Me-

gyeri-út. Bíró: Bányai (Goda). Új
pest: Siflis — Ligeti, Fogoly III. — 
Furmann, Volentik, Berkessy — Tö
rök, Víg, Köves, Gárdái, Bodnár. — 
Mogyer: Seifert — Pataki, Magó — 
Salkovszky, Kristóf, Holler — Wag
ner, Osarny, Fieger, Szekeres, Bíró. 
A ferencvárosiakkal kiegészített lila
fehér tartalékgárda nagyobb tudása 
lassan, de biztosan kialakul. Előbb 
Gárdái lövése talál utat a hálóba 
(1:0), majd Köves közeli lövése 
jelent gólt, amit Volentik messziről 
lőtt gólja követ. Szünet után to
vábbra is nyomasztó a lila-fehér 
fölény. Törököt sokat foglalkoztat
ják, de ő sorra rontja el a jó lab
dákat. A 25. percben hosszú tologa
tás után Víg megembereli magát és 
egészséges lövést küld a kapura 
(4:0). Most sorra esnek a gólok. — 
Előbb Gárdái remek lövése ér hálót* 
majd Berkessy Török beadását érté
kesíti és végül Török nagy lövéssel 
beállítja a végeredményt. Jól ját
szottak: Ligeti, Fogoly III., Ber
kessy, Víg, Gárdái, Furmann az Új
pestnél, illetve a védelem, Sal
kovszky, Fieger a Megvernél.

M. Pamut ipar—UTE vegyes 4:3 
(2:0). Horthy Miklós-út (Újpest). — 
Bíró: Fisoher. A lelkesen küzdő Pa
mutipar megérdemelten győzött — 
Góuövő: Kovács (2), Stofkó és Kér- 
eer (M. Pamutipar) és Ádám (3) 
DTE.

Cukrász—ARSC 5:0 (4:0). Rákos-
patak. Bíró: Sztraka. Góllövő: Nirsch 
(2), Bognár (2) és Trampos. Cuk
rászból: Bognár, Blnmberg az
ARSO-böl, Ujváry és Nagy igyeke-

I. osztály
1. Törekvés
2. BSzKRT
3. FTC
4. Postás
5. BSE
6. MÁVAG
7. UTE
8. Elektromos
9. URAK

10. „33“  FC
11. MTK
12. FVSK
13. III. kor. TVE
14. BEAC

10 12 
16 11 
16 10 
16 10 
16 9 
16 8
16
16
16
16
16
16
16 4 
16 2

3 71:25
3 39:17 
2 42:18 
5 30:19
4 47:30
5 43:34 
5 33:35 
8 32:32 
8 35:38

2 10 25:39
2 10 28:50
3 10 25:53
1 11 19:54
2 12 19:44

25 (7) 
24 (8) 
24 (8) 
21 (11) 
21 ( 11)  
19 (13) 
18 (14) 
14 (18) 
14 (18) 
10 (22) 
10 (22) 
9 (23) 
9 (23) 
6 (26)

A Postás tehnikázott, 
az FTC lendületes, 

bátor, gyors és ered 
m ényes

FTC— Postás 2:0 (1 :0 ).
Lóverseny-tér. B író: Stern T.
FTC: Szirbán —  Kovács, Deák

—  Hoffmann, Lendvai, Schubert
—  Kátra, Gervai, Dómján, Bi- 
hámi, Kemény.

Postás: Kristóf —  Jelen, Bog
dán —  Illyés, Bodrogi, Bokor — 
Kása, Kertész, Kalas, Járomi, 
Horgos.

A  Postás kezd szél ellen, sűrű 
esőben. Kertész jó  labdáját Já
romi kapásból szúrja mellé. A 
Fradi-csatárok szépen kombinál
nak, a lövéssel azonban sorra 
adósak maradnak. A 8. percben 
Bodrogi kiugratja Horgost, kinek 
erős lövését Szirbán bravúrosan 
védi. Az iram rendkívül erős. 
Bokor fölöslegesen sok cselezé
sét a Postás szurkolók nem jó 
szemmel nézik. A  17. percben 
Kemény beadása Jelen kezét éri.

A  bíró 11-est ítél,
aminek jogosságát a Postás erő
sen vitatja. Minden hiába. Ke
mény áll a labdához. A szép 
számban megjelent Fradi közép 
hangos ujjongása jelzi a gólt.

1:0.

A Postásokat a gól erősen lehan
golja. Rengeteget támadnak, a 
szerencse azonban nem kedvez 
nekik. Kalas szökteti Horgost, 
Szirbán kifut, Horgos mégis az 
üres kapu fölé lő. A  Fradi half- 
sor, különösen Hoffmann elemé
ben van: A Postások sorra rossz 
helyre passzolnak. Járomi közeli 
lövését Szirbán szenzációsan 
védi. A  40. percben Kása kicse
lezi a védelmet, pompás beadá
sát Horgos mellé gurítja.

Szünet után Kátra lefutása 
okoz nagy izgalmat. Némi FTC 
fölény alakul ki. A 16-os táján 
Kását fellökik, a megítélt sza
badrúgást ugyancsak ő lövi ma
gasan a kapu elé, a rosszul he- 
yezkedő csatárok ezt a helyze

tet is kihagyják. Bodrogi— Bokor 
— Horgos a labda útja. Szépen 
felépített támadás, a gyámolta
lan Járomi megint lemarad. A 
15. percben Kása sarokrúgása 
hozza izgalomba a szurkolókat. 
Támad a Postás, a Fradi most 
láthatóan visszaesik. Itt volna az 
alkalom a kiegyenlítésre. Minden 
hiába, a csatárok addig tologat
nak, míg az önfeláldozóan küzdő 
hátvédek felszabadítanak. A Pos
tást tehetetlensége erősebb já 
tékra ösztönzi. Gervai szép lő-

DRFÉNYES szakorvos
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—  Saját tudósítónktól —-

vése teszi most próbára Kristó
fot. Nagy az izgalom a pályán. 
Horgos leteríti Hoffmannt, ki
viszik. Kalas csúnyán támadja 
Szirbánt. Zúg a Fradi közép. Rö
vid ideig szünetel a játék. Á  tri
bünön tovább folyik a küzdelem. 
Hoffmann visszatér a pályára. 
A Fradi húzza az időt. Egyszerre 
csak Keménynél a labda, lefut, 
beadását Kátra .tengelye körül 
megfordulva kapásból a léc alá 
ragasztja.

2 : 0.

Ideális agció volt, a gól szinte 
akrobata mutatványnak is beil
lett volna! Néhány perc van 
még hátra. A Postás tovább tá
mad. Bokor lövését fogja Szirbán, 
majd Kalas labdája —  miközben 
lesállás miatt a bíró lesípol —  
a hálóba száll. Sokan nem hal
lották a füttyöt és gólt rekla
málnak. A  42. percben Bodrogit 
a határbíró megsértéséért a bíró 
leküldi a pályáról. Erős szürkü
letben ér véget a mérkőzés.

Az FTC csapata rászolgált a 
győzelemre. .Minden csapatrésze 
jobb volt a Postásnál. Legna
gyobb erényük a rendkívüli gyor
saság. Szirbán kitünően, helyen
ként bravúrosan védett. A  véde
lem jól helyezkedett, jól rúgott. 
A halfsorban kitűnt Hoffmann 
okos és önfeláldozó játékával. A 
csatársorban Keményt gyomor- 
fájdalmai, Kátrát pedig az edzés
hiány akadályozta igazi tudásá
nak kifejtésében.

A Postások fáradtan mozog
tak. Sokat passzoltak az ellenfél
hez. A  védelemben Jelen derekas 
munkát végzett. A fedezetsor lel
ke Illyés és helyenként Bodrogi 
volt. A csatársorban Kása kitü
nően játszott, de nem talált meg
értő társakra.

A két csillag gyengél
kedése és a tartalékos  

halfsor sem ingatta 
m eg a Törekvést

Törekvés— Elektromos 5:2  (3 :2 ).
Latorca-utca. Bíró: Rotter.

Törekvés: Szollár — Katona, Ger 
ffcly — Dezső, Készéi I., Dankó — 
Nemes, Regős II., Pusztai, Dóri, Ba- 
ráth.

Elektromos: Sietik — Csovits, Kul
csár — Steozovits, Lévay, Lengyel — 
Joó. Bogdán, Szabó P., Mclicharik. 
Koesis.

Az Elektromos indul először ro
hamra és Bogdán hamarosan nagV 
helyzetet hagy ki. Szabót kiugraszt
ják, de a centert Katona felvágja. 
A közönség ll-esért kiabál, de a 
híró nem látott semmit. Az Elektro
mos tovább rohamoz, mégis a Törek
vés lő gólt. Déri passzát Pusztai 
kapja és a fürge center a leálló vé
delem mellett a hálóba szúrja a 
labdát, iá). Joó lövése eélt téveszt, 
majd ismét Törekvés-gól következik. 
Regös II. pompás labdával teszi ki 
Nemest, a szélső ívelten bead és Ba
rátit fejese a kapufáról bepattan, 2:0. 
Regős II.—Pusztai—Dóri támadás 
fut végig a pályán. Nemes laposan 
lő, Steták kiejti a labdát és a 
szemfüles Baráth eredményes, 3:0. 
Most jön az Elektromos! A csatársor 
azonban nem tud kibontakozni. Lé
vay meg is unja a támadók meddő
ségét, húsz méterről küldi a labdát a 
kapura, SzoÜár vetődve jobbra 
ólja és a befutó Joó a, sarokba lő, 

3:1. Steczovits—Joó akció, a szélső
bepasszol és Szabó Szollár előtt bc- 
csőrözL 3:2.

Nagy harc indul meg szünet után.

Déri labdáját Csovits menti. Egyre 
jobban felnyomul a Törekvés. Ne
mes kapufát lő, a lepattanó labda 
Baráth elé pattan — újra kapufa. — 
Egyre keményebb lesz a küzdelem, 
sok kemény fault csúszik ki. Az 
egészen leromlott talajon most mér 
a, technikásabb kőbányaiak mozog
nak biztosabban. A  40. percben eldől 
a meccs: a balszélre húzódó Déri 
okosan hátraadja a labdát, Nemes 
ívelt lövést küld kapura — Steták 
elnézi, 1:2. Az utolsó perc hozza meg 
a betegen kiálló kis Déri egyetlen 
gólját: átmegy a védőkön és még a 
kapust is kicselezi, úgy viszi be a 
labdát, 5:2.

A Törekvés játékán meglátszott, 
hogy tartalékos volt a halfsor, meg 
aztán a kis Déri és Nemes sem volt 
fit. A  támadósor azért kitett ma
géért.

Az Elektromosban Lévay játéka 
magaslott ki, de Lengyel is kitűnőt 
nyújtott. A csatársorban kevés a 
megértés, egyedül Kocsis érdemel 
dicséretet. Rotter bírónak nem volt 
jó napja.

Amíg halfsora b írta, 
jól állt az MTK

BSzKRT— MTK 3:1 (1 :0 ) .
Sport-utca. Bíró: Mihalicxa.

BSzKRT: Goda — Belesik, Léhner 
— Kiss, őri, Király — Bartos, Be- 
recz, Gergely, Ménesi, Borszéki.

MTK: Toldi — Kállay, Gábor — 
Kovács, Iványi, Semsei — Bacsay, 
Konrád, Hódy, Kecskeméti, Sass.

Az MTK kezd: Kovács jó  labdát 
küld fölé. Borszéki elfut, beadását 
Gergely mellé bombázza. Az. MTK 
halfsora ura most a játéknak. Bacsay 
többízben kap jő labdát, de lesben! 
Most Berecz jut jó labdához, kiugrik, 
de Gábor az utolsó pillanatban sze
reli. Kcmrád bombája hajszálra el
kerüli a kapu sarkát. A 40. percben 
Bartos sarokrúgását az MTK-védelem 
röviden menti és ebből a jó  helyen 
álló őri éles magas lövéssel megszerzi 
a vezetést. (1:0).

Szünet után az MTK erősen kezd s 
ennek már az 5. percben meg van az 
eredménye. Bacsay elfut, beadását 
Kecskeméti közelről beteszi. (1:1). 
Nem sokáig tart az öröm az MTK- 
nál, mert néhány perc múlva Ménesi 
lefut, beadásából Berecz, majd Ger
gely közeli lövését menti ugyan az 
MTK-védelem, de a jól érkező Bor
széki már a hálóba talál. (2 :1 ). A 
kék-fehér fedezetsor lankad, míg a 
villamos csapaté feljavul s most már 
nem engedi át ara irányítást. Berecz 
fejesét, Gergely lövését védi elvetés
sel Toldy, míg az ellenkező oldalon 
Goda bravúrosodik; Hódy három lé
pésről küldött labdáját tolja elvetés
sel kapu mellé. Az utolsó percben 
Bartos lefut, beadását Kállay haza
adja — a kifutó Toldy mellett és ez 
hozza meg a végeredményt. A  győztes 
csapatban a vélelem elsőrangú volt, 
különösen Belesik. A fedezetsorban 
Kiss végig egyenletesen játszott, őri 
és Király csak szünet után javult fel. 
A csatársor hadilábon áll a szeren
csével. Az MTK-ból Toldy, Gábor, 
szünetig a fedezetsor és a technikás 
Konrád érdemel dicséretet, /

A FINISBEN
a nyugodt 
versenyző
g y ő z ,
azért igyék

HÁG KÁVÉT, SÍK.
é s  idegei! m egóvja. Kapható min
den fű szer- és  csem egeüzletben .

A Ili. kér. hajszállal 
volt csak főbb

III. kér. TVE— FVSK 2:0 (2 :0 ).
Gyáli-út. Bíró: Róna L.

III. kér. TVE: Wiener — Hefkó I„ 
Mayherr — Lennert, Nagy, Stettin- 
ger — Schwelbl, Boskovitz, Gyurcsik, 
Dinnyés, Sugár. FVSK : Pánczél — 
Takács, Fogl I. — Szabó, Benkő, 
Bánky — Beleznai, Fogl II., Csesz- 
neky, Szoják II., Friesz I.

A kiesés ellen küzdő két csapat egy
más elleni összecsapása heves, izgal
mas, kemény mérkőzést nyújtott, 
FVSK-f öl énnyel indul a mérkőzés. A 
7. percben Gyurcsik szökteti Dinnyést, 
éles lövésébe Pánczél beleveti magát, 
a kavarodást Takács és Fogl I. kö
zös erővel tisztázza. Egy perc múlva 
Cseszneky egyedül kitör, azonban túl 
erősen szökteti magát, a labda így 
Wiener zsákmánya lesz. A kerület 
három hátvéddel játszik, míg a másik 
oldalon állandóan ofszájdra játsza
nak. A 14. percben Schwelbl majd
nem a kornervonalról centerez, Fogl
I. nem találja el a labdát, Boskovitz 
ezt kihasználva, sarkos lövéssel meg
szerzi a vezetést. 1 :0. Beleznay erős 
beadására Szoják II. nincs a helyén, 
így kárba, vész a jó  helyzet. A 24. 
percben Dinnyés hátulról hozza a 
bőrt, helyet cserél Sugárral. A taccs- 
vonalról középre ad, Takács luftot 
rúg, a labda Bánkyhoz kerül, de oly 
szerencsétlenül, hogy a lábáról irányt 
változtatva a hálóba jut. 2:0. Öngól! 
A 30. percben Fogl II. és Mayherr 
egyszel're startol a labdára, a lövés 
alig kerül kapu fölé. Kerületi fölény 
jellemzi hátralevő időt.

Szünet után az FVSK átcsoporto
sítja  ̂ csapatát. Fogl II. centerhalf, 
Szoják II. jobbösszekötő, Cseszneky 
center, míg Benkő harmadik bekket 
játszik. Ez javít is a csapaton, mert 
jobban megy a félidőben. A 10. perc
ben Boskovitz kézzel gólt üt, a bíró 
ezt meglátja és szabadrúgást rűgat. 
Az iram az első félidőhöz képest 
lanyha. Beleznai átjátszva Mayherrt, 
befelé kanyarodik, Hefkó I.- túl- 
erélyesen fedezi, a síp azonban néma 
marad. Az FVSK nagy fölényben 
van, de a csatársor gólképtelen. A 30. 
percben Szoják II. nagy helyzetben 
mellé ló. Fogja is érte a fejét! Fogl
II. tömi labdákkal a csatárokat, de 
nincs eredmény. A 36. percben Szoják 
II. fejjel szökteti magát. Nagy a 
16-oson felvágja. A szabadrúgást 
Cseszneky szúrja, Wiener azonban 
kitűnően fogja. A hátralevő időben a 
kerület eredménnyel húzza az időt.

A kerületből Wiener, Hefkó 1., 
Mayherr és Dinnyés, míg az FVSK- 
ból csak Fogl II. és Cseszneky emel
hető ki.

A bíró gyengén látta el feladatát,

Zavaczkyva! az élén  
rem ekelt a MÁV a tá 

m adójátékban
MÁVAG— UTE 6:2  (1 :1 ).

Kőbányai-út. Bíró: Szigeti.
MÁVAG: Országh — Krajcsi, Fá- 

czán II. — Herczegh II., Gálos, Hor. 
váth — Zavacaky, Ivanics, Ébner, 
Opata, Antal.

UTE: Alscher — Futó, Sándor — 
Balló, Rosenberg, Kolozsvári — Un- 
ger, Nagy, Holch, Putz, Klauber.

A legjobbak közé törő vasutas
csapat tegnapi nagy-szerű játékával 
ismét a legszebb futballerényeket so
rakoztatta fel. Ez a csapat még sok 
nehéz percet fog szerezni a legjobbak
nak is. Az újpestiek csak egy félidőn 
at bírták a vasutasok energikus ro
hamait, sőt gyakran veszélyesen tá
madtak is. Ám a második félidőben 
visszaestek s így a MÁVAG biztosan 
győzött.

