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Cceheslováklában 2V*» <cf Romániában 15 lel,
Ausztriában 50 Gr. Németországban 30 PL, Svájc
ban 40 c,, Franciaországban 2 franc, Olaszország

ban lYa líra, Amerikában 8 cent. 
Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, egy 
hónapra 4.50 P. Aüsztriábi negyedévre 15 P, Cseh
szlovákiába, Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P,

laris 500 méteren 6:13.2 
inpercet úszott 
Sirassbnurgban
Strassbourg, március 13.

Tarts és Deiters voltak az itteni 
verseny csillagai. Deiters 100 mé
teren 1:02.6 mp alatt győzött, 500 
méteren pedig Taris lett az első 
6:13.2 mp alatt, míg Deiters ideje 
6:29.8 mp volt. (Magyar rekord: 
6:lt7.U m p!) A 100 m hátúszás 
eredménye: 1. Deutsch Boroszló 
l:llf.h  mp, 2. Noual CNF.

D ö n te tí& n  
e re d m é n y t  
h o z o tt  a  d e r b i

H é t -k é t  p o n tta l  g y a r a p íto t ta  p o n t -  
m e n n y i s é g é t  a  F e r e n c v á r o s ,  
a  B o c s k a i , a  B u d a ! II é s  a z  A ttila
A p á ly a  h a sz n á lh a ta tla n sá g a  m ia tt  
e lm a r a d t  a  Ili, k é r .  F G — V a s a s  
m é r k ő z é s

A F e re n c v á ro s  pont- 
előnye n ég y re , Illetve  
h a tra  szaporodott az  
Ú jp estte l é s  a 
H ungáriával szentben

’A szezon első derbije osztozko
dással végződött. Kiki hazavitt egy 
pontot, ami nagy eredmény a Hun
gáriának, amely az őszi találkozás 
során öt gólt kapott anélkül, hogy 
egyet is adni tudott volna. És 
Jnég hozzá az újpesti pályáról 
hozta el a kék-fehér csapat ezt az 
értékes pontot. Újpestet joggal 
bánthatja a döntetlen már csak 
azért is, mert mind a két gól új
pesti lábról szállt a hálóba, az első 
azonban a saját hálóba.

Ezúttal a Ferencváros az a bi
zonyos harmadik, aki nevet ezen 
a döntetlenen, mert hiszen egy 
fontos ponttal növekedett előnye, 
bár ha a csapat vasárnapi játékát 
vesszük alapul, akkor nem is olyan 
sok ez az előny!

A Bocskai— Nemzeti találkozá
son a vidék maradt felül, a Budai 
„11”— Somogy mérkőzésen for
dítva történt. Miskolcon a vidé
kiek párharcában a honi csapat 
győzött.

Áz Üllői-úton elég rossz talaj 
fogadta a csapatokat. A sár alatt

fagyott volt a föld, de azért lehe
tett játszani. Óbudán azonban já
tékra alkalmatlan volt a pálya, 
ezért új terminust kell majd ke
resni a III. kér. FC— Vasas talál
kozás számára.

A derbi számára Újpesten a 
legnagyobb erőfeszítéssel, fűrész
porozással igyekeztek rendbehozni 
a pályát. Ha csúszós is volt a ta
laj, ez megnehezítette ugyan a 
játékot, de az áldozatkész munka 
mégis lehetővé tette a fontos mér
kőzés lejátszását.

Még ezen a vasárnapon sem si
került tehát teljes —  hat mérkő
zésből álló —  fordulót lebonyolí
tani, ezért olyan tarka a bajnoki 
tabella:
1. Ferencváros 14 14
2. Újpest 14 11
3. Hungária 14 10
4. Bocskai 14 6
5. III. kér. FC 13 66. Budai „11“ 13 5
7. Attila 14 4
8. Somogy 14 5
9. Kispest 14 3

10. Sabaria 12 3
11. Nemzeti 13 3
12. Vasas 13 2
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Újpest egyenlítő gólja
A II. félidő 20. perceben Avar átadását Vörös átlépte, P. Szabó kapura lötle. Az éles labdát 
bzabo felnyomta, a felső kapufara ahonnan az a mezőnybe pattant. Itt a jól helyezkedő Jakube a 
halóba fejelte. Balról: Szabó, Sas fa háttérben), Kocsis, Jakube, Sebes, Avar, Titkos, Borsányi,

Kalmár.

D

-----  65:12
2 1 45:16 

2 43:185 28:30
6 24:28
7 23:29
7 15:28 
9 17:33
8 20:38
8 15:24
9 19:38 

10 23:43

28 (-) 
24 (4) 
22 (6) 
15 (13) 13 (13) 
11 (15) 
11 (17) 10 (18) 9 (19) 
7 (17) 
7 (19) 3 (21)

£mke& Mafda ds'á
id e i  e e e d m é w $ e : 1 : 1 0 . 2

— Távirati jelentésünk —
Lenkey Magda mintegy két hét

tel ezelőtt lapunk hasábjain adott 
magáról életjelt. Közölte, hogy Kó
mában hónapos szerződést kapott 
e így megkezdi ott edzését. Pár ed
zés után tegnap már rajthoz állott 
a e rajt meglepő- jól sikerült. A 
római stadion 33 méteres medencé
jében 1:10.2 mperces eredményt 
ért el. Eredménye oly biztató, hogy 
aZ idén előző évi eredményeinél 
sokkal jobbakat várunk tőle, fel
téve, hogy rendszeres edzést tud 
folytatni.

A versenyről alábbi táviratunk 
számol be: ______

Róma, március 13. d. u. 4 ó.
A ma délután három órakor kezdődött versenyen nagy és előkelő 

közönség jelenlétében, amelynek soraiban Háry András magyar 
követ is helyet foglaltba „Romana”  úszóegylet versenyén került sor 
Lenkey Magda első rajtjára. Noha a magyar úszónőnék ellenfele 
nem volt, meglepő könnyedséggel úszott 1:10.2 mpercet. A közönség 
melegen ünnepelte a magyar bajnoknőt.

Szász Imre.

Saját készítményű

FUTBALL-
cipő, labda, felszerelés 
LEGOLCSÓBB ARBAN 
DR. KÁLDOJR ÉS FIVÉRE 

SPORTHÁZÁBAN 
HRZSÉBET-KÖRUT 15 

A Z EST-TEL, SZEMBEN

Sporténnek, plakettet és 
szobrok.serieeek.zflmáRc- Morzsányinál Budapest IY. kér., Eskii-út 5.
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Kedd:
Debrecen: Ferencváros—Bocskai

Magyar Kupa elődöntő mérkőzés.
Cinkota: Ferencvárosi TVE—CTK 

Corinthián-díjmérkőzés.
Szombat:

Grác: Budapest profi válogatottja 
a négy város körmérkőzésében.

Metz: Budiai „11”—AS Messine.
Vasárnap:

Prága: Magyarország—Csehszlová
kia. Bíró: S. Hasisén (Dánia).

Grác: Budapest profi válogatottja 
a négy város körmérkőzésében,

Szombathely: Sabaria—Nemzeti
bajnoki.

Lorient: Kispest—FC Lorient.
Rouen: Budai „11”—FC Rouen.
Bécs: Ausztria—Olaszország Euró

pa Kupa-mérkőzés.
II. ligában: Pécs-Baranya—Bak.

Szeged—Rákospalota, Megyer—Te
rézváros.

Amatőröknél: Postás—URAK,
Elektromos— „33” FC, BSE—FTC, 
MÁVAG— Törekvés, FVSK—BEAC, 
BSzKRT— UTE, III. kér. TVE— 
MTK.

Ausztria
Rapid— BAC 4:0 (2 :0). 
Vienna— Nicholson 5:2 
Admira— Slovan 1:1
Austria— Hakoah 3:2

(3:1).
( l í l ) .
( 2 :2 ).

Kedden lesz a III. kér. FC—Vasas 
mérkőzés ( ? ) .  Komor Ödön, az óbu
daiak vezére a késő esti órákban arról 
értesített bennünket, hogy a Hl. kér. 
FC az elmaradt Vasas elleni mérkő
zést kedden szeretné letjátszani. Bíz
nak abban hogy a Vasas nem fog 
akadályokat gördíteni a téri’ elé.

I
Futball-, túra-, futó-, 
vívó-, vadász-, skí-, 
golf-, boxoló-, birkózó- 
ős kerékpároscipők H

és mindennemű sportcikkek 
gyártása. Viszontelárusltók 
legolcsóbb bevásárlási forrása.

Hungária Sgorfáruiizem
VII., Síp-utca 10. Telefon: 426—8-1

Kérjen árjegyzéket “ d l

D élelőtt g yő zte k  
b irk ó zó in k  S to ck 
holm ban, de dél
után 6:1-e s  sú lyo s  
w ereséget sze n 
vedtek a  svédektől 
és ágy a  h a rm a d ik  
h e ly re  csú szto k  le

A sv é d e k  ellen  c s a k  
Z om bori  / .  diadal
m askodott, ak i dél
előtt Fö ldeákot is  
le v e rte

—  Tele fon  jelentésünk  —  
Stockholm, március 13.

A négy nemzet birkózó verse
nye befejeződött. A magyarok jól

tartották magukat, de az utolsc 
küzdelemben összeroppantak, 

(Folytatása a 12. gidaion)

M O D I A N O
a régi felülmúlhatatlan minőségben:

1 könyvecske szivarkapapir. .  10 fillér 
1 doboz szivarkahiively . 36
a kincstári részesedésemelás betudásával



H u n g á r i a — Ú j p e s t  I s i  ( 1  s O )
Nagy Iramot, kemény küzdelmet hozott a 
derbi. Igazi futballt azonban csak as I. fél
időben és ja  IS. félidő gyér pillanataiban 
Egyik együttesben sem volt kifogástalan 
csapatrész — A z egységesség hiányzott 
mind a két csapatból —  Borsányi és Vörös 

vélt ki Újpestből, Kalmár és Szabó
a Hungáriából

i, félidő 36. percében Szalay szerencsétlen 
öngólja juttatta vezetéshez a Hungáriát, a  
li. félidő 2Ü. percében Jokub© szép fejessel 
egyenlített —■ Jokubéf a  11. félidő 43. percében

a bíró kiállította
Újpest. Bíró: Boronkay. 9000

néző.
Nagy meg
ütközések 

ritkán hoz
nak szép já
tékot —  ez 
már régi ta
pasztalata a 
futball hí
veinek. Az 

újpesti derbin az I. félidő mintha 
rá akart volna cáfolni erre a tanté
telre. Változatos, erős iramú, tet
szetős játék alakult ki sok sikerrel

]ö I t ők , 
irók, tu

dósok babkóvé mellett, éj
nek idején alkotják fegma- 
radandóbb munkájukat. 
Az éjszaka csendjében és 
a babkávé n a g y sz e rű  
élénkitő erejével könnyen 
megy a munka. Nagy el
mékben gazd agok  va
gyunk, a kávé korszakát 
éljük.