Antal indul támadásra, beadása jó,

Távbeszélő: Aut. 87—9—65 
X X L,iiraiUos eukciú

ÁRVERÉSEI a mai napol 
megkezdődnek és mindenki): 
délután Vs4 érái kezdette 
1932 március 28-áig tartanak 
Vasárnap és a március 15- 
nemzeti ünnepen árverés 

nincs. *
Árverésre kerülnek: mi- 
becsű festmények, szobrok 
rajzóik, porceüánok, keleti 
szőnyegek, művészi és köz
használatra szánt bútorok, 
ékszerek, kézimunkák, ke
leté zsioi tárgyak és könyvek. 
Raiatőgus a helyszínen 1.50 

P-ért kapható.
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de Futó idejében ment. Zavaczky jut 
szabadrúgáshoz. Ballábas lövését 
Ivanies fejeli kapura, ott azonban 
Alscher szépen véd. Ébner hosszan 
szökteti Zavaczkyt, a szélső villám
gyorsan jut Alscher elé, ott azonban 
pont a kapusba lő. A vasutasok ellen
állhatatlanul támadnak. Ivanies egy 
kissé gyors labdával ugrasztja ki 
Ébnert, de a center pont Alscher orra 
előtt vágja a labdát a hálóba. (í:0 ). 
Fáczán felvágja Ungert a 16-oson 
belül, a 11-est Holch szúrja be.

Fordulás után Ivanies lyukra 
játsza Zavaczkyt, a szélső nem této
váz. (2:1). Majd Ébner—Zavaczky 
összjátékából Ébner. (3:1). Most 
Ivanies nagy ziccert hagy ki. Országh 
Putz lábáról szedi le a labdát. A szen
zációs formában levő Zavaczky a 
kapuig fut, ott a kiugró Alscher előtt 
Antalnak ad és 4:1. Antalt felvágják. 
Ivanies 11-esét Alscher fogja. Unger 
beadása Fáczán lábáról a kapuba 
tart, de Putz a biztonság kedvéért be 
szúrja. (4:2). Zavaczky ismét fel 
tartóztathatatlan, begurított labdáját 
elöbb  ̂ Ébner, majd Ivanies—Antal 
összjáteka után állítja be elegánsan a 
végeredményt. (6:2).

A győztes csapat, egyben a mezőny 
legjobbja Zavaczky volt. Ébner, 
Ivanies és a teljes halfsor is dicsére
tet érdemel. Az UTE csapatában a 
védelem, Balló, Unger és Holch ját
szott jól.

Kát góllal vezetett, 
eggyel kikapott a 33FC

URAK— 33 FC 3:2 (1 :2 ).
URAK-pálya. Bíró: Vass A. 

URAK: Danczinger —  Vavró, 
Székely —  Kulcsár, Vida II., Rein 
—  Jáger, Molnár, Jeney II., Tom- 
bor II., Szűcs.

33 F C : Raffai —  Szenczy, We- 
ber —  Feketehegyi, Szabó II., Ma
jor —  Juhász, Mihályi, Zloch, 
Gara, Kiss.

A  33 FC kezd, a tíz emberrel 
felálló URAK-al szemben. Az első 
tíz perc főle.. a 33 FC támadásai
val telik e. Ezután az URAK csa
pata kiegészül a megkésett Varró
val. A 15. percben Zlooh csavart 
fejesét Danczinger nehezen védi. A 
25. percben a Budai jobbszárny 
vezet támadást, a labda átkerül a 
baloldalra s a tisztán álló Kiss be
lövi. (0 :1 ). Ellentámadásnál az 
URAK kapufát ér el. A  35. percben 
Feketehegyi Zlochnak, ő tovább 
Kiásnék adja a labdát, aki szép 
gólt lő a sarokba. (0 :2 ). Egy perc 
múlva Szenczy ellöki Jeney Il.-őt, 
11-es. Rein laposan belövi. (1 :2 ).

A második félidő hatalmas 
URAK-támadásokkal kezdődik és a 
8. percben Jáger sarokrúgását 
Szűcs befej éli. (2 :2 ). Ezután nagy 
küzdelem indul a győztes gólért, 
egyelőre azonban csak az URAK- 
nak sikerül elérni egy 11-est, de 
Jeney II. lövését Raffai kivédi. A 
33. percben baloldali támadás után 
Jáger kapja a labdát és a sarokba 
vágja a győzelmet jelentő gólt. 
(8 :2 ). A hátralévő időben a 33 FC 
még próbál változtatni az eredmé
nyen, de az URAK védelme most 
már biztosan áll a lábán,

A győztes csapatból a közvetlen 
védelem és Jeney II. volt jó, míg a 
vesztesből Szenczy, Wéber és Kiss 
tűnt ki. Raffai igen gyengén vé
dett.

SBBfl
Hétfő, 1932 március 1.

Szünet után a BEAC-nál Ghi- 
messy csatárt játszik, Mester a 
hátvéd. Ez a félidő is rosszul in
dul. Wigh lyukat rúg, a résen levő 
Szűcs II. lövését Szigeti kiejti és 
a másodszor is lövő csatár lábára 
nem m-er vetődni. 5:0 (2. p ). A 
BEAC dicséretre méltó lelkese 
déssel dobja magát újból támadás
ba, Ghimessy veszedelmes lövését 
Bástyái szépen menti. Rögtön rá 
azonban Kertész jól ívelt sarokrú
gását Zudla pompásan találja ka
pásból és a vonalon álló Soponyai 
csak beljebb tudja segíteni. 5:1. 
(5. p). A BSE-ben megint Béky 
ügyeskedik. Jól sikerült lefutás 
után balra tolja a labdát, ahol a 
befutó Kozma a sarokba küldi 
6:1. (20. p ). A BEAC-ot Zudla 
jól ívelt szabadrúgása kecsegteti 
góllal. A  labdát Koncicky fejeli 
Bástyái belenyúl és sikerül kapu
fára tolni, majd elcsípni. A BSE 
újra rohamoz. Béky átadásával a 
lesállást reklamáló védők között 
Nagy megszökik^.és a lábbal pró 
bálkozó Szigeti mellett begurítja 
a labdát. 7:1. (37. p ). Az utolsó 
percben Kertész gánosolása miatt 
megítélt 11-esből Ghimessy állítja 
be a végeredményt. 7:2.

II. osztály
Stobbe-csoport

1. Cs. MOVE 16 10 3 3 41:27 23
2. Vasas 16 6 8 2 26:20 20
3. TLK 16 8 4 4 31:26 20
4. VI. kér. FC 16 7 5 4 32:23 19
5 . PSC 16 7 5 4 37:28 19
6. KFC 16 7 5 4 28 :24 19
7. ZSE 16 6 4 6 26:26 16
8. BTC 16 5 5 6 29:31 15
9. RUAC 16 6 2 8 28:32 14

10. RTK 16 4 6 6 33:39 14
11. TTE 16 5 3 8 28:34 13
12.1. kér. SC 16 2 8 6 15:22 12
13. BTK 16 4 2 10 31:41 10
14. OTE 16 2 6 8 26:38 10

Az első perctől kezdve  
a BSE a helyzet ura

BSE— BEAC 7:2 (4 :0 ).
Millenáris. Bíró: Pohlenz.

BSE: Bástyái —  Szűcs I., So- 
.ponyai —  Ellbogen, Gyulai, Páz 
mándy —  Béky, Mick, Fagy, 
Szűcs II., Kozma.

BEAC: Szigeti —  Wigh, Ghy 
rniessy —  Németh, Sághy, Marék 
— Kertész, Mester, Koncicky, Fü- 
Iöp, Zudla.

A BSE nagy lendülettel kezd és 
már a 2. percben Béky pompás 
beadását a középre húzódó Kozma 
a hálóba csúsztatja. 1:0. Váltako
zó támadások közben Wigh talpa- 
lásáért szabadrúgást diktál a bíró 
a BEAC ellen és Kozma gyilkos
erejű labdája a lécről a hálóba 
vágódik. 2:0. (9. p). A  BEAC
szép ellentámadása Fülöp kapufa- 
lövését eredményezi. A BSE egy
re jobban játékba jön. Szép kom
binációit végre siker koronázza. 
Gyulai kiadásával Béky faképnél 
hagyja haliját, letolja a labdát 
Éleknek, aki maga elé veszi és 
süvítő labdája a jobbsarokban 
akad meg. 3:0. (27. p). Béky jön 
most sorra. Szűcs II. kiadásával a 
lesállást reklamáló BEAC-védők 
mellett a kapu elé fut és Szigeti 
hiába fut eléje. 4:0. (39. p).

BTK—Vasas 5:3 (3:1). Béke-utca.
Bíró: Antalics. BTK: Bokor — Mi- 
chelberger, Eszlinger — Ihász, Frin- 
ta, Becker — Pfeil, Jung, Hüttler. 
Péter, Németh. — Vasas: Schramkó 
— Suszter, Schwartz — Csesznék, 
Hermann, Görög — Sebeszta, Mészá 
ros, ÜQczy, Benda, Klacsán. Izgat 
más küzdelem után megérdemelten 
győzött a BTK. Pfeil beadását Péter 
már az első percben góllá értékesíti. 
1:0. Bóczy sarkos lövéssel egyenlít. 
1:1 Pfeil ugrik ki és lövése a hálóba 
jut, 2:1. A 30. percben Péter a har 
madik gólt helyezi be, 3:1. Szünet 
után tovább tart a BTK fölénye. — 
Hüttler kiadásával Pfeil meglép és 
pompás gólt lő, 1:1, Hermann 11-es- 
böl javít, 1:2. Majd Jung helyezi a 
hálóba Hüttler átadását, 5:2. Her- 
mann csak szépít az eredményen 
góljával, 5:3. Jó a győztes csapatban 
Eszlinger, Pfeil, Hüttler, Bokor, a 
vesztesben csak Görög, Benda és 
Bóczy.

TTE—TLK 3:0 (2:0). Gyöngyösi-út. 
Bíró: Mészáros. TTE: Budai — Rez- 
dovits, Köböl — Mrovcsák, Buda, 
Szecsey — Pieskó, Tauzin Tauzin
11., Barna, Eller. TLK: Müller —
Zeisel, Ugróczky — Gombár, Nagy, 
Makovnik — Pfandler, Vass, Bróth, 
Oláh 11., Jager. A TLK csatársora 
végig erélytelenül küzdött és külö
nösen a kapu előtt volt tehetetlen, 
ezzel szemben a TTE támadói ötle
tesen és eredményesen is játszottak. 
Az első félidőben változó támadások 
után Barna 2 ízben eredményes. Szü
net után Eller lő pompás gólt. A 28. 
percben Mrovcsák megsérül és a 
TTE ettől kezdve 10 emberrel ját
szik. Most a TLK fölénybe kerül, de 
gólképtelen csatárai miatt még szé 
piteni sem tud. Kitűnt: Barna, El
ler, Budai, Pieskó, ül. Nagy, Gombár 
és Pfandler.

RTK—ZSE 2:2 (1:1). Öv-utca. Bíró: 
Kohányi. BTK: Schraúk — Straba, 
Horváth — Panyi, Seheffer, Csik — 
Kiss, Kuna, Csuzma, Varga, Tarr, — 
ZSE: Sárpátki — Hauszknecht II., 
Deli EL — Vathi, Hauszknecht I., 
Gáspár — Hodusz, Fézler IV., Fézler
111., Fekecs IV., Fekees II. Erős- 
iramú, változatos mérkőzést hozott a 
két jóképességű csapat találkozása. 
RTK-támadásokkal kezdődik a mér
kőzés, s a 15. percben Seheffer erős 
szabadrúgását a kapus kiejti, s Kuna 
a hálóba juttatja a labdát. A 22. 
percben, kornerből Hódusz I. fejeli 
az egyenlítő gólt. Szünet után. a sé
rült. Seheffer nélkül áll ki az BTK. 
A. ZSE állandóan támad, mégis az 
BTK ér el újabb gólt Varga 11-esé- 
ből. A ZSE-nek csak a játék végén 
sikerül Fekecs II. révén kiegyenlí
teni. Az RTK-ból a közvetlen véde
lem, a ZSE-ből Gáspár és Fézler III. 
vált ki.

Cs. MOVE—VI. kér. FC 3:1 (1:1).
Gyöngyösi-út. Bíró: Jajkovitz. — 
Cs. MOVE: Vági — Versicz, Fekete
— Niederkirchner, Berzéti, Légó — 
Vitz II., Faragó, Maurer, Kovács, 
Pollákovits. — VI. her. FC: Prockop
— Czember, Zwenk — Lelovics, Mt- 
kula, Krecsmayer — Kohn, Gelányi, 
Fűzi, Schön, László. A  nagyjelentő

ségű meccset a csepeli gárda egy
ségesebb csatársorával dönti el a
maga javára. A mérkőzés végig iz
galmas, változatos küzdelmet hozoft. 
Az első gól súlyos védelmi hibából 
esik. Prockop kiejti a labdát és a 
szemfüles Uitz II. az utolsó pilla
natban a hálóba pöcköli. A kerületi 
csapat most hatalmas ellentámadá
sokba kezd, percekig játszik ellen 
fele térfelén, végül ki is egyenlít. 
Kohn jól irányított beadását Schön 
a kapuba rúgja. Szünet után az iram 
nem lanyhul. Mindkét csapat egy
formán támad, de a csepeli csatá 
rokban több a tervszerűség. Újból 
Uitz kap jó labdát, a gyors szélső 
megszökik és lövését Prockop nem 
tudja védeni. A gólra a kerület min
den erejét latbaveti, ám a csepeli 
védelem hősiesen küzd. Az utolsó 
percekben a Cs. MOVE felszabadul. 
Uitz Faragót küldi ostromra, aki 
ellenállhatatlanul lerobog a 16-osig, 
ott lő, a labda a kapufáról kipattan, 
Maurer jókor érkezik s a bőrt köny- 
nyűszerrel küldi a hálóba. A kerület 
még most sem adja meg magát, két 
komért is ér el, de nem híd ered
ményes lenni. A szívvel-lélekkel 
küzdő csepeli tizenegyből Vági. 
Ver sic, Uitz II. és Faragó érdemel 
elsősorban dicséretet. A kerületiek
nél Lelovich, Krecsmayer, Fűzi és 
Kohn küzdött elismerésreméltóan.

OTE—PSC 0:0. Vörösvári-út. Bíró: 
Glück J. OTE: Széli — Brumbauer, 
Louis II. — Kuszka II., Wurth, 
Sprieszl — Schubert, Greguska, Ond 
rus II., Bittér II., IrtzI. — PSC: 
Krisch — Kiss, Sas — Lahvinya, 
Fett, Bakó II. — Köpeci, Szedres, 
Szilágyi, Kardos, Koletich. — Az 
OTE csapata a mérkőzés nagy részé
ben nagy fölényben volt, -de a osa- 
társor a kapu előtt teljesen csődöt 
mondott. A II. félidő 42. percében 
az OTE-ból Irtzlt a bíró feleselé
sért kiállította. Kitűnt az OTE-ból 
Kuszka II., Eiter II. és Brumbauer; 
a PSC-ben Krisch, Sas és Koletich 
volt jó.

KFC—RUAC 2:1 (2:1). Kelenföld. 
Biró: Wéber. Félbeszakadt. KFC: 
Retz — Németh, Bednárik — Szaj- 
lai II., Lieber, Varga II. — Laky, 
Nagy, Görög, Katona, Pausz. — 
RUAC: Reiter — Juhász, Lukács II. 
— Platky, Székely, Gug — Reisch, 
Ötvös, Cser, Unger, Lukács I. — 
Élénkiramú, a befejezés előtt történt 
botrányig sima lefolyású mérkőzés. 
Cser szerzi meg a vezetést, amelyre 
a KFC rövidesen Nagy és Pausz 
góljával válaszol. Szünet után sokait 
támad a BUAC, csatársora azonban 
nem bír a KFC védelmével. A 35. 
percben kavarodás a pálya közepén, 
egyik RUAC-játékos megrugja Var
ga II.-t. A pályán felbomlik a rend, 
a RUAC játékosai nem hajlandók 
engedelmeskedni a bírónak, aki le
fújja a mérkőzést.