E(£jT L^CXDAMPM í

kecsegtető akcióval, sok nagy hely
zettel. Szünet után azonban hirte
len esett a játék nívója, a küzdeími 
jelleg túlságosan kidomborodott, az 
izgalmak az eredmény alakulása 
folytán hirtelen még jobban felfo
kozódtak és az izzó légkör bizony 
nem volt nagyon alkalmas a szép 
játék kialakulására. A II. félidő is 
gazdag volt helyzetekben, annál 
szegényebb azonban azok kiaknázá
sában. A sors szeszélye úgy hozta,, 
hogy az I. félidőben az Újpest jö 
vőt' többet támadott, egy öngólja, 
azonban a Hungáriát hozta veze
tésbe. A II. félidőben a Hungária 
volt a 'többet támadó fél, mégis Új
pest szerzett gólt.

Újpest az I. félidőben megnyer
hette volna a játékot, ha kissé sze
rencsésebb a lövésben és ha nem 
Szabó véd a Hungáriában. A II. 
félidőben mind a két fél küzdött a 
gólért, az Újpest annyival ener- 
gíkusabban, amennyivel hátrányban 
volt. Az egyenlítő gól után azonban 
mintha mind a két csapat arra 
ügyelt volna jobban, hogy ne kap
jon gólt, a góllövés már csak má
sodrendű feladattá süllyedt. Ez 
természetesen rányomta bélyegét a 
játékra. Ilyenformán az eredményt 
igazságosnak kell ítélnünk. De dön
tetlen eredmény jön ki akkor is. 
ha a két cáapat tagjainak egyéni 
teljesítményét mérlegre tesszük. 
Az első derbi tehát mindenképpen 
döntetlenül végződött.

T a v a sz i h a n g u la t . . .
A megyeriúti pálya főbejárójá

val szemben 93 autó sorakozik fel 
szép rendben egymás mellé. Előt
tük lovasrendőr lépteti büszke lo
vát. Az utcán sár és latyak és sok 
120 centin felüli gyerek. Ezek al
kalmasint kint maradnak, mert
1.50 az álló . . .

A  nap bágyadt fénnyel süt. 
Szombaton még tél volt, vasárnapra 
beköszöntött a tavasz. A hőmérő 
14 fok Celsiust mutat napon.

A pá lya  körül lassan sűrűsödő 
embersereg tapsol, kiabál és (éppen 
eleget) bosszankodik a Somogyon 
és bámulja a Budai „11” kapusát 
A nagy tribünnel szemben Újpest 
új „Közepének”  zászlaja leng.

Fütty. A fűrészporral telehintett 
pályáról lemegy két fáradt csapat. 
A Budai, meg a Somogy. A  mega- 
íónok bömbölni kezdenek:

—  Eine Nacht in Monté- 
karlóóóó . . .

Asohner- Mpót, az Újpest elnöke 
a „B ”  feljárón 'SÍI. Pedig a tábla 
azt mondja ;- i:,Tilos a lépcsőn meg
állni!”  E>e most leh et . . A közön
ség, már a helyén ül s egyik része 
tapsba f og.: kifutott a Hungária.
Kék szvetter, alatta kék-fehér- 
csíkos a  mez. A  város felőli kapu
nál lődözni kezd a „pesti” tizenegy. 
Aztán jönnek a lilák. És a bíró: 
Boronkay.

Sorsolás. Borsányi nyer, a Hun
gária nappal (a régen várt nap
pal!) szemben a város felőli kapu 
előtt fejlődik kezdő állásba. A szél 
is a kék-fehérek arcába fúj.

Újabb fü tty ! És pontosan a ki
tűzött időben megindul a tavaszi 
forduBó első derbije.

Előkészületek
(Mialatt a közönség egyre gyü

lekezik a tribünökön, mi látogas
sunk be az öltözőkbe.

Még félóra hiányzott a kezdés
hez, mikor Újpest öltözőjében már 
nagy a készülődés. A var és Jakube 
kivételével már az összes játékosok 
ott ülnek a pádon, várják a masz- 
szőrt. A vezérkar is megjelenik.

Aschner elnöknek mindenkihez van 
egy pár kedves szava. Sast figyel
mezteti, hogy jól kösse fel —  a 
nadrágját, mert a múlt vasárnap is 
az elszakadt zsinór miatt szalasz
tott el jó  helyzeteket.

Senkey Ica tűnik fel. A labdákra 
kíváncsi. Megmutatják neki.

—  Elsőrangú —  mondja nézege
tés közben. —  Köszönöm . . .