I. kér. SC—BTC 3:3 (2:1). Buda- 
foki-út. Bíró: Csárdás. — I. kér. SC: 
Linczmayer — Heim, Grosz — Kravs 
mer, Hajdú, Gahir — Sikosi, Ga 
lombos, Kral, v. Keresztes, Gold. — 
BTC: Sevella — Jánosi, Rádal —
Bori, Németh, Dési — Illyés, Moso- 
nyi, Kiss, Haluska, Sáros. Botrány 
nyal. tarkított mérkőzés, kiegyensú
lyozott játék. Nem sokkal a kezdés 
után Král labdáját Gold beragaszt 
ja. Az öröm csak rövid ideig tart, 
mert a Heim faultja miatt megítélt 
11-est Haluska értékesíti. A mérkő
zés túlheves és erőszakos. Rádai a 
büntetőn belül faultol, a 11-est Ga
lambos a kapufának rúgja. Késob 
ben javít, mert Sikosi beadását ér 
vényesen a hálóba vágja. 2:1. Fordu
lás után Král gyenge lövését Se
vella elnézi, 3:1. A helyi közönség 
folytonos zajongása miatt az egyéb
ként kitűnő játékosvzető 10 percig 
szünetelteti a mérkőzést. A kedélyek 
lecsillapodása után a BTC heves tá
madásba kezd, aminek megérdemelt 
eredménye előbb Illyés, majd Sáros 
védhetetlen gólja. A mezőny teg 
jobbja Illyés BTC. " ~

II. osztály
Kárpáti-csoport

1. EMTK ‘ 16 13 1
-2. Köb. AC 16 12 1
3. HAC 16 11 2
4. Testvériség 16 8 2
5. BRSC 16 7 3
6. BMTE 16 7 1
7. Hungária 16 4 6
8, Ganz 16 6 2
9. FSE 16 5 4

10. SzFC 16 3 7
11. BVSC 16 5 2
12. KTC 16 5 2
13. ESC 16 3 5
14. MKE 16 1 6

2 39
3 48 
3 54 
6 42 
6 43
8 36
6 30: 
8 28:
7 26: 
6 26;
9 19: 
9 27;
8 21: 
9 20:

:20 27 
:21 25 
:32 24 
:32 18 
:33 17 
:36 15 
:38 14 
:44 14 
:42 14 
;42 13 
:13 12 
:38 12 
38 11 
30 8

B. Vasutas—KTC 4:1 (3:0). Szőnyi- 
út. Bíró: Bíró S. B. Vasutas: Sánez
— Lőrinczy, Jelenszky — Lugosy, 
Mondrovits, Kami — Zubály, Lőkös, 
Reiter, Szőcs, Papp. — KTC: Juhász
— Potecz IV., Deutsch II. — Túli I.,
Hullár I., Túli II. — Somogyi, Bu
dai, Boros, Hullár II., Liptai. Az 
első félidő egyenlő erők küzdelmét 
mutatja, de a B. Vasutas csatársora 
gólképesebb. A 10. percben Szőcs 
(1:0), 22. percben Papp (2:0) és a
37. percben Mondrovits (3:0) lő gólt. 
A  második félidő már határozott

KTC-fölényt mutat, de a KTC csak a 
33. percben ér el gólt Hullár révén 
(3:1), amire a B. Vasutas a 43. 
percben Szőcs góljával felel (4:1). — 
Jó volt: Sánez, Zubály, Szőcs, Papp 
BVSC, ill. Juhász, Somogyi, Túli 
II. KTC.

Ganz—IIAC 3:2 (0:1). Simor-u. Bí
ró: Mandl. Ganz: Gyuris — Meskó, 
Bodziony — Hegyi, Klimos, Hor
váth II., — Horváth I., Kubicza, 
Ambrus, Domsitz, Kabala. — HAC: 
Dobos — Makovszky, Vajda — Cső 
mór, Borbély, Paulik — Savanyó, 
Pócs, Csutorás, Tóth II., Szabó.
A HAC kezdeti lendülete elsöpréssel 
fenyegeti a piros-fehéreket, azonban 
a herminamezeiek hamarosan eldur- 
rogtatják a puskaporukat és innen 
teljesen nyílt a játék. Sőt a Ganz 
mintha többet is támadna, de a HAC 
támadásai veszélyesebbek. A 26. 
percben Savanyó pompásan elmegy 
a védelem mellett és a becentere 
zett labdáját Csutorás csőrrel a 
meglepett Gyuris mellett a sarokba 
küldi (0:1). Fordulás után szorongat 
a Ganz és egy szépen iveit beadást 
Domsitz még szebb fejessel továbbit 
a hálóba (1:1). Kezdés után Ambrus 
közeli lövése vezetéshez juttatja a 
Ganzot (2:1). A gól után erősen 
szorongat a HAC, az egyenlítő gól a 
levegőben lóg, de nehezen születik 
meg. Végre Savanyó clfut a szélen 
és a vonalról iveit labdáját Gyuris 
beejti (2:2). Utána Savanyó faultol: 
a bíró kiállítja. A Ganz most rend
kívül veszélyes, gyors támadásokat 
vezet a HAC kapuja ellen. A 36. 
percben Horváth I. a 16-os sarkában 
tisztán áll, lő és a pompásan elta
lált labda védheíetleniil száll a sa 
rokba (3:2).

FSE—ESC 5:4 (4:1). Simor-u. Bíró: 
Bakonyi. FSE: Jaczkó — Weiland, 
Patkós — Szűcs, Werner, Marton 
Gilice, Burgovits, Nagy, Ruff, Ki
rály II. — ESC: Gombos — Rosen- 
auer, Schuck — Szabó, Csizmadia, 
Nagy — Barna, Dobó, Balogh, Bállá, 
Rácz. Az első percek hullámzó játé
ka után mind jobban támadásba 
lendül az FSE és ostrom alá fogja 
az ESC kapuját. Gyors baloldali ak
ció után Király II. lövése védhetet- 
lenül repül a gólba (1:0). Az FSE 
nyomása nem lankad. Nagy jó hely
zetben kapja a labdát és lövése a 
második gólt jelenti (2:0). Utána 
Barna 11-esből javít (2:1). Az FSE 
javára megítélt ll-.est Király II. ér
tékesíti (3:1). A félidő utolsó gólját 
Burgovits lövi (4:1). Szünet után az 
ESC fiataljai mindjobban belejönnek 
a játékba és előbb Dobó 11-esből, 
majd Bállá egy kapuelőtti kavaro
dásból 4:3-ra javít. A hajrában az 
ESC keményen küzd az egyenlítő 
gólért, de előbb Burgovits révén az 
FSE ér el eredményt és csak utána 
sikerül Baloghnak a kapuba kotorni 
az FSC negyedik gólját (5:4).

Testvériség—BMTE 7:1 (3:1). Ame-
rikai-út. Bíró: Kann. Testvériség: 
Flegár — Friedrich, Kraisell — Bor
za, Szűcs, Steer — Ottávi III., Ottávi
11., Kálozi, Keresztes, Krebsz. — 
BMTE: Gadó — Winzheim, Steer — 
Wimmer, Prím, Szick — Obermayer, 
Horváth, Varga, Dudás, Kardos. — 
A Testvériség kezd, de a BMTE lép 
fel támadóan, percek alatt 11-eshez 
jut, ezt azonban Flegér kivédi. — 
A BMTE-csatárok tovább ostromol
nak s az eredmény Dudás gólja, 
amit Keresztes hamar kiegyenlít. A 
Testvériség is magára talál, soroza
tos támadásai során Ottávi II. lövé
se, majd Szűcs ideális fejese talál 
utat a hálóba. — A II. félidőben 
Ottávi ü l .  éles szögből rúgott lab
dája a kapufáról pattan be, ezt kö
veti Keresztes közelről, majd Szűcs 
30 méterről kapásból belőtt bomba
gólja s ugyancsak Szűcs értékesít 
egy 11-est. A BMTE javíthatna az 
eredményen, de Flegár újból kivéd 
egy büntetőt. Jól játszott Flegár, 
Kraisell és Borza, külön ki kell 
emelni Szűesöt (Testvériség), vala
mint Steer, Szick és Obermayer 
BMTE.

Köb. AC—SzFC 5:2 (3:0). Keresz- 
turi-út. Bíró: Égner. KAC: Velem!
— Sztorek, Kátai — Nyújtó, Mikoda, 
Prechla I. — Jeckel, Konyor, Prechla
11., Énoch, Mészáros. — SzFC: Cso- 
roszlám — Törteli, Rusznyák III. — 
Lupa, Rusznyák IV., Sücz II. — 
Szőke, Murát, Recsek, Jeszenszky, 
Blanckenistein. A kőbányaiak megér
demelték a győzelmet a legjobbjait 
nélkülöző SzFC ellen. Röviddel a kez
dés után Prechla II. kétízben is háló
ba juttatja a labdát. Majd váltakozó 
mezőnyjáték után Mikoda eredmé
nyes. Szünet után Jeckel rohan és lö
vése betalál (4:0). Majd az SzFC is 
fellátogat s előbb Murát, majd Je
szenszky javít (5:2). Az SzFC két 
tizenegyest kihagyott. A  győztes 
osapatban a védelem Mikoda, Jeckel 
és Prechla II. játszott jól, az SzFC- 
beu a fedezetsor.

EMTK—Menekültek 3:2 ( 1 :0). Er- 
zsébet-u. Bíró: Révész. EMTK: Kra- 
tochwill — Szabó, Hamburger — 
Weisz, Zimmermanm, Kovács — Mat- 
lag, Bakk, Kemény, Pignicky, Uitz.
— Menekültek: Szuhanek — Flórt, 
Medzinbrodszki — Almássi, Glasser, 
Rádai —  Tyepliczky, Tóbiás, Efdős, 
Simon, Késmárky. Az élenálló EMTK

erős küzdelem után nehezen tudta á 
Menekültektől a két pontot elhódíta
ni. A  honi csapat nem mutatott baj
nokaspiránshoz méltó játékot s csak 
a 40. percben, komor utáni kavaro
dásból sikerül Matlagnak megszerez
ni a vezetést. Fordulás után Pig
nicky, majd Uitz góljával már 3:0-ra 
vezet az MTK. Ekkor a vendégcsa
pat erősít és a 26. percben Erdős a 
kiszaladó Kratochwill mögött az üres 
kapuba továbbít. Befejezés előtt Si
mon 3:2-re javít. A győztes csapat
ból Hamburger, Matlag és Uitz tűnt 
ki, míg a Menekülteknél Szuhanek, 
Medzinbrodszki és Késmárky volt jő.

Hungária—BRSC 5:3 (2:0). Sorok- 
sári-út. Bíró: Koós. Hungária: Sza
bó — Surányi II., Kisiván — Pies
kó. Mart, Tóth — Sosadek, Nagy Su
rányi I., Kecskés, Petrás. BRSG: 
Kovács — Szabó I„ Ipovitz — 
Suga II., Csizlinszky, Mayer — Kő
halmi, Suga IVl, Stefkó, Hochetein, 
Szabó II. A mérkőzés első percétől 
az utolsóig igen hevesiramú, élveze
tes. A vezetést a Hungária szerzi 
meg Nagy révén. Majd továbbra is 
a Hungária marad fölényben és 
heves támadás után Petrás belövi a 
Hungária második gólját. Szünet 
után a BRSC nagy lendülettel kezd 
és néhány perc leforgása alatt Suga
IV., majd Szabó II. révén kiegyen
lít. Utána azonban újra a Hungá
ria kerül fölénybe és Nagy újra gó!t 
lő, majd Kecskés eredményes. A 
BRSC Szabó II. révén, a Hungária 
Nagy révén éri el utolsó gólját.

III. osztály
Első csoport

1. Féltén 17 12 4 1 42:16 28
2. CsTK 18 13 2 3 56:25 28
3. WSC 18 12 3 3 53:23 27
4. SzAC 18 12 3 3 53:25 27
5. ZAC 18 9 5 4 43:26 23
6. NJTC 18 8 5 5 31:31 21
7. SzRTC 18 6 5 7 32:34 17
8. WSE 18 6 5 7 32:35 17
9. ÉMOSz 18 6 4 8 34:38 16

10. MAFC 18 5 5 8 33:36 15
11. KTK 17 6 2 9 26:32 14
12. KSSE 18 5 4 9 21:35 14
13. KAOE 18 5 2 11 21:46 12
14. BIK 18 3 5 10 26:44 11
15. BBFC 18 3 4 11 27:52 10
16. SzNSE 18 3 — 15 20:52 6

SzAC-ZAC 0 :0 . Keglevich-utoa,
Bíró: Polgári. Szép, erősiramú játék, 
amely igazságos eredménnyel végző
dött. Az I, félidőben a ZAC jobb, 
szünet-után a SzAC kerekedik felül, 
de a jó zuglói védelemmel szentben 
megtörik minden igyekezete. Jó: 
Torkos, Kickinger SzAC, ill. Linek és 
Herberth,

ÉMOSz—WSE 1:1 (1:0). Ceglédi- 
út. Bíró: Kovács dr. Félbeszakadt. 
Az ÉMOSz labdáját a WSE-játéko
sok kifogására — puha volt — nem 
vették igénybe, míg a II. félidő 30. 
percében a WSE labdája vált hasz
nálhatatlanná s labdahiány miatt a 
bíró ekkor lefújta a mérkőzést. Az 
első félidőben az ÉMOSz volt fölény
ben és Tóth megszerzi a vezetést. 
Szünet után Petőcz kiegyenlít, a 
WSE tovább támad, de a labda most 
szétszakadt. Persze ekkor már a 
puha labda is jó lett volna, de abból 
meg az ÉMOSz szertárosa időközben 
kiengedte a levegőt, viszont pumpát 
az egész környékről sem sikerült elő
keríteni.

WSC-KAOE 6:1 (1:1). Wekerle-
telep. Bíró: Juhász dr. A vezetést a 
WSC szerezte meg Muzsik révén. Ki
rály egyenlített. Szünet után felül
kerekedett a nagyobb állóképesség, 
mely Grosz (2), Mátéffy, Szabó TV. 
és Pósza 11-esből lőtt góljában jutóit 
kifejezésre. Kitűnt: Mátéffy és
Grosz WSC, Gedai és Farkas KAOE,

KTK—MAFC 1:1 (1:0). Gyömrői- 
út. Bíró: Fehérváry. A  zuhogó eső 
ellenére is szép, nívós küzdelmet ho
zott a két csapat találkozása. A 10. 
percben Reibl bombalövését Goda ki
ejti és Moldovány bevágja. Szünet 
után a MAFC támad. A 30. percben 
Tamássy beadásából Kóthy egyenlít. 
Jól játszott a KTK-ban Reibl, Szabó, 
Ádám és Meiszter, míg a MAFC-ban 
Szűcs, Tocsik és Czáry.
, Féltén—KSSE 4:0 (2:0). Budafoki
ét. Bíró: Beregi. A gyors iramban 
kezdő Féltén az első percekben Eikker 
és Boros góljával meglepi a tartalé
kos KSSE-t. Szünet után a KSSE
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Van fölényben, de balszerencsével 
játszik. A félidő vége felé ismét Fel
hői következnek, melyek-
T°. *,eucsa és Gudra eredményes. 
“ • Teucsa, Ekker (Féltén), illetve 

Nadoba, Kollár és Kiss.

R,WFS ~ <CsTK 4:-1 (2:1)‘ Lenke-út. • Wiegenast. Nagy meglepetés a 
eghajtó BBFC győzelme. A mély 

a ajon a BBFC jobban érvényesült 
lelkes játék után megérdemelten 

győzött. Az első félidőben Wiesne- 
iát ea GI af !övi a BBFC két gél
nél’ a. CsTK-ét pedig Kemény. Szii- 
r ™“  ,a budai csapat Bauer és 
moi f°'jával bebiztosítja a győzel- 
ío ű BBFC-ben a teljes védelem
r l  Bi'chmann' a CsTK-ban pedig 

erdemel dicséretet.
tel ^?-7BÍK 2:0 (0:0). Állami-
T eP‘ Bíró: Richtarek. Végig jobbá- 
i  ?lezonyjáték folyik. Az utolsó per- 
' azonban felülkerekedik a

Síeirtlorinci csapat és Závoszky és 
f i i v a l  győz.
defJ^CT 'SzRTC 313 <2:1>- Ren- v,*y-telep. Bíró: Horváth II. Nyílt, 
attozatos küzdelem. Az NJTC az 

p jf.0 percekig vezetett. Góllövő:
:i;i^:“er. (2) és Mihalek I. (öngól), 
lu«tve Varga, Szabó és Mihalek II.

Második csoport
l.TSC
2- Nyomdá
3.MFTR 
i- VI. kér. 
f-UTSE 
!' Törek*• t'Ornpactor» 18

18 14 2 2 49:22 30
18 12 3 3 41:21 27
18 10 6 2 41:32 26
18 9 3 6 34:32 21
18 8 8 7 34:25 19
18 7 4 7 23:24 18
18 7 3 8 23:32 17
18 6 4 8 31:30 16
18 6 4 8 27:28 16
18 5 6 7 28:31 16
18 5 6 7 28:35 16
18 6 4 8 22:28 16
18 5 5 8 26:28 15
18 3 8 7 15:21 14
18 5 2 11 23:32 12
18 2 6 11 23:46 9

io.r a f c
JJ. BSC
12. Törökőr 
IS. NTC 
14- MSC 
15. Hm xe  
l6^NSC

^ büntetőpont levonandó.
RtTzSC~ lJTSE 2:2 {1:1). Tatai-út.

.Stöckler. TSC: Elek II. —
lfJi Skalitzer — Schillerwein, 
?.alkusz Ii., Vitek — Elek I., Sza- 
S& Zefce!, Vinkó, Kalkusz I. — 
-- Baulov — Furulyás, Tömpék 
ke,, , ra’ Fábján, Nyitrai — Rosz- 

P> Amster, Magyarosai, Laukó III., 
*°tovszki. Az UTSE meglepően jól 
r<,o Az első félidőben Magya- 

és Laukó III. kapufája jelzi, 
Sy az újpestiek veszélyesebben tá- 

. adnak bajnokaspiráas ellenfelüknél. 
' vezetést Vinkó átadásából Zeisel 
/erezte meg a TSC-nek. Majd Kal- 
e * II- kihagy egy büntetőt. Az 
j / , en'itő gól Roszkop érdeme. Szii- 

.^án az UTSE jobban bírja a 
v ez talajt. Elek I. labdáját Szakács 
I Pia és eredményes. Majd Kalkusz 
/•érül meg s elhagyja a pályát. A 
tiet 3 lerézvárosiak ellen az újpes- 
|k kerülnek frontba. Az utolsó perc- 
jjr*. alakul ki a végeredmény. Vitek 
íj., ■ e pattan a labda a 16-oson be
in,'- ^  bíró 11-est ítél a Furulyás
j. .esét Elek II. nem tudja védeni.