P. Szabó is kézbe veszi, ő is meg
elégedett.

—  A labda j ó . . .  Osak a lábam
is ilyen lenne . . ,

Avarért és Jakabéért küldenek, 
azután pár perc múlva már teljes a 
gárda. Az elnök búcsúzik:

—  Fiúk, a viszontMtásra! Töb
bet nem kell mondanom. . .

Komoly a hangulat, majd enyhül 
kissé, amikor Brüll Alfréd látogat 
be az öltözőbe.

—  Ha győzünk, ami szokatlan 
számunkra, vagy ha vesztünk, ez 
már megszokottabb, aklcor is jó  ba
rátok máradunk, kedveseim . . .  Ezt 
remélem

Borsányi, a csapatkapitány meg
köszöni az üdvözlést. Most az utolsó 
percekben még gyorsan kiosztják a 
rágógumit, a szíverősítőt, azután 
Langfelder Ferenc gyűjti körbe a 
fiúkat és a figyelmeztetések között 
a legelső:

—  Egy szót se a bíró ítéletei el-, 
len!

Vr
A Hungáriánál

elfojtott izgalom ülte meg az öltöző 
hangulatát. A kedv csak akkor 
hág magas fokra, amikor köztudo
mású lesz, hogy balszerencsét je
lentő szurkoló, Gerő Gábor, a fu
tóbajnok nincs már a tribünön. A 
Budai „11”— Somogy mérkőzés
félidejében hajlott a szép szóra, 
engedett a könyörgőknek és haza 
villamosozott.

—  Most már nem veszíthetjük el 
a meccset, —  rikolt fel az egyik
játékos.

Brüll elnök látja még el atyai 
tanácsokkal a játékosokat, Senkey 
Ica pedig így szól:

—- Fiúk, csak szívvel!
Fütty! Már mehetünk a pályá

ra.)

3. félidő
Ufpesf félórás remek játéka után 

Szalay bambagélt. fő - saját 
kapujába!

Hungária: 'Szabó —  Nagy, Ko
csis Kompóti, Kalmár, Sebes — 
Haraszti, Cseh, Barátky, Titkos, 
Híres.

Újpest: Huba —  Kővágó, Dudás 
—  Borsányi, Sáros, Szalay —  Sas, 
Avar, Jakube, Vörös, P. Szabó.

A Hungária kezd, de mindjárt 
Újpest balszárnya támad. Sebes 
szerei s utána tacesot dob. A Hun
gária első támadását Híres indítja 
„biciklitempóban” , a labda felpat
tan, Kővágó taccara fejel.

Kocsis nagyon magasat rúg, Bor
sányi stoppol és balra játszik. Sza
lay P. Szabót indítja útnak, ez le
szalad, laposan bead, Vörös átlépi a 
labdát, amely kisebbfajta zavar 
után Kompótiról kerül kornerre,
2. pere. A  sarokról P. Szabó- küldi

középre a labdát, Jakube felugrik s 
mellé fejel.

Most Újpest jobbszámyán a sor. 
Sas és Avar játszik össze. Avar 
kiugrik, már-már tiszta az újpesti 
gólzsák, amikor az oldalt-hátulró! 
befutó Kalmár benyúl és elhúzza 
előle a labdát. A nagy iramban 
levő Avar átesik Kalmár lábán és 
jól meghemperedik a fürészporban. 
Az eset erősen a 16-oson belül volt 
és a látszat szerint 1 1 -esre gya
nús. de a bíró továbibot int s a tá
madásból nem iesz semmi.

Barátky belelép Dudásba, aki fek
ve marad. Komoly baj nincs, a 
szabadrúgást azonban Dudás 
helyett Kővágó küldi a Hungária 
térfelébe.

P. Szabó átmegy Nagyon, de 
aztán szerelik.

Ú jp est d irigá ln i ken d  I
Két rosszrament Hungária ak

ciókezdeményezés után Cseh ki
ugrik, Huba felkapja előle a labdát, 
Barátky x-átámad, mind a ketten 
elesnek. A  kapus ugrik fel előbb s 
kirúgott labdájával Sáros indít 
újpesti rohamot, mely Borsányin 
és Avaron keresztül P. Szabót kül
dené harcba, de a szélső lesből fut 
el s a bíró megállítja. P. Szabó 
azért „biztonság kedvéért”  lő —  
mellé.

Jakube erős rúgással P. Szabót 
szökteti, a szélsőt Kompóti akaszt
ja, a labda Vöröshöz pattan, aki 
Jakubehoz passzol. A center fordu
lásból szép, magas lövést ad le, 
amit Szabó felugrással fog  s a lab
dád keblére öleli. A kiadás rövid, 
Sáros Jakubenak, az Sasnak ad, a 
kis szélső tiszta, lő is a jobb sarok
ra, de Szabó elvetődik s most is 
szépen véd. 8. perc. Újpest tovább
ra is felülmarad. Borsányi lő 
(fölé), a Hungária-csatársor tolo
gat (szépen, de puskapor nélkül), 
Cseh bead (a labda pontosan a 
kapu előtt száll e l!), aztán P. Sza
bót megint lesálláson, éri a bíró. Az 
akciók kialakulásába mindig bele
szól a talaj. A puha, fűrészporos 
talaj, melyen a labda mindig va
lami ravasz falsot kap.