Elek II. és Kalkusz II. TSC, 
| J^Pek és Roszkop UTSE. A meccs 
:. avása után az elkeseredett TSC- 
sá , 0s°k és szurkolók (akik igaz- 
itéf'-annak tartották a büntető meg- 
t , e®ét), parázs verekedést rendez
és-? Pályán. Az UTSE-ból Tompekot
k, k .ütlegek, aki állítólag a rendőr 
' rdját is kirántotta, hogy védekez-

l ,; A bíró a feldühödött TSC szur- 
i_.°k elől csak rendőri fedezet, m el

adta a pályát elhagyni.
, RAFC—Vérhalom 3:1 (2:0). Cin- 
Isn -* 1 .Nagyitce. Bíró: Tőkés. Válta- 
v/ °  iramú játék, amelyben mindkét 
t(AT?em na&y m«Pkát végzett. A 
aAFC Hufner 11-esével szerzi meg 
lg Yezetést. Majd ugyancsak 11-esből 

vj  Hufner a második gólt. Szünet 
kéj? -a Vérhalom lelkes támadásba 
j, és Drucker lövése a hálóba jut. 
iíá tón. a RAFC veszi át a játék 

a«yítását, sok gólhelyzetet dolgoz- 
jl* ki a csatárok, de csak Rose-n- 
^knak sikerül a gólszerzés.

Pf̂ PTB-~NTC 1:0 (1:0). Népsziget. 
^  Simányi. A Mélesz nélkül kiálló 

PR-nek alaposan meg kellett dol- 
rüs-t1 a ^ét pontért. A gólt Patek 
Rí?.. %Sy kapu előtti kavarodásból. 
lá» ? t: í'íigler, Patek, Beró, Vacz- 

Rosenbsrg MFTR, illetve Pa- 
wfjd (a mezőny legjobbja), Kecske- 

Schvarcz II.
t^SC -U M TE  1:1 (1:0), Széni

Bíró: Faragó. Végig erős, 
a r>Sla® mérkőzés. Az első félidőben 
V a n '..’ , a  másodikban az UMTE 
ip*1 fölényben. Góllövő: Svoboda,
illet Hajdosek. Jó: Bállá, Gerstl, 
m-ijíL Kovács és Paulik. Sebőköt 

KTE a bíró kiállította.
htnnmpaet0!r- Nse 3:2 (OH)- Teve- l,y :■ Bíró: Ncmetz. Sívér képet 
Ivarní* mérkőzés, melyet a hajrá .erős 
Jne latA .iobban bíró csapat nyert 
(iV.„ , . Só lökön Csurgó (2) és Novak 

illetve Weinberger (2) ősz-

TKör—-Törökőr 2:2 (1:0).
^beszakadt. Teve-u. Bíró: Szőke,

gólját W&ntschláger
Tuj5' fordulás után a Törökőrből 
Sftlef 3’r kétszer eredményes, majd 

stölér H-e®ből lő a Törökőr háió-

Á ka d t b író , aki 
leveze tte  a m eccset!

— Telefonjelentésünk
Kaposvár, március 5.

Az NTE—KTSE mérkőzés kikül
dött bírója Frank dr. volt, aki a 
kezdésre kitűzött időpontban meg is 
érkezett a pályára. Lement megnéz
ni a talajt, nem találta bajnoki 
mérkőzésre alkalmasnak és ezért ki- 
jeleentette az intézó’k előtt, hogy 
nem vezeti le a mecesset. Alkalmat
lan a pálya . . .

Az egyesületek azonban nem akar
ták hagyni, hogy veszendőbe menjen 
a sok költség (utazási, rendezési), 
azután a pályát nem találták olyan 
vészesnek. Éppen a pályán tartóz
kodott Krebsz, pécsi szövetségi 
bíró, közös megegyezéssel felkérték 
a mérkőzés levezetésére. Iirebsz vál
lalkozott is erre, létrejött a mérkő
zés, a nagykanizsaiak hazavihettük 
két pontot.

Ezzel még nem fejeződött be a 
mérkőzés. Kiváncsiak vagyunk, mi 
lesz az alszövetség véleménye ebben 
az ügyben.

W W W

jába. Kleineisert (Törökőr) a bíró 
kiállította-' A meccs három porccal a 
befejezés előtt félbeszakadt a szur
kolók fenyegető magatartása miatt. 
A Főv. TKör intézője a bírót igye
kezett megvédeni, de közben Őt is 
ütlegelt érték, úgyhogy a mentők 
szállították el.

P. Törekvés—MSC 0:0. URAK-p. 
Bíró: Rossmaim. Jó védelmek, gyen
ge csatársorok: ez jellemezte a mér
kőzést. Az M§C stílusosabban, míg 
a P. Törekvés nagyobb eréllyel ját
szott. Nagyot (P. Törekvés) a bíró 
kiállította. Jó: Kraller és Sándor (P. 
Törekvés), Hagyma és Rakossányi
I. MSC.

Nyomdász—VL kér. SC 7:1 (2:1).
Pozsonyi-út. Bíró: Kovács. A Nyom
dász alapos revensot vett őszi vere
ségéért. A NyTE csatárai nagysze
rűen játszottak és tetszés szerint ér 
ték el góljaikat. A VI. kér. SC csa
pata teljesen csődöt mondott. Gól 
lövő: Virág U), Jusztusz (2) és Pista
II. , ill. Fazekas (11-esből).

IV. osztály
Első csoport

1. Uránia 13 9 2 2 36:12 20
2. P. Remény 13 10 3 44:16 20
3. Pamutipar 11 7 3 1 26:16 1.7
4. USC 12 7 2 3 36:18 16
5. Jutagyár 12 7 2 3 35:21 16
6. MÁV Előre 12 7 1 4 35:12 15
7. MTC 12 4 2 6 18:25 10
8. RÁC 12 4 8 17;35 8
9. ÜLI 12 — 3 9 9:42 3

10. LTK 11 1 1 9 7:39 3
11. ULK 10 1 9 4:31 2

Uránia—RÁC 4:0 (1:0). Horthy 
Miklós-út (Újpest). Bíró: Krciner. 
Az Uránia olyan nagy fölényben 
volt, hogy kis szerencsével két
számjegyű gólarányt is elérhetett 
volna. Góllöyők: Krencs (2), Bittér 
és Gárdonyi. A bíró Sziráklt (Urá
nia) és Baloghot (RÁC) kiállította.

MÁV Előre—ÜLI 10:0 (4:0). Ta
tai-út. Bíró: Goldmann. A MÁV
Előre iskolajáték után győzött. Az 
ÜLI egy pillanatig sem volt veszé
lyes. A gólokon Kovács (4), Csapó 
(2), Novotny (2), Molnár és Csányi 
osztozott,

P. Remény—Jutagyár S:1 (1:1).
Gyöngyösi-út. Bíró: Bakács. A Juta
gyár az első félidőben teljesen 
egyenrangú ellonfél, szünet után 
azonban felülkerekedik a lelkesebb 
palotai csapat és küzdelem után 
megérdemelten győz. Góllövő: Kolov- 
ráth (3), ill. Stámusz. A bíró Nagyot 
(Jutagyár) kiállította.

Második csoport
1- LTE 14 11 2 1
2. Kalapos 15 11
3. Kelenvölgy 15 11

1

4. KEAC
5 . FÖTE
6. X. kér. FC
7. TITE
8. Cukrász
9. PATE

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

13 
15
14 
14 
14
14
15 
15 
13 
15

3
4 
3
3
4 
7 
6 
7 
9

10 
2 10 

-  14

24:27
19:37
14:40

4:78
FöTE—KASC 6:1 (3:0). Vörös 

vári-út. Bíró: Arányi. A FÖTE biz
tosan győz. A KASÉ egy 11-est uem 
értékesített. Góilövő: Somogyi (2), 
Sági (2), Szebehelyi és Szachinger, 
illetve Sléeinger. Jó: Csetneki, Végh 
és Szachinger FÖTE, illetve Leitgéb 
és a KASC halfsora.

TITE—PATE 1:0 (1:0), Kelenföld. 
Bíró: Deutech A. Elkeseredett küz
delem,- egyenlő ellenfelek. A Tabán 
csak egy vitatható 11-essel tudta 
maga alá gyűrni a sokat támjwló 
PATE-t. Góllövő: Fitztum. Jól ját
szott: Beschlitz és Spisák (Tabán), 
illetve Erdődi és Benkovits.

KEAC—Siketek 8:0 (4:0). Gyöm- 
rői-út. Bíró: Pirkov. Élénk iramú 
küzdelem, melyet a kőbányaiak kőny-

nyen nyertek meg tartalékos ellen
felükkel szemben. Góllövő: Szabó (3), 
Tatár (2), Hajdú (2) és Mohacsek. 
Jól játszott: Tatár, Hauszknecht és 
Hajdú KEAC, illetve Bauer és Czi- 
rusz Siketek.

ARSC—Cukrász (Rákospatak. Bíró: 
Kürner). A bíró nem vezette le a 
mérkőzést, mert a pályaválasztó 
ARSC nem gondoskodott rendőri ki
rendeltségről.

FSC—X. kér. FC 2:8 (8:8), Kelen
völgy. Bíró: Silbermann. Az első fél
időt a X. kér. FC uralta, míg for
dulás után mezőnyjáték alakult ki. 
Géllövő: Metzbauer és Klémenticz.

Kalapos—Kelenvölgy G:2 (5:8). Ke
lenvölgy. Bíró: Sólymosai. A Kala
pos — meglepetésre — könnyen győ
zött. A gólokon Lux (2). Jurás, 
Schindler. Gombarcsik és Csukrány 
(öngól), illetve Kántor és Csukrány 
osztozott.

Harmadik csoport

Drasche—SSC 1:1 (0:0). Kispest. 
Bíró: Lapaánszky. Élénk iramú, szép 
küzdelem. A vezetést Gudényi révén 
a Draache szerzi meg, de az utolsó 
percekben Juhász 11-esből kiegvenlít. 
A biró Balogh Il-őt az SSC-ből ki
állította.

SAC—Húsos 2:1 (1:1), Soroksár.
Bíró: Kovaly, Félbeszakadt. A*
egész mérkőzés alatt a SAC táma-

A jelen zen éje ...

Hallottad? A futbaülciildött- 
ségnek azt mondta a kultuszminisz
ter, hogy talán az Operaház is 
megszűnik!

=« Finomabbon is tudtára ad
hatta volna a küldöttségnek!

—  Mit?
—■ Hogy hiába énekelnek. . .

dott többet A  győztes gólt mégis 
csak a 40. percben tudta megszerez
ni 11-esből, de ekkor a Húsos — a 
büntető értékesítése után — levonult. 
A Soroksár mindkét gólját Pillér 
szerezte, míg a Húsos részéről Bar- 
tha volt eredményes.

ETSC-K. Húsos 8:2 (4:2). Wékerle 
telep. Bírói Zimmomann. A K, Hú
sos végig tíz emberrel játszott, s 
így nem volt méltó ellenfele a pest- 
erzsébetieknek. Gólszerző: Tompa
(2), Kiss (2), Braganti (2) és Tóth 
(2) ETSC, Kasza I. ég Egri K. Hú
sos. Szabót ETSC a bíró kiállított*.

Negyedik csoport
1. PTBSC 11 9 1 1 82:5 19
2. Schmoll 12 9 1 2 34:9 19

24 3. MÖSzTK IS 7 3 3 28:12 17
23 4. UFC 12 5 4 3 24:17 14
22 5. OMSC 12 5 3 4 17:30 f3
19 6. Spárta 13 6 — 7 18:22 12
19 7, VÁC 12 3 2 7 16:24 8
16 8. OFK 12 3 1 8 13:21 7
14 9. Hunyadi 10 3 1 6 14:30 7
13 10. Lapk SC 10 3 1 6 6:20 7
12 11. VII. Amat, H 2 1 8 13:25 5
9 12. TT(J ■Vr)S sz al é p e i t

Orr. Műszerész SC—Schmoll 2:1 
(0 :1 ) . Budafoki-út. Bíró; Lintlen- 
baum. A három tartalékkal felálló 
OMSC értékes győzelmet aratott a 
kapkodó Schmoll ellen, Az első gólt 
Iván révén a Schmollnak sikerül el
érni, Ezután az OMSC felülkerekedik 
és Poehmann II. és Láng góljával 
nemcsak a kiegyenlítést, hanem a 
győzelmet is megszerzi. Jó: Poehmann
I 7 Tálos OMSC, valamint Iván és 
Fűzi Schmoll.

PTBSC-OFK 4:8 (Süt). Pasaréti-út. 
Bíró: Gondár. A  pénzügyi csapat 
lendületes játékkal győzte la ellen
felét. Góllövő: Alföidy, Pécsi (11-es
ből), Friedrieh és Klrcz I. A  győz
tes csapatból kiemelkedett a góllB- 
vőkön kívül Szabó és Prekcp, míg a* 
OFK-bél -BShm, Perger I. és II. di
csérhető. Az OFK tíz játékossal küz
dötte végig a meccset.

1. SAC 14 12 1 1 59:17 25
2. HFSC 13 11 1 1 37:12 23
3. ETSC 18 8 2 3 35:22 18
4. Drasche 13 7 4 2 26:17 13
5. KAC 12 5 4 3 32:27 14
6. ETC 12 6 6 25:25 12
7. K. Húsos 14 4 2 8 24:34 10
8. Húsos 13 4 2 7 18:28 10
9. KTSE 12 5 7 18:31 10

10. SSC 13 2 1 10 16:35 5
11. Textília 11 2 9 15:32 4
12. Valéria 12 1 1 10 11:36 3

MÖSzTK—Spárta 4:1 (0:8). Pozso
nyi-út. Bíró: Bandi. A Spárta a II. 
félidő 35. percéig í:0-ra vezetett, de 
aztán teljesen összeroppant és a 
MÖSzTK rövid egymásutánban négy 
gólt lő. Góilövő: Bartik, hedényi.
Molnár és Greiner, ill. Braun.

V. osztály
Első csoport

1. Gránit 10 10 —  - -  39:4 20
2. Szondy 9 8 .— 1 26:10 16
3. SzTE 10 6 1 3 24:14 13
4. N. Húsos 10 4 2 4 21:19 10
5. MPSE 11 4 1 6 22:24 9
6. Köb. FC 10 4 — 6 25:22 8
7. MFOE 10 2 1 7 13:29 5
8. X. Iparos 10 2 1 7 11:31 5
9. Szeíffert 10 1 2 7 8:36 4
X, kér. ISE—Szeíffert 3:0 (1:8).

Félbeszakadt. Halom-utca. Bíró: 
Qrosz B. Botrányos véget ért a szé
pen indult mérkőzés. Az első félidő, 
ben az ISE vezet Tándy góljával. 
Szünet után a Szeiffert erősen küzd 
az egyenlítésért, de gólt mégis a X. 
kcr. ér el, Ismét Tándy révén. A 26. 
percben Kaszala a büntetőn belül 
utánarúg az egyik X. kerületi csa
tárnak, mire a bíró kiállítja és 
11-est ítél. A leállított labdát két 
Szeiffertlsta (Doníogala és Osváth) 
elrúgja, a bíró ezeket is lek üld!. A 
11-est Holányl értékesíti. Ezután 
egyldelg még folyik a játék, de a

33. percben a Játékvezető lefújja, 
mivel a közönség zajong és a pálya
választó Szeíffert nem tudja biztosí
tani a rend fenntartását

N. Húsos—MPSE 4:3 (3:1). Cse
pel. Bíró: Sessler. Csapkodó, túl-
erélyes játók. Góllövő: Tancsa, Ve- 
roszta és Fehér (2) a győztes, Klucs- 
kó (2, mindkettő tizenegyesből) és 
Sehimkó a vesztes csapatban. Klósz 
MPSE, Pathó és Hepp N. Húsos a 
kiállítás sorsára jutott.

SzTE—MFOE 1:0 (0:0). Rákos
falva. Bíró: Vas E. ErŐ3 iramú mér
kőzés, melyet Barcsa góljával meg
érdemelten nyer meg az SzTE. Lef- 
kovitsot MFOE a bíró kiállította.

Második csoport
1. B. Testv.
2. B. Tétény
3. PMTK
4. NISE
5. FLK
6. B. Kossuth
7. B. Magyars.

9
10
10
10
9

10
9

8. BÖMTE 8
9. Sz. Juventus 9

25:8 16 
25:12 15 
33:26 14 
24:13 13 
21:14 12 
15:29 
12:24 
8:19 

11:29

6 
5 
3 
0

Nagytétény—Budakeszi 5:8 (2:0).
Nagytétény. — Bíró: Gébért. —
Budakeszi az első félidőben 
még meglehetősen jól tartja 
magát, de szünet után már a nagy
tétényiek támadnak átlardóan. Gól
lövő; Csetéiiyi (4) és Szabó I.

Vidéken:

A pécsi derbit, nehezen bár, 
de megnyerte a PVSK

Pontot vosutott a DK A SE, nyoSc gólt löt- a z ETO 
A D. Magyarság legyőzte a Váci SE-t

Saját tudósítónktól —

Keleti ószövetség
Debreceni alosztály

(Mind az üt mérkőzés Debrecen
ben a Blószeai-úti pályán került 
sorra. A pálya egyik fele már dél
előtt is. mikor az első mérkőzést 
megkezdték, viz alatt állott, utána 
még esett, is s bizony az utolsó 
mérlcőzések már valósággal sárba 
fulladtak. Érdekes, hogy a gólok 
majdnem mind a víz alatt álló Ica 
púba estek.)

DEAC—DTE 2:8 (0:0). Debrecen. 
Bíró: Schön. Az első félidőben a 
DTE jobb volt, de szünet után már 
feljöttek az egyetemisták. A DEÁÓ- 
ból az I. félidő 35. percében a bíró 
kiállítja Kissi. Szünet után mindjárt 
az elején gólt szerez Vajda I. A má
sodik gólt Sámson lövi jóval később 
11-esből. A mezőny kimagaslóan lég, 
jobb embere Kösztner DEAC volt. 
Kitűnt még Gáspár, v, Makádi, 
Publmann DEAC, Genesi, Szőke és 
Szilágyi Rt. DTE,

DVSE—Székgyár 3:8 (3:8). Debre
cen. Bíró: Basa. A DVSE megér
demli a győzelmet, állóképesebb és 
jobb is volt Góllövő: Gorzsás, Veres, 
és Turánszky. A góllövők mellett 
még jól játszott a DVSE-ben Radics 
is. A székgyári tizenegyéből senkit 
sem lehet kiemelni.

DKASE—DMTE 1:1 (1:6). Debre
cen. Bíró: Bőse. Az utolsóelőtti 
mérkőzés meglepetéssel szolgált, A 
hátsó régióban tanyázó DMTE.ppn- 
tót vett el a bajnokjelölt kereske
dőktől. Az első félidőben a DMTE 
támad többet, mégis a DKASE jut 
vezetéshez Magyar II. révén. Szlinpt 
után sem tud fülfejlődni a DKASE, 
a munkás legénység jobban dagaszt
ja a feneketlen sarat. Az utolsó per
cekben Sslkszal egyenlít ki. A 
DKASE-ban Hevesi, Bíró L és Butt- 
kay, a DMTE-ben Káilay kapus, 
Dajmudi, Kiss I. éa Andirkó emel
kedett társai fölé.

DTSE-tÜVSC 2:1 (2:6), Debrecen. 
Bíró: Bállá, A DTSK most Is belga 
zolta, hogy jelenleg Debrecen leg
jobb amatőr csapata. Az első félidő
ben Nagy és 11-esből Simon a gőí- 
lövő, szünet után a játék végén Ju
hász szépít a® eredményen- A me
zőny legjobb embere Pocsai, a DTSH 
közópfedezete volt. Jól játszott még 
Antal, Bakó, Nagy DTSE. Pálinkás, 
Weisz és Kántor DVSC.

Szabolcsi alosztály
Mátészalkai TSB—NyöTSE 1:1 

(1:0). Nyíregyháza. Bíró: Szilágyi 
dr. A  két egyenlő tudást képviselő 
tizenegy izgalmakban bővelkedő küz
delmet vívott. A® első félidőben az 
MTSE uralja a mszőnvt, bár a híró 
kiállítja soraiból Ballát, A góit a 
32. percben egyéni játékkal Nick 
szerzi. Az MTSE újabb gólt is lőhet
ne, mert 11-éshez jut de ezt kihagy- 
J'a' ,.^z’Inet után kiegyensúlyozott a 
játék. Neumann III. egyenlít. JÓ: 

Puakás, Bajdik, Nick, Jakab 
MTSE, Kiss, Wolf, Rózsa és Neu
mann NyöTSE.

NyTVE—PIAC (Tiszanojpár) 8:0 
(2:9). Nyíregyháza. Bírói Kiss ár. 
Az erősen tartalékos PIAC szinte

egy percre sem volt komoly ellenfele 
az NyTVE-nek s így a játék erősen 
egyoldalú volt. Góllövő: Négyessi II. 
(4), Ardai (2), Négyessi III. és Kurz. 
Jól játszott: Langer, Ilutflesz, Sípos, 
Gerda, Négyessi II. és III. NyTVE, 
Szurkos, Bigai I., II. és Török PIAC.

Nyíregyházi VSC—NyAFE 5:2 
(4:1). Nyírbátor. Bíró:̂  Földes. Az 
NyVSC már az első félidőben bebiz
tosította győzelmét. Góllövő: Szakács 
(3), Heinrich, Listván, illetve Hódi 
és Farkas. Kitüntette magát: Hein
rich, Menyhért, Rozsáli NyVSC, 
Papp, Staub és Hódi NyAFE.

A KSE—NyKISE (Kisvárda, bíró: 
Sclieitzner) mérkőzés elmaradt, mert 
a kisvárdai pálya víz alatt áll.

Nyugati aSszövetség
I. osztály

SFC—pVE 3:2 (1:1). Székesfehér
vár. Bíró: Berger. A  nagy havazás 
teljesen elrontotta a pályát, de a bíró 
alkalmasnak találta. A soproni csa
pat megérdemelten győzött, mert 
nemcsak tudásban, hanem lelkesedés
ben is felülmúlta ellenfelét, pedig 
csaknem egy órán keresztül tíz em
berrel játszott. (Kardost a bíró kiállí
totta) . A  DVE szerzi meg a vezetést 
az első percben Bóth révén. A 20. 
percben ^Neumann egyenlít. A  DVE- 
nek ismét alkalma lenne a vezetést 
magához ragadni, de egy 11-est nem 
tud értékesíteni, A második félidő 11. 
percében Kelemen góljával az SFQ 
vezet 2:l-re. A 25. percben Tirk I., 
a DVE bekkje a félpályáról egyen
lít. A  győzelmet jelentő gól a 82. 
percben esik Seidl lövéséből. Az SFO* 
ben Maróezy, Grünbaum, Kelemen, 
Neumann és Seidl, a DVE-ben pedig 
Tirk I. és ÍI. tűnt ki.

ETO—Tatatóvárosi AC 8:1 (3:1). 
Győr. Bíró: Hollósi. Váratlan ese
mény vezeti be a játékot. Az ETO 
kapuja előtt nagy kavarodás keletke
zik s a tatai Lovász vezetéshez jut
tatja csapatát. 0:1. A győri közönség 
kissé elámnl, de rögtön látszik, hogy 
nem komoly a dolog, mert az ETO 
hamarosan nagy fölénybe kerül s a
19. percben Farkas már egyenlít is. 
Nem várat soká magára g vezető gól 
sem. A 21. percben Czuppon—Farkas 
akció után utóbbi már be is vágja, 
2:1. A 26. és 28. percben egy-egy 
sarokrúgás jelzi a zöld-fehérek fölé
nyét. A következő akciót Kemény 
indítja el, kiugratja Kovácsot, ki fu
tás közben védhetetlen gólt lő, 8:1. 
Szünet után folytatódik az ETO- 
fiilény. Már a 2. percben Kemény 
átjátszik Kovácsnak s utóbbi fejese 
gól. 4:1. A 18. percben megint Ke
mény indít veszélyes támadást, kiug
ratja Czuppont, aki nem téveszti el a 
célt. 5:1. Most lélekzethez jut egy 
kicsit a TAC is, de a 27. percben már 
ismét jól működik a győri csatársor: 
Farkas, Nagy, Kemény s utána a 
háló a labda útja. 6:1. A 34. perc
ben Kemény hétre, majd a 40. perc
ben Nagy nyolcra szaporítja az ETO 
góljainak szamát. A győztes csapat
ban Farkas, Boros, Kovács, Czuppon 
és Kemény, a vesztesben Serus, Né
meth, Síeckbauer és Lovász tüntette 
ki magát.
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SVSE—II, kér. SC (Győr) 7:2 
(2:2). Sopron. Bíró: Kiss. Az ered
mény váratlan, de a mutatott játék 
alapján teljesen érthető. A nagyobb 
felkészültségű soproni vasutasok biz
tosan, sőt fölényesen szerezték meg 
a két pontot. Góllövő: Tanai (3), Pál 
(2), Zsolnai, Konrád, illetve Csatári 
és Pálffy (öngól). A győztes csapat
ban főleg a csatársor remekelt, en
nék is legjobb tagja Tanai volt. Jól 
játszott még Kovács, Pál, Zsolnai, 
Konrád SVSE, Csatári, Szele és Ju
hász II. Kerület.

A VTC—DAC mérkőzést Vesz
prémben nem játszották le, mert a 
bíró alkalmatlannak találta a pályát,

TSC—Pápai Kinizsi 3:0 (2:0). Ta
tabánya. Bíró: Boros. A nagy sár
ban egyik csapat sem tudta teljes tu
dását kifejteni s a TSC sem tudta 
nagy fölényét megfelelően gólokra 
váltani. Mindhárom gól Székely nevé
hez fűződik. Az elsőt egyéni játék 
után a 34. percben szerezte, a máso
dikat 11-esből a 42. percben lőtte, 
míg a harmadikat a II. félidő 4. per
cében ugyancsak 11-esből juttatta a 
pápai kapuba.

II. osztály
Soproni Sotex—GyTSE 2:1 (0:0).

Győr. Bíró: Koch. A két textilgyári 
csapat kemény harcot vívott egymás
sal. Az első félidőben valamivel 
többet a soproni gárda támad. Szünet 
után a 12. percben a Sotex Reisner 
révén vezetéshez jut, sőt három perc 
múlva nagy kavarodásból Miilei 
újabb gólt szerez a Sotexnek. A 27. 
percben Krausz I.-et a bíró kiállítja, 
a 30. percben Horváth pedig a vég
eredményt állítja be. Jól játszott: 
Reisner, Miilei, Simon Sotex, Glázer, 
Krausz II. és Láng GyTSE.

GyAC—Komáromi FC 3:1 (1:1).
Győr. Bíró: Steiner. A KFC meg
lepően jól tartotta magát s a GyAC- 
nak bizony alaposan meg kellett dol
gozni a két pontért. Kovács várat
lanul veeztéshez juttatja a KFC-t, de 
a 36. percben Dömötör kiegyenlít. 
Szünet után a 20. percben megint Dö
mötör a gólszerző, a 39. percben pe
dig Stelczer. A GyAC csapata nagyon 
gyengén játszott, csak a csatársor 
belső triója van formában. A KFC 
ben Kovács, Búza és Gábrics tűn 
tette id magát.

MAFC—NFC (Győr) 4:3 (3:3)
Félbeszakadt. Magyaróvár. Bíró 
Fritz. Mély talajú pályán, havazás 
közben játszották a mérkőzést. Az 
NFC már 3:0-ra vezetett Csonka, Tóth 
és Palkovics (öngól) góljával, de 
ezután fokozatosan visszaesett s 
MAFC-nak még szünet előtt sikerült 
kiegyenlíteni. A MAFC góljait Novak 
(2), Szabó és Takács szerezte. A bíró 
a MAFC-ból Medlt kiállította, 
mérkőzés a második félidő 30. percé
ben a nagy havazás miatt félbe
szakadt.

rÉszaki alszövetség
II. osztály

Hatvani Vasutas SE—Dobó SE 6:0 
(3:0). Eger. Bíró: Hartmann. Mély 
talajú, sáros pályán, havazás közben 
zajlott le az alszövetség első bajnoki 
mérkőzése. Félidőnkint Hegedűs, Ho- 
lecz és Kailinger rúgott egy-egy gólt,

Déli alszövetség
Szegedi alosztály 

I. osztály.
HTVE—Szegedi Vasutas SE 7:0 

(3:0). Hódmezővásárhely. Bíró 
Frankéi. Szakadó esőben és feneket
len sárban zajlott le a mérkőzés, de 
a küzdelem mégis teljesen fair volt.
A HTVE jó csatár- és fedezetsora 
révén megsemmisítő vereséget mért a 
vasutasokra. Az 5. percben Bereg
szászi nyitotta meg a gólok sorát, a 
25. percben az újonc Pálffy vágta be 
a másodikat, a 40. percben pedig Tö
rök szerezte a harmadikat. Szünet 
után a 6. percben Beregszászi, a 21 
percben Pálffy, a 22. percben Bereg
szászi é3 a 40. percben isimét Pálffy 
eredményes. A HTVE-ben minden 
játékos tudása javát nyújtotta, külö
nösen kellemes meglepetés volt 
Pálffy nagyszerű játéka. Az SzVSE 
ben Rácz, Papp és Jeck emelkedett az 
átlagon felül,

KE A C—Kist el eki TE 10:1 (3:0) 
Szeged. Bíró: Reményffy. Mint az 
eredmény is érzékelteti, a játék 
egészen egyoldalú volt s az egyete
misták tartalékosai! valósággal le
hengerelték a KiTE-t. A gólokon 
Solti IV. (4), Tóth II. (3), Ágoston, 
Bodrogi, Herczeg, illetve Gerger I. 
osztozott.

SzTK—UTC 3:1 (1:1). Szeged. 
Bíró: Faragó. Kemény küzdelmet ho
zott az érdeklődéssel várt összecsa
pás. Az SzTK megérdemelten, de 
cseppet sem könnyen szerezte meg a 
győzelmet. A 15. percben Barkányi 
fejeli az SzTK vezető gólját, mit a 
31. percben Zsemberi III. egyenlíti ki. 
Szünet után nagy a csata. A 26. 
percben Horváth egy kiejtett labdát 
helyez be a hálóba (2:1), majd a 35. 
percben Fürge a 16-osról lő gólt.
3:1. — SzTK II.—UTC II. 2:0 (egy 
félidőt játszottak). — SzTK ifj.— 
UTC ifj. 6:1 (1:11

SzAK—Hódmezővásárhelyi MTE I előtt alakult lei. Kitűnt a győztes 
3:0 (2:0). Szeged. Bíró: Horváth. Icsapatból Gottre,, Kliment, Szaniszló 
A vezető SzAK-nak alaposan meg I és Uhrin, a vesztesből Szabó, Szilva, 
kellett dolgozni a két pontért. A já- Gulyás és Fodor. 
ték általában változatos volt, de j Orosházi MTK—MAFC 3:0 (egy
mindig kiütközött a SzAK nagyobb félidőt játszottak csak). Mezőtúr. — 
technikai tudasa. Mar a 2. percben I Bíró: Wertheim. A bíró a második 
bevágja Korom II. a SzAK első gól- I félidőt már nem vezette le, mert al- 
ja.t. A 26. percben Vadász közelről I kalmatlamiak találta a pályát. Gól- 
Tjürnrc?■r3’j  “ ™net után eleinte a lövő: Magyar (2) és Juhász.
HMrE tamad sokat de később ismét MTE—Orosházi FC 4:1 (egy félidő) 
feljön a SzAK. A harmadik gól az Mezökovácsháza. Bíró: Vidra. Az
utolsó pillanatban esik Korom II-1 első félidő rendben lezajlott, de a 
lövéséből. I másodikra az OFC érthetetlenül nem

KAC— Szentesi TE 2:0 ( 1 :0 ), Iállott ki,
Kecskemét. Bíró: Horváth. Felázott

Délnyugati alszövetség
Pécsi alosztály

PVSK—DVAC 4:3 (1:1). Pécs.

pályán, állandóan szitáló havas eső
ben játszották le a mérkőzést, melyen 
a KAC megérdemelten győzte le a
feljavult SzTE-t. Az első gólt Kérész. , , jiv__  ̂ VJ rKv,
AeV i r k r v ZÍ ftóMró! az utóbbi lövi. I Bajnoki? Bíró: llebrony. Szakadó1 hó 

,,KA fölénybe kerül, de tamad a- I esésben játszották le a pécsi derbit. 
' , \ nein _ HÍJ1 szerencse. Szünet \  mérkőzés két részre osztható. Az 
után az SzTE-nek alkalma lenne első félidőben a DVAC van fölény- 
egyenlíteni. A bíró ugyanis a 4. perc- ben, csatársora azonban sorra ki
én u szigorúan ll-est ltel a KAC hagyja a legjobb helyzeteket. A 15. 

ellen, de Czibula lövését Rozsnyal percben nagynehezen mégis a DVAC 
1 30* Asjwd.1 szabad- jut vezetéshez Csirke góljával. A

rupsat az SzTE kapusa kiejti es a p y SK a 40. percben Putzer gyönyö-
h Í pp? ^ k°i,a Pfssz^ la- J ° : rű kapásból lőtt góljával egyenlít.
Hajdú, Farkas Leko KAC, Horváth A második félidőt a PVSK sorozatos 
z,"’ H°rvath II., Czibula es Piti támadásai vezetik be. Az 5. percben

v í v á s # :
Kemény csatában, hallatlan 
izgalmak között

a Honvéd Tiszti Vívó Club 
csapata nyerte a tőr- 
csapatbajnokságot
egyetlen tuson a MAC előtt

SzTE. percben
Sípos lapos, de gyenge lövését a ka-

KTK—MTK 4:3 (3:1). Kiskunfél- pus elnézi és a labda akadálytalanul 
egyháza. Bíró: Kandiba. Majdnem jut a hálóba. A PVSK fölénye állan- 
megismétlődött az őszi makói ered- dósul. A DVAC gyors szélsői révén 
mény. Az MTK kis szerencsével most I vezet veszélyes támadásokat. A 15. 
is döntetlenné tudta volna tenni az I percben korner a DVSC ellen, Sípos 
eredményt. A KTK már 10 perc alatt 1 jól ívelt labdáját Putzer befejeli. A 
3:0-ra vezet Para, Sahin II. és Far- 25. percben Bedekovics lövése jut : 
kas góljával s utána fölényesen hálóba. Ezután a DVAC is megem 
játszik. A félidő befejezése előtt Szó bereli magát, erősít és sikerül is az 
pori 3:l-re javít. A második félidő- ] eredményen szépíteni. A 35. percben 
ben a makóiak erősen támadnak és Kesztler eredményes, a 40. percben 
Szopori újabb gólt lő. Az egyenlítés a pedig Birke lövése a kapufáról pat- 
levegöben lóg, de a 38. percben a tan a hálóba. A két csapat közel 
KTK Fejes góljával ismét kettőre egyenlő teljesítményt nyújtott S 
növeli előnyét. Két perc múlva az döntetlen reálisabb eredmény lett 
MTK Szopori révén eredményes, volna. A PVSK-ban Hartmann, Fó- 
KTK II.—Kiskunfélegyházi Rém. 1:1 nai, Vekler, Sípos és Putzer, ; 
(1:1). Barátságos. DVAC-ban pedig Vrajda, Vósz, Kein