Avar elől Kocsis hátraad s kö
vetkező pillanatban már Haraszti 
száguld (ritka kivétel!) és ívelt 
beadását Hubának kell elfogni, 
aztán újra hazaadás szerepel a 
műsoron. Ezúttal azonban Jakube 
nagyon rajta van Kompóti labdá
ján!

A labda ugrik, Borsányi kis 
lyukat rúg, mögötte Kővágó ja 
vít. Cseh előtt Huba hajol le a 
labdáért, aztán

Újpest kihagyja első bomba 
helyzetét:

P. Szabó lerohan, középre ad, on
nan Jakube félmagasan, pontosan 
a szélső lábára játszik vissza. P. 
Szabó kapásból nagyot lő, ám a 
labda keresztben elsuhan a kapu 
előtt. 18. perc.

Sas kiugrik, átmegy Sebesen és 
veszedelmesen rohan a kapu felé 
a labdával, Kocsis azonban még 
jókor utoléri és tisztán szereli. 
Rúgása a kék-fehér csatársorhoz 
kerül, ennek kombinációjába Kal
már is beleszól, de passza lecsú
szik. Vöröst Nagy buktatja, a 40 
méterről küldött szabadrúgás után 
P. Szabó középre ad, Vörös fejel, 
Szabó véd. Kővágó hazaad Hires 
elől, majd Sas túlerŐsen szökteti 
Avart s Szabó megint közbeléphet. 
Kollégája —  Huba —  Barátky 
gyenge labdáját kapja, kirúgja s 
a leeső labdáért folytatott küzde
lemben Kalmár faultol. A  fél
pályás, éles szabadrúgás Kocsis 
fejéről Sashoz kerül, a szélső át
vág P. Szabónak, aki az égbe lő.

Kalmár egyre többet dolgozik, 
de finom passzjátékához szélsö- 
halfjai nem alkalmazkodunk.

Hires lövését Huba vetődve fog
ja. Az eílenba!szélső, P. Szabó rosz. 
szul találja a labdát, amely Sáro
son át Borsányihoz jut. Borcsa Ja
kubehoz tol ,s ez

30 méterről szörnyű bombát
küld fél arasznyira a kapu

léc fölé. 22 . perc.
P. Szabó harmadszor ofszájd, az

tán Jakube lő megint 30 méterről 
—  Avar lábába. A labda visszapat-

tan, Borsányi Sashoz ad, ez csavar, 
tan., félmagasan játszik át balra. 
P, Szabó tisztán fut rá a labdára
—  Szabó ez egyszer lekésett!

mindenki gólt lát már, de a 
rossz talajon rosszul ugrik a 
labda, P. Szabó belebotlik, a 
labda két lába közt pattog, 

aztán odébb guruk
Szabó most már sürgősen rádobja 
magát. 23. perc.

S s a b ó ,  S z a b ó , S z a b ó i
A  következő percben Nagyot 

csapja be a labda, a bekk luftol, de 
ott van S z a b ó .  Rögtön utána 
Kocsisnak csúszik le a rúgás s 
megint S z a b ó  nyúl a labda 
után. P. Szabó lefut, gurulósán _ad 
be, S z a b ó  rádül a bőrre. Rövid
lélegzetű Hungária-támadás után 
Jakube cselez, átmegy Kalmáron, 
Vörös kapja a labdát, kilő Sashoz, 
a szélső azonnal középre ad, Avar 
tiszta, de

S z a b ó  mint a vércse csap 
le, s leszedi a labdát a gól

zsák lábáról. 26. perc.
Ez a helyzet is oda, utána pedig 

Avar gyengén félrelő. S most las- 
san-lassan a Hungária kezd fel- 
nyomulni. Előbb csak Hires folytat 
elől taccs-vitát, de aztán Kalmár 
futtatja Harasztit, a szélső cente
rez, a magas labdára Huba és Ba
rátky ugrik, a Hungária közép
csatára azonban csak kézzel éri el a 
bőrt, de még így sem küldi be a 
kapuba. A bíró lefütyüli a labda
kezelést s szabadrúgást ítél. 28. 
perc.

E lle n tá m a d á s
A 30. percben Cseh szökteti Ha

rasztit, a centerezést belülről ki
vágják, a taccsból rövid rugdosás 
után ltorner lesz. Haraszti sarok
rúgását Sáros kifejeli, de röviden s 
jobbról újra középre kerül a labda.

Barátky 15 méterről hirte
len, nagy erővel lő a bal sa

rokba,

s Hubának éppen olyan pompás ro- 
bineonádot kell produkálnia, mint 
amilyen a lövés volt, hogy meg
menthesse hálóját.

Sáros hátulról löki Titkost, a 20. 
méteres szabadrúgást Titkos íveli 
előre, Huba fogná, de Kővágó el
fejeli előle. Az újpesti védelem 
megzavarodik, de Borsányi erélyes 
közbelépéssel taccsra rúg.

Avar— Sas támadás után Se
bes kornerre ment, ami szürkén 
múlik el. 33. perc.