MÁK—Kecskeméti TE 5:2 (3:2). h?ld- Kesztler> Kajtor és Bragyás 
Makó. Bíró: Lapu II. A tartalékosán tunt ki-
kiálló KTE ellen biztosan győzött a j PEAC—KRSC 2:0 (0:0). Pécs. Bí
MÁK legénysége. A pálya talaja ró: Atlasz. A PEAC három tartalék
annyira mély volt, hogy igazi futbail- kai állt ki, de ennek ellenére is jobb 
ról szó sem lehetett. Góllövő: Ács (2), volt ellenfeléméi. Az első félidő izgal- 
Suba, Csilli, Mészáros, illetve Kákonyi 1Tias játékkal telik, egyik csapatnak 
és Székely. sincs kimondott jó helyzete. A máso-

dik félidőben a PEAC némi fölény- Csabai alosztály be kerül s az 5> perchen Pajor me'_
1 . osztály I szerzj az első gólt. Továbbra is <

Előre—Turul 11:1 (5:0). Békés- PEAC van frontban, de újabb ered- 
csaba. Bíró: Veres. A Turul két ményt csak a 35. percben ér el Hala: 
tartalékkal állt ki s így már a rajt- révén. Mindkét csapatból egy-egy 
nál elvesztette a mérkőzést. A súlyos játékost a bíró kiállított. A KRSC 
vereségnek legfőbb oka pedig az volt, egy ll-est nem értékesített. Kitűnt 
hogy a tartalékok a második félidő- Simon, Veréb, Vida, Halas PEAC és 
ben teljesen elkészültek erejükkel. Győrffy, Kiss, Kalocsa KRSC,
Az Előre nyomasztó fölényben ját- Nagykanizsai TE—KTSE 3:1
szott s a Turul csak lefutásokkal ki- | (2:1). Kaposvár. Bíró: Krebsz (szűk- 
serletezett. A gólok a következő sor- ségbíró). A nagykanizsaiak meg- 
randben estek: Gulácsi (öngól, 2. p.), | érdemelték a győzelmet, végig többet 
Korin (5. p.), Korin (19. p.), Sajben támadtak. A 2. pereién az NTE 
(20. p.), Myló (40. p.). Szünet után j 11-eshez jut, ezt Kudich mellé lövi. 
az első percben a Turul Bobvos révén Tíz perc múlva a kaposváriak rúg- 
lövi egyetlen gólját. A gól fel villa- hatnak ll-est. Velez jól lő (0:1) 
nyozzza a Turult, de lelkesedése csak- Ezután sokat támad az NTE s a 30 
hamar lelohad és nem tudja meg- percben Jakubec egyenlít (1:1), 
akadályozni a gólözönt. A gólok to-1 a 34.-ben pedig Szollár vezető gólt lő 
vábbi sorrendje: Pagulka (20. p.), lő (2:1). Szünet után nagy NTE- 
Pevár (30. p.), Sajben (31. p.), Saj- fölény, de a KTSE szívósan védőké
ben (40. p.), Varga (42. p.), Sajben zik. Csak a 30. percben talál útat a 
(44. p.). Jó a győztes csapatban Kucs- hálóba Jakubec lövése (3:1). A győz- 
mig, Rabóczki, Nagy és a csatársor, | tes csapat legjobb része a csatársor 
a vesztesben pedig Bankó, Gáli II., volt, de mindegyik játékos meg- 
Hajdu és Bobvos. A mérkőzést az felelt. A KTSE közvetlen védelme, 
Előre-pálya használhatatlansága j Béres és Murát érdemel dicséretet, 
miatt a CsAK-pályán játszották le. SzAK-Dombóvári VOGE 2:2 

CsÁK—BTE 4:1 (2:1). Békés. (2:0). Szigetvár. Bíró: Haj nesz. Hó-
Bíró: Pataky. Nehéz, mély talajú viharban játszottak a csapatok. A 
pályán megérdemelten győzött a küzdelem végig kiegyensúlyozott, az 
CsAK. A BTE szerzi meg a vezetést eredmény a mutatott játéknak meg- 
Osülök góljával. A csabaiak Majoros felel. Góllövő: Pichler, Szegő, illetve 
11-esből lőtt góljával egyenlítenek, Kovács és Frazon. A SzAK-ban Pá- 
majd Bogdán II. komeréböl Balog novics, a VOGE-ban Frazon volt a 
fejel gólt. Szünet után a CsAK az úr legjobb ember, 
a pályán s Bogdán kiadásával Balog

| Középmagyar alszövetség
I. osztály

Tibor-csoport
Tokodi üSC—Váci Remény 6:0 

1(3:0). Tokod. Bíró: Lemer L A

elfut és a CsAK harmadik gólját 
lövi. A végeredményt Patay távoli 
lövése állítja be. Jó: Ortner, Bohus,
Patay és a balszárny CsAK, Bezdi,
Csülök és Szöllősy BTE.

Bohn SC—OTK 6:0 (5:0). Orosháza
Bíró: Kohautek. Rögtön a csabai ITÜSC három tartalékkal, Szemethy,
gárda támad 8 már a 2. percben | Tilesch és Kellner állott ki, mégis 
Uhrin eredményesen fejez be egy fölényesen bánt el a VRE tizenegyé- 
akciót. 1:0. A ff. percben alkalma volt vei. Igaz, hogy a váciak soraiból is 
az OTK-nak az egyenlítésre, dtp hiányzott Újhelyi és Moys. A  helyi 
Becskő három lépésről a kapusba lő. gárda már az első félidőben is íd- 
A 15. percben Berger vágja kapura lényben volt, pedig ekkor szél ellen, 
a labdát, Domoki, az OTK kapusa játszott, szünet után, a széltől tá- 
kiejti, elkerül tőle a labda s végül mogatva pedig valósággal beszorí- 
Uhrin mintegy húsz méterről úgy tóttá kapujába a Reményt. Góllövő: 
megvágja, hogy Domoki utána sem Kinczel (2), Kiss (2), Gerő és Szkupi. 
szagol. 2:9. A 25. percben Szaniszló Jó \olt: Kinczel, Kecskés és Szkupi, 
az üres kapuba lő (3:0), a 30. percbon illetve Pál és Molnár. 
megint Szaniszló eredményes (1:0), Magyarság—Váci SE 2:0 (1:0). Du-
hasonlóan a 44. percben is, mikor nakeszi. Bíró: Kovács. Az edzésben 
egy-egy jobboldali akció után helyezi előrehaladottabb Magyarság bizto- 
el a labdát a kapuban. A második san nyerte meg a nagy érdeklődéssel 
félidőben az első esemény Uhrin és I várt mérkőzést. A dunakesziét nagy 
az orosházi Gulyás párharca, ami I fölényét legjobban igazolja a 8:l-es 
kettő kiállításával végződik. A fene- kornerarány. A Magyarság eleinte 
ketlen sár miatt humoros jelenetek csak sarokrúgásokat tud elérni, gólt 
is akadnak bőven. A 25. percben nem. Végre a 34. percben Bretsch bc- 
Szaniszló Domoki mellett gurít a adását Ács Kuzmann elé teszi s a 
hálóba 6:0. Utána végig mezőnyjáték, eenter félfordulattal a hálóba teszi a 
Az OTK nagy veresége ellenére nem bőrt. 1:0. A VSE erősen védekezik s 
játszott rosszul, de hiába, a BSC-vel I csak nagyritkán jut szóhoz, főleg 
mégsem veheti fel a versenyt. Gólké- j Zenter és Grosmann révén. A szü- 
pesebb csatársor azonban feltétlenül j net utáni gólt a 20. percben Zsíros 
rúgott volna egy-két gólt abból a j lövi 11-esből. Az utolsó negyedórá
sok helyzetből, ami a BSC kapuja * bán lanyha Iramban folyik a játék.

A tőrcsapatbaj nokság már ízelí
tőt adott azokból a nagy csatákból 
és azokból a túlfűtött izgalmakból, 
amikben ez a iszezón még bővelked
ni fog. A tőrcsapatbajnokság dön
tője már igazi nagy bajnoki meccs 
volt minden szépségével és hibájá
val. A bajnokság egyetlen tuson 
dőlt el a HTVC javára.

Ez az egy tus különbség az 
igazi eredményt, a megérde
melt győzelmet mutatta, mert 
a HTVC csapata valóban 
jobb volt —  egy árnyalattal.

Küzdenitudásban voltak nagyobbak 
a tisztiek a griffmadaras együttes 
nél.

A versenyben indult öt csapat 
tíz mérkőzésének részletes ered
ményei :

HTVC— MAC 9:7
(Hatz 3, Kalniczky 3, Zirczy 2, 
Mei-szlinger 1 gy.). (Hehs 3, Nagy 
2, Pillér 1, Hatz 1 gy.).

BEAC— RÁC 9:7
(Bay 3, Barcza 2, Gözsy 2, Palócz 
2 gy.), (Eckl 3, Daikó, Dingfelder 
1, Éliássy 0 gy.).

HTVC— BEAC 11:5
(Meiszlinger 4, Zirczy 3, Hatz 2, 
Borovszky 2 gy.), (Bay 2, Zöld 1, 
Horváth 1, Palócz 1 gy.).

MAC— BSE 13:3
(Pillér 4, Hehs 4, Nagy 3, Hatz 2 
gy.), (Ványi 2, Rajcsányi 1, Kiéli 
0, Tabajdy 0 gy.).

— Saját tudósítónktól —

BEAC— BSE 11:5
Bay 4, Barcza 3, Gözsy 2, Palóc* 

2 gy. (Hajós 2, Ványi 1, Tabajdy 
1, Rajcsányi 1 gy.)

MAC— BEAC 11:5
(Pillér 4, Hatz 3, Hehs 2, Gere* 

vich 2 gy.) (Bay 2, Gözsy.2, Bar- 
cza 1, Zöld 0 gy.)

HTVC— RÁC 12:4
(Meiszlinger 4, Borovszky & 

Kalniczky 3, Maszlay 2 gy.) (Eckl 
2, Dingfelder 2, Dakó 0, Lehoczky, 
0 gy.)

BSE— RÁC 8:8
(57:62 tusaránnyal győzött * 

BSE csapata) (Rajcsányi 3, Tar 
bajdy 3, Hajós 1, Ványi 1 gy-)- 
(Edd 3, Dingfelder 3, Lehoczky 2* 
Dakó 0 gy.)

HTVC— BSE 11:5
(Zirczy 3, Kalniczky 3, Hatz 3, 
Meiszlinger 2 gy.), (Rajcsányi 2, 
Kiéli 2, Tabajdy 1, Hajós 0 gy-).*

MAC— RÁC 9:7
(Pillér 3, Nagy 2, Hehs 2, Ger«* 
vich 2 gy), (Eckl 3, Éliássy & 
Dingfeld t  1, Dakó 1 gy.).

Végeredményben:

Bajnok: HTVC 4 gy., 8 pont.
2. MAC 3 gy., 6 pont.
3. BEAC 2 gy., 4 pont.
4. BSE 1 gy., 2 pont.
5. RÁC 0 gy., 0 pont.

Az Érseki rg. díszfomája és 
tornaversenye

—  Saját tudósítónktól —*
Tegnap délután szépen sikerült 

háziversenyt és dísztornaünnepélyt 
rendezett a II. Érseki rg. Rákóczi 
Sportköre.

A szűk díszterem csak egy részét 
tudta befogadni az előkelő érdeklő
dőknek, akik főképpen a szülők so
raiból és a tanári karból kerül
tek ki.

A  változatos sorrendben vala
mennyi osztály növendékeinek válo
gatottjai bemutatkoztak és sok 
tapsot arattak.

A bemutató számok közül az alsó 
osztályosok szabadgyakorlatai,
VII. o. f-abotgyakoriatcsapata és a 
pompás világítóbuzogány gyakorla
tok tetszettek legjobban.

A versenyek közül az intézeti 
bajnokságért folytatott küzdelem 
volt érdekes, de az alsó osztályosok 
derekas munkája is dicséretes.

A dijakat az intézet igazgatója, 
D. Gáspár Pál osztotta ki, köszö
netét mondva Reichl Sándor testn. 
tanárnak fáradhatatlan munkás
ságáért.

A  versenyek részletes eredmé
nyei ezek: I. osztály versenyében:
1. Téglás 36 p., 2. Kocsis 34 p„ 3. 
Csi-ky 3i2 p, / / ,  osztály versenyé
ben: 1. Cicatoris 39 p., 2. Gajzágó 
38 p., 3. Bodnár, Ébner és Szaplon- 
czay 34 p.

III. korosztály összetett verse
nyében (gyűrű-, talaj-plintgyakor- 
la t ) : 1. Bajszár VI. o. 56.2 pont,
2. Wolfahrt VI. o. 55.8 p., 3. Réti 
Tivadar IV. o. 54.6 p.

II. korosztály összetett verse
nyében (nyújtó-, talaj-plintgya- 
k orla t): 1. Takács IV. o. és Czája 
III. o. 27.9 p., 2. Kürti 27.1 p., 

Scharf III. o. 25.3 p., 4. Al- 
torjay III. o. 24.9 p., 5. Scharf 
R. III. o. 24.6 p„ 6. Till IV. o. 
23.9 p., 7. Held III. o. 19.9 p., 8. 
Huszár III, o. 19.2 p.

IV . korosztály összetett verse

nyében (korlát-, talaj-, lóugrá®* 
gyakorlat): 1. Gaál VII. o. 57.3
p., 2. Reichl VII. o. 56.6 p., 3.
Korányi 56.3 p., 4. Beczner 55.7 P*

Intézeti bajnokságban (nyújtó-, 
ló- és szabadon választott gy3'  
korlat): 1. Korányi Béla VIII. °* 
108.9 p., 2. Reichl Sándor VII. <>• 
108.8 p., 3. Gaál Ferenc VII. °-
108.6 p., 4. Beczner VIII.
106.7 p.

ÍHÓSPORTS
Csekey nagy különbséggel 

nyerte az 50 kilométeres síbaj
nokságot Uelloni ellen

— Saját tudósítónktól —
Bánkúton tegnap délelőtt rendez

ték az 50 kilométeres sífutóbajnok; 
ságot. A hirtelen megenyhült i“0 
nagyban befolyásolta a verseny ered
ményét, mert csak kevesen tudtok 
megfelelően viaszolni. Talán ennek j? 
tulajdonítható, hogy a 10 induló kö
zül is négyen feladták a versenyt* 
A bajnoki címet a két év előtti baj; 
nők Csekey Gyula szerezte meg, aki 
30 kilométerig heves küzdelmet foly* 
tatott Belloni Gyulával, onnan azon
ban érvényesült nagyobb szívósság3 
és felkészültsége. 22 km-nél (ott volt 
az etető állomás) még Belloni veze
tett 30 mp-cel, 30 km-nél együtt vol; 
tak, onnan az egyre jobban tapad0 
havon a reggeli porhóra készült Bel
loni visszaesett. Végeredményben1 
bajnok Csekey Gyula BBTE 4:0S:0g 
mp, 2. Belloni Gyula MAC \ :15:í® 
mp, 3. Győri MTE, 4. Zelkó BBTÉ, 
5. Németh TTE, 6. Morótz MAFC 
4:53:48 mp.

II. b) osztály: 1. Győri MT& 
5:17:19, 2. Zelkó BBTE 5:27:52.

Idősebb: 1. Németh TTE 5:5%:18,

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.
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M IN D E N K I N Y E R !
, M inden  hétfői mozirovatunkban másfajta, de mindig a mozi- 

f  i f  S, a. /üm m el kapcsolatos kérdéseket közlünk és ezek helyes 
feleleteiért különböző számú pontokat adunk.

Akik a pályázaton 100 pontot szereznek, kivétel nélkül 
mind értékes jutalomban részesülnek.

A pontgyüjtés tehát bármikor megkezdhető és aki nem tudja meg
szerezni a hetenkint elérhető pontok összességét, kellő kitartással 
Megjs elérheti a 100 pontot, sőt aki már egyszer jutalmat kapott, 
isimét élűiről kezdheti a pontok gyűjtését.)

II. sorozat:

Visszaemlékezés filmekre

E heti pályázatunk a lehető 
legegyszerűbb. A mozivilágból 
két nagyon jól ismert nevet ra
gadtunk ki.

v Lilian Harvey-ét
és

Lubitsch Ernőét.

Tessék egy papírlapon felső- 
*alni, hogy hány filmben láttuk 
Kilián Harveyt és hány filmet 
rendezett Lubitsch Ernő. Az első 
tlz felsorolt film nem számít a 
pontversenyben, aki azonban tiz 
filmnél' többet tud felsorolni, az 

1' Minden egyes (tízen felüli) 
Hímért egy-egy pontot kap. Azaz 

a verseny azt jelenti, hogy 
olvasóinknak, pályázóinknak mó- 
aot adunk a pontszüretre. Akik 
Jehát a múlt héten nem pályáz- 

k tak, vagy nem tudták megfejteni 
feladatot, de ennek ellenére 

Jártasnak mondják magukat a 
Mozivilágban, azok most pótol
hatják az elmulasztottakat.

Tájékoztatásul csupán annyit 
fűzünk hozzá, hogy Lubitsch, 
mielőtt kiment Amerikába, már 
Európában is számos filmet ren
dezett, míg Lilian Harvey a film 
csendes korában is nagyon sok 
képben volt látható. Ha valaki 
csak Lubitschnál, vagy csak 
Harveynél ismer több mint tíz 
filmet, akkor természetesen 
ugyanúgy vesz részt a verseny
ben, mintha mindkettőről küldött 
volna be adatokat. Mindössze az 
a helyzet, hogy ha valaki csak az 
egyik mozihíresség film jei után 
nyomoz, akkor természetesen ki
sebb a pontszerzési lehetősége.

A pályázatokat a fent talál
ható szelvénnyel levélben, vagy 
levelezőlapon március 13-ig be
zárólag kell postára adni az 
alábbi címre; Nemzeti Sport 
mozirovatának. Budapest 62. Pos. 
íafiók 24.

Be l v á r o s i  <t v „  iranyi-n. 21 t . 3
~~29,): Előadás: 5, fél 8, 8.15, 10. Vas.: 
w .  4. 5, 6, fél 8, fél 9, 10. -  2 sláger: 
eeanyok az intézetben. (Wensloa 
vnsthe regénye.) — Házasság rt. (ze- 
°és vigj. 10 fely.).

BODOGKAF (V ili .,  József kőrút 63. T.:
4_—76.),: Előadás: fél 5, negyed 3, 10. 

tvebantsrirág: (Hervé-oí>erett: Anny
Ondra.) — Apaesszerclcm (dráma). — 

■ “ imbó, mint detektív.
Bu d a i  APOLLO a i „  Széna-tér. T.: 51 

~5-00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
tel 3-tól. Kisasszony valutája. (Rüh- 
Waira főszerepben.) — Dirigible. (Jack 
Solt drámája.)

UAPITOL (Baross-tór 32. Tel.: J. 3 4 -3 -  
37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, Vasárnap: í, 
4- ,6, 8. 10 órakor. Lncy és a férfiak 
(Linné Ha-d, Ogcar Karlweiss). — 
uurleszk. — Párám oünt-panoráma és 
nangos híradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. T .: 9 2 - 
. ly-75.): E lőadások:-5, fél 8. fél 10. Va

salna)) 3-tól folytatólag. Nehántsvlrág 
'.Anny Ondra). — Amerikai tragédia 
Uneodor Dreisor világhírű regénye 

. beszélő filmen).
UUBSO (Váci-utca 9. T.í Aut. 87—4—02.)í 

Előadás: 4, 6, 8. 10. Hangos híradó. —
, ienny Hugó, H alira? Tibor és Oscar 

, -Karlweiss: Hazudj, ha kell! (V ígj.) 
~~ Bimbó és a hipnotizőr. (Triikkfilm.) 
~  Állatbarát gyermekek. (Kultúrfilm.)

BECSI (VI., Teréz-kSrút 28. Tel.: 259- 
52, 213-43, 148-05.) ■ „K . u. k. Feld-
n>arschall.“  (A tábornok úr inspioiá)!) 
Koda-Roda víg iátéka, főszorepben: V
Rurlán, Roda-líoda, Fee Mattén, Harry 

... frank. (Dtinubius-film.) — Világeso- 
dak. — Vllághíradók. Előadások; hőt- 

/  koznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4, 
.*,*■ 8, 10 órakor.
, EBIT (V., Llpót-kiirtU 16. Tel.: 161-51,): 

Előadás: 4, 6, 8, 10. Hajnali mérkőzés. 
(Káinon Noyarro.) — Flip, mint Trader 
Horn. — Hangos híradók.

^fSZEK (V ltl., .József-kőrút 70. Tél.: 
46—0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
náromnégyed 10. A pléhkancellár. (Né- 

• víff:i. attr, 12 fv.) — Spanyólver. 
(Meklkoi tört. 10 fv.; Warner Baxter.) 
*■“ Hangos híradó.

BORIIM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lat os 
, Mea 18. T.i 895 -43, 897-07.) Elflodás: 

?  negyed 8, fél 10 Szomb és vas.:
ZuctrAma

, SPűéi Awuuaru us 
üads Adalbert.) — Magyar rózsaesó- 
to >’- -  Híradó.

(VII., Dembinszky-‘utóa és 
Aréna-ut sarok. T.: 32-8-9Q.): Előad.: 
in háí ” mö- 8- 10- Vas-! f|ű 3. 5. t«l 8‘ Házassági r.-fc (Űharlotte Snsb, 
v.?il/,r.ff.Alexander), — Leányok a ne

velőintézetben (Hortha Tbiéle).
^ S E F V A R O S I (V ili,, Kálvária-tér 6. 

Tel.. 340—44.): Előadások hétköznapon 
i ’ ,J f'sí rnaP 2 órától folyt. Leányok az 
(?í£?etben; (10 felv.) _  Házasság rt. 
(énekes vigj.j George Alexander).
i jMARA ( VII., Dohány Utca 42-44. T.: 
44—0—27,): Előadások: 6, 8. 10: vasár- 
•Sfin52?.?í>?.®Pi, 4-ko*. i»- Hana Albers - núDugyi film je: „A z üldöző" (Dér
Uiaufgaengeí; Éggert Márta és Gerda 
Main-us) és a kíséiő műsor.

’ a ? P V.,R A (IX . Üllői út 101.): Elő-
k  l  , 1e®yed 10 Vas., fia-

ser drámája.)

IfAÉllS,

8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-től
folyt. 3 sláger! Titkos küldetés (drá
ma: Géorg O Brien), — A császár sze
relme, (Liáné Haid.) — Az elázott agg
legény (vigj.), — Hangos híradó.

R9,T AL APOLLO (VII., Erzsébet-kőrút 
*8. 429-46, 419-02.): Előadás: 4, 6, 8,
10, Rokk Maiika személyes felléptével: 
Csókol! m«g, édes! (Magyar beszélő- 
tHm. Rokk Marika, Ráday, Rózsahe
gyi, Páger, stb.) -  Híradó.

TATHA (IX Üllői-út 63.): Előad.: tél 5, 
negyed 10, Vas és iinnep: 2-től folyt. 

(Helyár: 30—80 fillérig.) Nebántsrirág, 
(Anny Ondra operettje.) -  Amerikai 
tragédia. (Theodöre Hréisér drámája.)

<%> (Teréz-körút 60. T.: 19-3- 
6?, Ó8 ): Előadást 5, negyed 
8, fél 10, vásár- és íiooep- 
naPv 4. é, 8. 10 órákor ' 1 ildő-

árta
kísérő műsor.

CORVIN (Vili.. József körút és fíllői-út 
sarok. Tel.: 38-9-88, 39—5—84.): Elő
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Lucy és a férfiak (Liáné 
Hald, ösear Kárltvéiss). -  Kísérő, 
műsor.

Nemzeti Sport Möm pályázata

név

lakás

Amiről a film nem beszél
A film munkásai nem ismernek 1 

ünnepnapokat ar okom kívül, melyeken | 
egy-egy film felvételeit befejezik. | 
Alikor ünnepelnek, mulatnak. Ilyen 
vidám ünnepséget rendeztek a „Piri 
mindent tud” szereplői, vezetői s ' 
mindazok, akik dolgoztaik a magyar 
filmen -pénteken hajnalban egy 
órakor. Az utolsó jelenet felvétele 
után. És vasárnap új munka kezdő- j 
dött a magas üvegfalak alatt. Székely 
István főrendező helyét Carmino 
Galloné foglalta el. Az, áld Jan 
Kiepura és Brigitta Hekn ,,Forróvérű 
város” című filmjét rendezte. S aki 
most az trAmerika fia” című francia 
filmet rendezi. A produkcióvezető az 
a Bloch, aki a híres Gregor Rabino- 
witsch társaságában dolgozott hosszú 
esztendőikig az Ufánál. ők voltak a 
Bloch—Rabinowitsch. Mást elváltak, 
Bloch Budapestre jött, Rabinowitsch 
Berlinben maradt.

*
Bloch-Rabinowitsch és Erich Pom- 

mer. Az Ufa legnagyobb filmjei élén 
mindig ezeket a neveket találtuk. Ők 
vezették a produkciókat. Mert a ber
lini Ufa általában mindig a produk
ció vezetőire bíza a filmet. A rendező 
egyszerű végrehajtója a produktion- 
leiteri akaratnak. Az Ufa állandó 
rendezői: Hanns Schwarz, Reinhold 
Schünzel, Gerhard Lamprecht, Phi-

lipp L. Meyring. Egyik sem zseni, 
Annál zseniálisabbak a produkció- 
vezetők. És azután minden évben 
szerződtetnek egy-egy filmre igazi 
nagy rendezőt is. Wilhelm Thielet, 
Erich Charellt, Cári Boéset. Érdekes 
megfigyelni, hogy ezek mellett rend
szerint az Ufa produkcióvezetőinek 
második garnitúrája működik.

*
Amit néhány héttel ezelőtt jósol

tunk, kezd teljesedésbe menni. Kicsi 
lett a Hunnia a magyar filmgyártás 
számára. A Minerva-társaság az első 
francia film után magyar, német, 
francia és angol verzióban akarja 
felvenni a soronkövetkező vígjátékot, 
melynek rendezésére Fejős Pált szer
ződtette. (Legérdekesebb a dologban, 
hogy mind a négy verzióban Anna
bellával akarják játszatni a női fő
szerepet.) A Minerva ' ezenkívül más 
filmek tervével is foglalkozik s jú
nius végéig elsőségi jogot biztosított 
magának a Hunnia műtermére. A 
gyár igazgatósága ' természetesen 
örömmel kötött megállapodást a Mi
nervával, mert így biztosíthatja a 
műterem állandó kihasználását. Igaz, 
hogy közben németek is érdeklődtek, 
de jobb ma egy biztos francia, mint 
holnap egy bizonytalan német gyáros. 
Csakhogy közben sokan jártak kint a 
Hunniában, mikor Székely István

A Fox-gyá? idei programján 48
nagy film szerepel. Ez a legjobb cá
folata azoknak a kósza híreknek, me
lyek a Fox anyagi válságáról szól
tak.

^ ^ W W W ifW W A W W W W t ó W W W W W li íW W W W W W W W

Filmszínházak műsora
(?•> v áoi-át 76. Tel.: 93—6—80.):

Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas. 2-től: 
Garay Imre zeneszerző személyes fel
lepte (legújabb slágerek). _  Csákó és 
hegedű (operett). — Kohn és Kelly, 
mint kedélyes tűzoltók. — Sicc.

OMNI A tVIIL, Rölesey-utca 2. Tel.: j .  
30—1—25.)- Előadás: 4, háromn. 7, há- 
romn. 10, Vas.: 3, fél 5, 7, fél 10. A 
tenger démona (Kertész Mihály leg
újabb filmje. Wilhelm Dieterle) — 
Pergőtűzben (Douglas Falrbanks, Ro- 
sé Hobart). ■*- Magyar híradó.

ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831—02.):
Előadás mindennap: fél 4, fél 6, fél 8, 
fél 10. Egy Önfeledt pillanat (sexuál- 
dráma 10 felv., Albert Bassermann, 
Hans Stiíwe, Adalbert Schletow, Anto- 
nis v. Eyck). — Magyar és külföldi 
híradók.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör 
^ —'23.) Előadás minden nap 

4, 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly 
Haas, Halmai, Gusztáv Fröhlieh). — 
Magyar Híradó,

PÁTRIA íNépsíínház-utca 13. Tel.: 45— 
8 73.): Előadás: fél 5, negyed 8, három* 
nogyed 10, vas.: 3-tól folyt. A  plébkan- 
ccllar. (Német vigj. attr. 12 felv.) — 
Spanyolvér. (Mexikói tört 10 felv.; 
Warner Baxter.) — Hangos híradó.

(Nagymezőn. 22-  
24. T.: 22(1-98. 291 
—50): í—6-ig folyt 

»  azután b. 8, 10.
in* re» M iniS íin l/?8, é9 önnep: 1—4, , folyt,, azután 6. 8,

10. Téves kapcsolás (Magda Sebneider, 
Johannes Riemann). — A kutyafejű 
}«jrW (kutyaburleszk), — Magyar és 
külföldi híradók. -  Vas. d. .e fél 11: 
Miki es Fllppy-matiné.

ROXY (VII., Rákóczi-út

S liM lá l

HANSALBERS
legújabb nagy bűnügyi film je:

■ ■

ffAZ ULDOZO
(Dér Draufgünger)

&&

Női főszereplők:

Egiert Márta és Gerda Maarus

rendezett és futótűzként bejárta a 
várost, sőt a vállalkozói köröket is, 
hogy — egész rendesen tudnak ma
gyar filmet gyártani. Ennek a. „meg
lepő” hírnek első eredménye az volt, 
hogy Székely István a mai napig 
nyolc ajánlatot kapott különböző tőke
csoportoktól, hogy egy-egy magyar 
fűmet rendezzen nekik. Székely még 
egyik ajánlatot sem fogadta el, mert 
először is már dolga van Berlinben, 
ahol az Universal állandó rendezője, 
másrészt meg a Hunnia úgysem sza
bad, tehát nem lehetne megkezdeni a 
felvételeket. A Székelynek tett aján
latokon kívül több más terv is kiala
kult új magyar filmekre vonatkozóan. 
A legkülönbözőbb helyeken tervezget
nek, kalkulálnak és készülődnek film
gyártásra. Le nincsen' gyár. A Hun
niát június végéig lefoglalták. Pedig 
már a P/iöbus-filmkölcsönző tulajdo
nosai, akik a „Piri mindent tud” 
finanszírozását vallatlak, szintén ki
jelentették, hogy szívesen készítené
nek a nyár folyamán még egy filmet. 
Úgy látszik, hamarosan még egy mű
termet kell építeni a Gyarmat-utcába, 
vagy még egy gyárat Budapestre, 
ügy legyen!...

(Sz—i.)

Lil Dagover új filmszerepe. A nép
szerű német primadonna, amerikai 
vendégszereplése után, most kötötte 
első filmszerződését, mely szerint a 
Zelnik-film „Sanssouci táncosnője” 
című történelmi vígjátékának címsze
repét fogja játszani. Tekintettel. arra, 
hogy a darabban Frigyes király is 
szerepel, a gyár természetesen szer
ződést kötött Nagy Frigyes klasz- 
szikus alakítójával, Ottó Gebührrél is.

SZÍNHÁZ
Mai műsor

CRANIA (Rákrtczl-út 1. T.í 460-45 és 
460-46.): Előadás: 5, negyed 8, fél Itt. 
Szomb., vas : 4, 6, 8, 10. Kálmán Imre
fllmoperettje: Ronny, (Nagy Kató:
Wlliy Fritsch, Ottó Wállbürg.) -  Kí
sérő műsor.

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az új rokon
(B).

KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)
Fösvény (K 25).

VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) Valaki. 
KIRÁLYSZÍNHÁZ: (8) Éjféli tangó. 
MÜVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-ber- 

cegnő.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Wer-

bezirk.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Az ide-

genvezető.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kassner. 
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9)Kalábriász- 

partl.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9) 

Steinbardt,

RÁDIÓ
Mai jelentősei 

k i ü t i  mősorríszek
Hangverseny:

12.40 ó.: Becs: Lőtte Lehmann
énekel (gr).

7.45 ó.: BécS: A  tánc szimfóniák
ban.

8 ó.: Langenberg: Collegium muei- 
cunt.

8.05 ó.: Sottens: Izrael Egyiptom
ban (Handel).

8.30 ó.: L ip cse: Wolf Hugó-est.
9.10 ó.: Bern: Bartók Béla hang

versenye.
Dalmű:

8 ó.: München: „Nyugat leánya” 
Puccini operája.

8.15 ó.: Varsó: „Mikádó” Sulivan
operettje.

9.10 ó.: Berlin: „Lizelott” Künecke 
operettje.

Könnyű zene, vidámság:
Í.30 ó.: Pozsony: Népek dalai.
7.30 ó.: Mühlacker: Giterahangver-

seny.
9 ói: Breslau: Vidám kvartettel.

Tánczenei
8 Ó.í Berlin: Táncest (Dajos Béla): 
11.35 ó.t London R: Sydney Kyté- 

band.

H W J O R ^
Hétfő, március 7.

Budapest í. 23 kw, 550 ni: 9.15 ő.:
A iii: kir. Mária Térézia 1. hóttVéíb 
gyalogezred zenekarának hangvérsé- 
nye. Karnagy: Frícsáy Richárd. 1. 
Chorin Géza: Budapest— Madrid, in* 
dúló. 2. Bálint Gyula: Boliémker-m- 
go. 3. Rosner Vilmos: Ünnepi nyi
tány. 4. Grieg: Sigurd Jcrsalfar, 
ŝ ávit: a) A királyi Csarnokban b) 
Borghild álma, intermezzo; é) Hódo
lati induló. 5. a) Ruszinkó Nándor: 
Texas sóiig, iiifermezzo; b) Grüníeld
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"  ®*“ Ss,cS Fiökiízlel: Vii., Rslóczi-út 30. (Kagydiófa-u. sarak)
Képes árjegyzékünket modern kapcsolási rajzokkal díjtalanul küldjük

Alfréd: Kis szerenád. 6. Planquette: 
Rip v,an Winkle, egyveleg’. 7. Kreis- 
ier Frigyes: a) Szerelmi fájdalom; b) 
Szerelmi ö̂röm. — Közben: Hírek.
— ,,12-05 Szmirnoff Szergej „Vol
ga orosz balalajkazenekaránjak hang
versenye. — 46 .: Asszonyok tanács
adója. (Arányi Mária előadása.) — 
5 6.: „A diadalmas Munkácsy” . Far
kas Zoltán előadása. —■ 5.30 6.: Ma
gyar nóták. Előadja Komlóssy Emma 
Toli Árpád és Toll Jancsi cigányze
nekarával. — 6.30 6.: Német nyelv- 
oktatás. ( Szentgyörg-yi Ede dr.) — 
7 ó.: A Magyar Elektrotechnikai
Egyesület rádiószakosztályáraak elő
adássorozatában Erdőss Gyula felol
vasása: „Milyen vevőkészüléket vá
sároljunk”. — 7.39 ó.: Tót-szlovák
est. Rendező Gyarmathy Sándor. 
Zongorán kísér Polgár Tibor. Közre
működik: Kalmár Pá!, Taksonyi Pi
roska, Köpeczy Boócz Lajos, Gabányi 
László, Vályi Nagy Géza, Cseréghy 
László, Eszenyi Olga. — 9 ó.: A m. 
kir. Operaház tagjaiból alakult zene
kar hangversenye. Karnagy Dohnányi 
Emő dr. Közreműködik Hegyi Emá- 
nuei (zongora). 1. Wagner: Bolygó 
hollandi, nyitány. 2. Kazacsay: Max 
és Móric, burleszik. A zongora szóla
mot játsza Hegyi Ernáiméi. 3. Csaj-

L  £t fi Cl f*ádíéanííkvás-sisrtia
5* VIII,, Népszínház-utca 43.