Borsányi hendszel, a szabadrú- 
bás után Cseh Harasztihoz játszik, 
ez jól centerez s Barátky kapásból 
váratlanul balra adja a labdát, 
melyre Hires szélvészként fut rá s 
hatalmas erővel a jobb felső sarok 
mellé lövi. 34. perc. A  nagy lövésre 
nagy lövés a válasz. A  35. percben 
Vörös épp olyan váratlanul, mint 
előbb Barátky,

P. Szabó elé tálal, aki óriási 
bombával találja el derék- 
magasságban a jobb  kapufát. 
Szabó vetődött, s még a fö l
dön fekszik, amikor a kipat
tanó labdát Jakube gyengén 

a kezébe gurítja !
A SS. perc hozza meg a gólt. A

gólt, amit senki sem képzelt el 
olyannak, ahogyan esett.

Hétfő, 1932 március 14
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Kocsis hazaadása a kiinduló 
pont. Szabó hatalmas rúgással 
küldi előre a labdát, amit Titkos 
stoppol. Futni kezd vele s mert 
látja, hogy Híres nem jön, kiviszi 
a balszélre. (Régi jó helyére!) 
Borsányi üldözi, de lemarad s

Titkos most már befelé ka
nyarodik és bead Barátkyhoz.
A center elugrik Dudás mel
lett, ballal jobbra gurítja 
maga előtt a labdát, melyre 
egyszerre rohan rá Huba, 
Cseh és Szalay. Szalay —-  
szerencsétlenségére! —  a leg
gyorsabb és jobbal hatalmas 
erejű lövést küld saját kapu
jába. Huba dermedten néz 
vissza. Szalay két kézzel fog 
ja a fejét, a bíró kettőt fü

tyül . . .  ö n g ó l . . .  1 :0.

Ellaposodik a Játék
Újrakezdés után a Hungária 

támad. Barátky szöktetése erős és 
Híres elől Huba felszedheti a lab
dát. A Cseh— Barátky— Cseh— 
Haraszti adogatás szép, de a ve
sén rosszul ugrik a labda s a 
kombináció elakad. Elakad az új
pesti ellentámadás is, mert Jakube 
addig vár a leadással, míg P- 
Szabó és Sas lesbe fut. P. Szabó 
azért rárohan a labdára, melyre 
Szabó is kifut s míg a kapus 
lábbal ment, a szélső lába rossz 
munkát végez. Szabó elesik s 
szemlátomást. nagy fájdalmai van
nak. Boronkay már a lesállás 
miatt fú jt s most emiatt rúg sza
badrúgást a Hungária. P. Szabó 
pedig bírói figyelmeztetést kap.

Hétfő, 1032 március 14. K a i

1Háliasék, viharkabál, 
hőflarlópalack és szab, 
ö s s z e r a k h a t ó  ágy
megbízható minőségben

M o l n á r  G y u l á n á l
VII. kor., KároIy-körúS 3/c. sas.
(Dob-utca sarok) Tel.: 32—1—02

Szabó bicegve áll hálója elé. 40. 
perc.

Titkos beadása Borsányié. A  41. 
Percben Titkos összeütközik Avar
ral, az

összekötő elesik,
® játék megy tovább, de Avar 
csak nehezen áll lábra. Híres elől 
Kővágó kornerre ment. A sarok
rúgást Híres be, Titkos mellé 
rúgja. 42. perc.

Barátky hátrafelé fejelt labdája 
mellé megy, a túloldalon Sas cen 
tere szintén. Titkos Borsányit, 
majd Borsányi Titkost faultolja a 
félpályán, ami még egy-egy sza
badrúgást jelent. Befejezésül Cseh 
ugrálós labdáját Huba fogja, aztán 
következik a szünet.

Avar — Játszhat Sovább!
(A  félidőben senkit sem enged

nek be Újpest öltözőjébe, ahol Avar 
köré gyülekezik mindenki. „R icsi”  
a masszőrpadon fekszik, orvos 
vizsgálja a lábát, sokáig nem tud
ni, hogy játszhat-e tovább? A 
többiek szorongva ülnek, Szalay a 
sarokban egyedül, könnyel teli a 
szeme. Csend van.

Kint a folyosón egész tömeg áll 
az ajtó előtt, várja az Avar-híreket. 
Valaki azzal jön ki az öltözőből, 
bogy Avarnak csontrepedése van. 
Nagyon elkeseredett mindenki. 
Halasy Öli is a folyosón van, pa
naszkodik a bíróra.

Langfelder tűnik fel az ajtóban:
—  Nincs nagy baj! Most kötöz

hetik a lábát, tovább játszhat.
Óriási megkönnyebbülés látszik 

az arcokon, amikor a kivonuló játé
kosok között kisántikál Avar is.

A  Ferencváros ma utazik 
Debrecenbe a Bocskai elleni 
Magyar Kupa mérkőzésére

Ttsray és Lázár játékát
nem engedélyezte M ariássy dr*

*— Saját tudósítónktól — 
a

A holnapi, debreceni mérkőzés megtartása elsősorban attól 
függött, hogy a szövetségi kapitány a prágai válogatottra való te
kintettel, kinek a játékát nem engedélyezi a Ferencvárosból. Teg
nap este közölte Mariássy dr. a Ferencváros vezetőségével, hogy 
Lázár és Turay játékát nem engedélyezi, mire a Ferencváros elha

tározta, hogy nélkülük is lejátsza a mérkőzést.
Mivel Sárosi már tegnap láztalan volt, szó esett arról is, hogy 

szintén vegyen részt a debreceni mérkőzésen, erre azonban nem 
kerülhet sor. Sárosinak pihenőre van szüksége, hogy kiheverje be
tegsége nyomait. Ezért a zöld-fehérek a következő csapattal állanak 
fel a Bocskai ellen:

Háda —  Takács /., Papp (Korányi) —  Furmann, Laky, Ber- 
kessy —  Táncos, Takács II., Szedlacsik, Toldi, Kohut. A csapat tar
taléka tehát Korányi lesz, kísérője pedig Blum Zoltán.