T i b o r  Véle!, csere, eladás!!
Telelőn: 435-48

kovszki: II. Szimfónia..— Maid: Ká
véházi zene Kalmár Pál énekszámai
val. 1. a) Márkus—Mánai: Csak egy, 
amire kérem, tangó; b) Komjáthy— 
Ernőd—Török; Doktor úr, itt valami 
fáj, foxtrott. (Kalmár Pál.) 2. Le
hár: Luxemburg grófja, egyveleg. 3. 
Tagliaferi—Muroto: Ámoré canta,
(Kalmár Pál.) 4. Tánczene: a) Rum
ba (Egan—Tierney: Són Cubano);
b) Foxtrott (Ábrahám Pál: „Hawai 
rózsájá”-ból; c) Tangó (Ifj. Saphir

—Szécsi: Maga a legszebb); d) Slov- 
fox (Ábrahám—Harmatih: My goi
dén Baby); c) Rumiba (Sirio di Pi- 
ramo: Cubanita). 5. a) László—
Imre: Csendes lett a falu rossza; b) 
Nádor Jósika: Hogyha egyszer a sze
relem; c) Kárpáth Zoltán: Cserfa
erdő; d) Kiszely Gyula: Rádióélet
csárdás. (Kalmár Pál.) 6. Hangos- 
filmujdocnságok. 7. Ábrahám—Har- 
nnath: Hawai rózsája, a) Jonny va
gyok; b) Akár a kék csillagos ég, 
slowfox. (Kalmár Pál.) 8. Capua: O 
sole mio (trombitán előadja Mayer 
János). 9. a) Garami—Liptay: Ma
gának írom ezt a levelet; b) Radó— 
Ilniczky: Felejtsük el tehát, tangó. 
(Kalmár Pál.) 1:0. Részletek Kiszely 
Gyula—K. Halász Gyula „Rövidzár
lat” c. operettjéből. (Kalmár Pál.) 
11. Horváth Gyula és cigányzeneka
rának hangversenye.

* La Grange asszony és Erkel Fe
renc. La Grange asszony a múlt szá
zad ötvenes éveinek híres francia mű ■ 
vésznője volt, aki elsőnek énekelte 
külföldön Erkel Ferenc Hunyadi 
László című operájának női főszere
pét. A  _ magyar nemzeti dalmű meg
alapítója az iránta érzett tiszteletbő] 
iktatta be 1850-ben a Hunyadi 
Lászlóba a La Grange-áriát, amely a 
zenetörfeénelemben azóta összeforrt a 
nagy művésznő nevével. A híres áriát 
Németh Mária énekli a Tungsram 
Művek március 10-i zeneakadémiai 
Theatre Paré-ján, amelyen a magyar 
zeneirodalom kimagasló alkotásai 
szerepelnek a legelső magyar művé
szek előadásában. A  Tungsram Művek 
a nagyszabású hangversenyt meghí
vott vendégek számára rendezik, de a 
budapesti, párisi, bécsi, gráci, klagen
furti, innsbrucki, madridi,, barcelonai, 
huiseni, belgrádi, laibachi és zágrábi 
rádióadóállomások bekapcsolása útján 
egész Európa rádióhallgatói számára 
hozáférhetővé teszik.

Zamecsnik mellett főleg Kiss 
László kezdi „pedzeni”  a 

diri traek stílust,
sport-Puchján hamarosan sztárja 
lehet a kispályaversenyeken. Kom
lóssy Béla új Rudge versenygépén 
ment néhány lassú kört, Iíozwm 
szintén csak kényelmesen körö
zött —  a nehéz 500-as gép nem 
nagyon való a csupaforduló körre.

Az első komoly edzés alkalmá
val kiderült, hogy az üllőiúti pá
lya megfelel a célnak mai állapo
tában is. Természetesen sokkal 
megfelelőbb lesz, ha

a pályát szegélyező salak
csíkot szélesítik ki annyira, 
hogy a motorversenyeket 

azon bonyolíthassák le.
Ebben az esetben nemcsak a 
pálya válik hosszabbá, hanem a 
fordulók íve is enyhébb lesz, ami 
a bródszeidolást, a szabályos fa- 
ralást lényegesen megkönnyítené. 
Sportszempontból azonban előnyös 
a mai megoldás, mert ha a ver
senyzőgárda a kis pályán meg
tanulja a faraló stílusú forduló
vételt, úgy a lényegesen tágabb 
salakon már mesteri produkciókra 
lesz képes.

Sajnos, a tegnapi gyakorlatok 
csak rövid ideig tarthattak, a be
állott eső miatt csakhamar abba 
kellett hagyni a munkát, a pálya 
ugyanis erősen csúszóssá vált. A  
két hét múlva esedékes versenyre 
való tekintettel

az FTC valószínűleg a közeli 
napokban megismétli az ed

zést,
a versenyig legalább 3— 4 kiadós 
gyakorlónapra lesz szükség, hogy 
a versenyzők elsajátítsák és töké
letessé csiszolják a szokatlan mé
retű pályához szükséges stílust.

A MAC Szerb 
nélkül is fö
lénnyel nyerte 
a csapatver
senyt, Kelen 
biztosan az 
egyénit

MAC mezei versenyén
— Saját tudósítónktól —

elsőklasszisnak 
m agdnom  m m don szá m o t
tevő t á g g á r é s  
F I®  á íia i tegna a z  ü llő i- 
ú ti p á lyá n  re n d e ze tt d ir i  
t r a e k  e d z é s e n

Z a m e c s n ik  é s  M sss  L á s z ló  m e lle tt  
m á s o k  ss  b iz ta t  é  fo rm á t  é r ü l t e i t  e l  é s  
re m é lh e tő , famp/ a  je l le g z e t e s  k is p á ly a  
s t í lu s t  h a m a ro s a n  e l s a já t í t já k

— Saját tudósítónktól —

192 induló veit az MTE 
u jG ic v e m p

—  Saját tudósítónktól —
Az MTE nagyszabású ujoneverse- 

nye kitűnően sikerült. A népligeti 
[ nagykörben 102 új atléta jelent meg, 
köztük 15 vidéki és még igen sokVn 
jelentkeztek vidékről, de anyagiak 
hiányában nem tudtak feljönni. A 
versenyt egy 18 éves diósjenői mfl- 

| szerésztanonc nyerte, akivel az MTE 
ifjúsági gárdája igen értékes erővel 
gyarapodik. A 2500 méteres távot 
64-en futották végig. — Részletes 
eredmény:

| 1. Seben Péter Diósjenő 8:22. 2
Deák Ferenc Kispest 8:28.4, 3. Poszt

77 indulóval is csak tartalékos 
csapatok tudtak összejönni a me
zei bajnokság próba-galoppjának 
tekinthető MAC-versenyen. A  
MAC nélkülözte a lábát fájlaló és 
csak indítóként szereplő Szerb 
dr.-t, továbbá Bellonit és Bejczyt, 
viszont futott csapatában Szabó, 
aki a bajnokságban aligha indul. 
Az MTK-ból Szilágyi és Ács 
hiányzott, de ott volt Simon, aki
ről még mindig hangoztatják, 
hogy a bajnokságban nem fut.

Kelen János

FÜT0CIPÓSÍÍ12-
K É G L E R  ISTVÁN

atlétikai cikkek szaktizlete, VII., Keriósz-u. 42. 
Kérjen árjegyzéket. Telefon: 432—51

Kétszeri elhalasztás után végre 
az időjárás megengedte, hogy az 
FTC agilis motorsportosztálya 
megrendezze első dirt track- 
edzését az üllőiúti pálya futball- 
porondján kitűzött kb. 270 méter 
hosszú körön. Fontos volt, hogy 
már két héttel a tervezett verseny 
előtt tiszta képet nyerjen az egye
sület, mely az első versenyek si
kere esetén sorozatosan az egész 
évadban akar kispályaversenyeket 
rendezni,

Már a koradélutáni órákban az 
első klasszisnak majdnem egész 
csoportja ■ megjelent és általános 
megelégedéssel vette szemügyre a

M O T O R M E L L É N Y
düftinanyagból p  8 Ö

VI. kér., Teréz-körút 1/a. félemelet
Salamonovits Ruházati Vállalat

mésszel pontosan kitűzött kitűnő 
talajú pályát. A  futballkapuk 
szalmazsákokkal voltak védve, a 
fehér vonalon kívül kis fapáíci- 
kákkal is jelezték a fordulókat, de 
ez a rendszer —  sajnos —  nem 
vált be, mert a gépek hamarosan 
elsodortak meszet és pálcikát 
egyaránt.

Az első klasszis tagjai közül

kint volt Zamecsnik (350 Velo- 
cette), Kozma (500 AJS), Kiss 
László (250 Puch), Baranyai 
(175 Puch), Komlóssy Béla (500 
Rudge), Komlóssy Endre (250 
Monet Goyon), Frühwirth  (250 
Puóh), Gutschy (350 Monet 
Goyon), rajtuk kívül egész csa
patra való másodklasszisú ver
senyző, valamint kezdő rótta edző
köreit.

A pálya, talaja a próbák alkal
mával megállta a helyét.

Nem túíkemény és nem túl- 
laza, könnyen lehet rajta 
szabályos faralásokat abszol

válni
és ami a legfontosabb, a pörgő 
kerekek nyomán nem támadnak 
vágások, melyek a versenyzőket 
akadályoznák.

Bár a versenyzők kissé idege
nül mozogtak a pályán, azonnal 
megállapíthattuk, hogy

többen már kezdik elsajátí
tani a tipikus kispálya stí. 

lust,
így elsősorban Zamecsnik, aki 
néhány jól sikerült és pazar bród- j 
szeiddel Örvendeztette meg a bo
rús időjárás ellenére is a pályára 
zarándokolt szépszámú nézősere- j 
get.

lovits György Bp 8:31, 4. Kövecses 
József Bp 8:32, 5. Braun József Bp
6. Coller Rezső Bp, 7. Reisz Gyula 
Bp, 8. Drapos Lajos Bp, 9. Dukony 
Aladár Bp, 10. Tóth Ferenc Bp, 11. 
Varga Márton Ep, 12. Selrwelbl Ar
túr Bp, 13. Makai Kálmán Bp, 14. 
ifj. Bara Imre Bp, 15. Tamaskovits 
István Bp, 16. Lukács János őrszent- 
miklós, 17. Vörös Imre Kispest, 18.

I Nádas Miklós Budafok, 19. Szukics 
József Kerepes, 20. Szűcs Fereno 
Wekerletelep, 21. Stingl György Bp,

122. Engel Lajos Wekerletelep, 23. 
Schuller Antal Bp, 24. Bankó István 
Pesterzsébet, 25. Schuller Miklós Bp

A nürnbergi fedettpályaverse- 
nyen a kiváló formában levő 
Schaumburg tegnap újra túl
szárnyalta a régi 3000-es német 
fedettpályarekordot 8:44.2 mp-e3 
idejével. 100 méteren a stutt
garti Paul 2:39.5 mp-es ered
ménnyel győzött, a 60 méteres 
gátfutást Welscher 8.7 mp. alatt 
nyerte. A sprinttriatlont a duis- 
burgi Buhte nyerte Thale és 
Welscher előtt.

lorférme
legolcsóbban

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

szállítója

Budapest, Thék Endre-uica44.

Ráadásul még a hatodiknak befu
tó Tuzát kisebb pályatévesztés 
miatt diszkvalifikálták.

Az ESC Épért és Hegedűst nél 
külözte, Galambos viszont késés 
miatt 10, Osuszth 65 mp múlva 
eredt a mezőny után. Ilyenformán 
a három rivális csapat mindegyi
kének komoly kifogásai lehetnek. 
Legkevésbé van szüksége kifogás
ra a MAC-nak, amelynek fiataljai 
remekül beváltak és biztos táma
szok lesznek a bajnokságban is. 
Javuló tendenciát láttunk az ESC- 
nél és egyes részeken az MTK-nál 
is, úgyhogy hármuk között pompás 
küzdelem lesz a bajnokságban.

Az egyéni elsőséget végigvezet
ve szerezte meg Kelen, aki múlt
kori veresége ellenére is az első 
esély a bajnokságra. Nagyszerűen 
tartotta magát a fiatal Simon, aki 
alig 50 méterrel szorult a második 
helyre. Harmadiknak Cser futott

miatt fel is adta. —  Részletes 
eredmény (táv klb, 7 km ):

I. Kelen János Vasas 24:01.4
mp, 2. Simon István MTK 2 4 :1 0 .6  
mp, 3. Cser Béla MAC 24:16 mp,
4. Hermann TSE 24:29, 5. Szabó 
MAC 24:43, 6 . Adámi MAC
25:09, 7. Sárosi UTE 25:11, 8 . 
Verbőczi BBTE 25:17, 9. Gégény 
ESC 25:21, 10. Gyulai MAC
25:23.

II. Varjas MAC 25:27, 12.
Lichner TSE 25:33, 13. Galam
bos ESC 25:35, 14. Piros BBTE 
25:36, 15. Albert TSE 25:44, 16. 
Farkas MTK 25:45, 17. Krenin- 
ger TSE 25:46, 18. Majorosi ESC 
25:51, 19. Farkas BSE 25:56, 20. 
Hufnágel ESC 26:01,

21. Ferihegyi MTK 26:09, 22. 
Kuzbel BBTE 26:11, 23. Erődi
SAC 26:13, 24. Kollmann TSE 
26:21, 25. Demeter BBTE 26:23, 
26. Osuszth ESC 26:24, 27. Lakos 
TSE 26:27, 28. Szentesi SAC
26:28, 29. Prohászka Vasas
26:34, 30. Halla MTK 26:42,

31. Krippinger BBTE 26:48,
32. Horváti) ESC 26:52, 33. Sár
vári II. UTE 26:56, 34. Hittig 
MAC 26:59, 35. Bolyos UTE
27:04, 36. Bíró Vasas 27:11, 37. 
Tatár TSE 27:14, 38. Bújtál*

Simon István

be. Még szombaton is 39 fokos 
láza volt és a versenyen sem volt 
láz tálán. Szereplése így csodálatos 
teljesítmény és csodálatos köny- 
nyelműség. Most már a táv végét 
is bírta Hermann, Szabónak vi
szont ez esett nehezére. Kitűnően 
futott Tuza és eddigi eredményei 
után nagy ugrás Adámi helyezése, 
akinek formájára már régen fel
hívtuk a figyelmet.

Tuza a pályatévesztéssel lob. 40 
métert nyert és 25:02-vel volt 
hatodik. Diszkvalifikálták a 14-ik- 
nek befutó Jeneyt TSE is. 
Osuszth a rajtkor indulva ide
jével 9-ik lett volna. Elindult a 
versenyen a soroksári Hevele is, 
de kellő készülés nélkül, kezdetle
ges formában szerepet nem ját
szott és félúton gyomorgörcs

FUTÓ, FOOTBALL, BOX,
VÍVÓ, b ir k ó z ó -c ip ő k

ípeclálls ké*zftö)«
Alnach Ferenc, Zslgmond-utca 1

Cser Béla

ESC 27:29, 39. Teller MTK 27:34,
40. Gomola TSE 27:47,

41. Váczy BSE, 42. Kalmár Va
sas, 43, Halász MTK, 44. Józsa 
BBTE, 45. Hudoba TSE, 46. 
Bolcskó Vasas, 47. Bukovinyi 
TSE, 48. Hódosy ESC, 49. Su- 
lyoki SAC, 50. Sabin ESC.

Csapatversenyben: 1. MAC (3. 
5, 6, 10, 11) 35 pont, 2. Törekvés 
SE (4, 12, 15, 17, 24) 72 pont,
3. ESC (9, 13, 18, 20, 26) 86 
pont, 4. BBTE (8, 14, 22, 25, 31). 
100 pont, 5. MTK (2, 16, 21, 30, 
39) 108 pont, 6. Vasas (1, 29, 36, 
42, 46) 154 pont.

A KTSE mezei futóversenyé
nek eredményei. Ifjúsági ver
senyben (táv 3500 m .) : 1. Vonó 
13:23.8 mp, 2. Jobban II., 3. Job
ban I., ĵgjjPum, 5. Patak. Szenior 
versenyben (táv 5500 m .) : 1*
Hollós 18:45.6 mp, 2. Riskó, 3. 
Mihályi, 4. Angyal, 5. Talabér.

A berlini Kaiserdamm arénában a. 
VBAV jubileuma alkalmából rende
zett fedettpálya versenyen a súlydo
bás várt szenzációja elmaradt, mert 
Hirschfeld csak 15.32-es dobással 
győzött Sievert előtt, aki 14.37-et 
dobott. 1000 méteren Peltzer dr. győ' 
zöbt 2:31.9 mp-es idővel A brabam  
(2:33.5) és Bansemer (2:34.6) előtt. 
A sprinterek hármas versenyébe® 
Kömig győzött 17 ponttal Jonath és 
Vént előtt. A  60 méteres gátfutásban 
Wegener győzött 8.4 pm alatt, má
sodik Beschetznik lett. 8000 néző.

Fiókadmlnlsztráoió Csehszlovákiában!
L ip a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium 8ajtóvállalat KJ- 
körloraógépein. -  Felelő* üzemvezetői 

Győr* Aladár