A ferencvárosiak ma délben utaznak el Debrecenbe, ezért a ki
jelölt játékosok fél kettőkor találkoznak a Nyugati pályaudvaron, 
ahonnan a vonat indul. A  terv az, hogy a csapat a mérkőzés után 
azonnal hazajön. Ez a terv csak akkor nem valósulhatna meg, ha 
hosszabbításra kerülne a sor.

Békéltetés
A Hungáriánál Kisfalvi dr. új

ságolja izgatottan, hogy most látta 
Borsányit kijönni a bíró öltözőjé
ből. Rövidesen kiderül, hogy Bor
osa békéltető akcióban fáradozott. 
A pályáról lefelé jövet ugyanis va
lami kis szóbeli összekoccanás volt 
Kocsis és P. Szabó közt. A  bíró 
jön is a Hungária öltözőjébe, ahon
nan kihívja Kocsist. Kocsis nyom
ban teljes elégtételt ad P. Szabónak

és így máris felejtve az egész in
cidens.

Közben nagy vita folyik a gól
ról. Barátky azt mondja, hogy ő 
biztosan berúgta volna a labdát, ha 
Szalay el nem halássza előle. Cseh 
nem ilyen optimista, ő  azt mond
ja, hogy ha Szalay nem nyúl a lab
dához, aligha lett volna gól. A vita 
azonban hamar elcsendesül, hiszen 
a lényeg az, hogy vezet a Hungária 
l : 0-ra !)

II. félidő
Lanyha iram ufón csak a kiegyenlítés 

után élénkül a játék
Az utolsó percben Jákobét k iá llítja  a bíró

IV., Kossuth Lajos-utca 6
Egyenruhák és 

polgári öltönyök.
Tisztek és kar* 
paszományosok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választók 

angol szövetekben I

A pihenő után kijövő játékosok 
sorában Barátky és Avar bicegése 
szembeötlik. Avar nem is áll szo
kott helyére, hanem kimegy jobb
szélre, összekötőbe Sas áll s így in
dul meg a játék.

Újpest balra kezd: taccs. Harasz
tit Dudás szereli, majd Sas ugrik 
ki s míg a bekkek falaznak, Szabó 
rádobja magát a labdára. P. Szabó 
elfut, Nagy csak úgy tudja meg
állítani, hogy —  elkoszolja. A sza
badrúgást 25 méterről Vörös rúgja 
P: Szabóhoz, ez bead s középütt 
Sas ráül a labdára. Nagy kínnal 
kirugdalják alóla.

Dudás Szalayhoz, Szalay P. Sza
bóhoz passzol, aki ívelten emeli a 
labdát a kapu elé. A labda átszáll 
Szabó felett, a túlsó kapufán túl ér 
földet s

a ráfutó Avar kapásból éle
sen a külső hálóra lövi. 3. p.
Újpestet ütemesen biztatják. A 

játék azonban lanyha. P. Szabót 
Nagy szereli, P. Szabó reklamál, a 
bíró leinti. A túloldalon Híres elől 
Kővágó taccsra pöcköli a labdát. 
Híres a bedobás után középre ad s 
a magasan szálló labda átrepül 
Huba felett s repül a kapu torka 
felé!

Szalay az utolsó pillanatban 
érkezik, s a gólvonalról hátra
felé hajtással fejeli ki a 

befelé tartó bőrt. 5. perc.
Bemondás:
—  Szalay javított!
Jakube P. Szabót szökteti, akit 

Nagy hátulról nyom, majd a
16-oson elvág. A szabadrúgást P. 
Szabó rúgja, Kalmár kifejeli. 6. p, 
Titkos Híresnek ötméteres ofszájd- 
ra ad labdát, a bíró füttye „ álljt”  
parancsol. P. Szabó beadása Nagy
ról kornerre pattan, a komért P. 
Szabó rúgja s most Nagy javít s 
felszabadít. Cseh kiadásával Ha
raszti szalad el, beadását azonban 
Borsányi fejjel menti Híres elől.

A 12. percben is Híres szerepel 
s komért szerez. A sarokrúgásnál 
Kalmárt három újpesti védő fede
zi. A labda taccsra, majd a bedobás 
után mégis Kalmár elé kerül, ő lő, 
de a lövés lecsúszik. Borsányi mint
ha kézzel stoppolna a 16-oson belül 
s az állóhely kék-fehér érzelmű ré
sze harsány hendszet kiált. A szám

dékosság esete azonban nem forog
hatott fenn s a bíró is ezen a véle
ményen van. 14. perc. Vörös- 
ofszájd, Boronkay fütyül, P. Szabó 
mond neki valamit, mire figyel
mezteti. Híres rosszul dob taccsot 
s a bíró büntetésül Börsányival 
dobat.

A  lanyha iramnélküli játékot 
úgy látszik Avar is elunja, mert 
újra visszamegy a helyére. A 16. 
percben Kővágó szereli Harasztit, 
aki két kezével a szeméhez kap. 
(M egütötte? Vagy csak fűrészpor 
ment bele?) Senkey bemegy hozzá, 
majd kijön és legyint. Mérgesen. 
A játék nem áll meg.

Álmos játék után 
hirtelen ébredés

Dudás, Szalay, Cseh, Barátky lá- 
batlankodik egymás nyakán a 16-os 
sarkán. Nagy P. Szabót faultolja. 
(Úgy látszik ez a két játékos külön 
meccset vív . . . )  A szabadrúgásból 
taccs lesz.

A sok nívótlanság után meg
lepetésszerűen hat a következő, 
villámgyors akció:

Borsányi Avarnak ad, aki erős 
labdát küld át balra. Vörös át
engedi P. Szabónak, aki magas 
lövést küld Szabó kapujára.

A kistermetű kapus felnyúl, 
s a felső kapufára tolja a 
labdát, m ely ívelten pattan 
vissza a mezőnybe, helyeseb
ben a rá futó s felugró Ja
kube fe jére. Jakubet Kocsis 
nyomja, de a center így is 
biztosan fe jeli a hálóba a 

labdát. 1:1. 20. perc.
P. Szabó most a center helyére 

fut be s N agy —  a 1 1 -es pont tá
ján —  ott nyomja el (szokott eré- 
lyességével). Az esést füttykon
cert követi, mert a bíró nem lá
tott szabálytalanságot.

Szalay rengeteget dolgozik. 
Titkos fölélő, Dudás összeütközik 

Barátkyval s a center rövid időre a 
földön marad. Az Újpest ellen meg
ítélt 20 méteres szabadrúgást Hí
res először a falanxba lövi, de Bo
ronkay a rúgás előtt előrefutó Vö
rös miatt újrarúgat. A  másodszori 
füttyjelre sem  szabályos a rúgás, 
így Híres harmadszor is nekimegy.

a labdának s messze mellélő. Majd 
Jakube fordulásból fölélő, aztán 
Dudásnak csúszik le a labda s pe
reg a kornervonal felé. Kővágó 
hiába lohol utána. Korner, mely —- 
eredménytelen.

A 30. percben Avar kiugrik, a 
két bekk eléri, erre Avar elesik. 
Nem komoly esés. A  bíró sem veszi 
annak.

Kalmár faultolja Vöröst, szabad 
rúgás. Nagy luftol, Jakube és P. 
Szabó ráront a labdára, de Nagy 
gyorsan fordul, utoléri P. Szabót, 
aki meglöki s Nagy szabadrúgást 
rúghat.

Avar sarokkal Sashoz passzol, 
Sas kiugratja Avart, aki a vonal
ról bead.

P. Szabó a nagy helyzetből 
érthetetlenül magas fölélö- 

vést produkál. 32. perc.
Hubát Barátky szorongatja, a 

kapus kidobja a labdát. Kompot: 
szereli P. Szabót. Majd Jakube- 
P. Szabó összjáték után Jakube a 
balszélről remek oenterezést küld 
be s Szabó pompásan öklözi ki a 
labdát. Sas kapásból rúghatna, de 
lövése lecsúszik

Kocsis kornert vét, de Sas szög
letrúgása rossz. Kompóti lök, a 
szabadrúgásból

P. Szabóhoz jut a labda, aki 
közelről lő, de az előtte álló 

Vörös —  kezére!

Kiállítás — kapufa
Rendes akció ezentúl is alig 

akad. Csak szabadrúgások, taccsok, 
fáradt, befejezetlen kísérletezések. 
Nagy miatt P. Szabó a 16-os sar
káról rúg szabadrúgást, a labdát 
Szabó kiüti. A 40. percben Sáros 
25 méterről hatalmas lövést küld 
alig valamivel a kapufa, mellé.

A  43. percben
Jakube megrugja Nagyot, 
mire Boronkay haladéktala

nul kiállítja.
A közönség zajong és tüntet. Cseh 
nagy lövést küld —  fölé. Majd a 
búcsúakció: Haraszti cselezés után

a centerbe húzódó Híresnek, 
Hires Csehnek ad, aki csa
vart lövéssel találja el a jobb 

kapufa tövét;
A kipattanó labdát , az újpesti véde
lem a mezőnybe vágja. 44. perc.

A  bíró már az óráját nézi. . .  A 
labda a túloldalon taccsra megy, 
bedobják, aztán vége . . .

A játékosok levonulnak, a mega
fonok pedig rákezdik:

—  Dos ist die Liebe dér M atro- 
s e n . . .

P ech . . .  pech . . .
(ö t  perccel a befejezés előtt sá

padtan siet az öltöző felé M aros.
—  N em  lehet kibírni, —  kiált

ja. —  Boronkay rettenetesen bí
ráskodik!

A  bíró . i . És a balszerencse . . .  
Ez a visszatérő refrén akkor is, 
amikor a játékosok is befutottak 
már a pályáról.

—  N agy rúgott meg és engem
figyelm eztet! —  panaszkodik P. 
Szabó. 4

Jakubet körülveszik.
—  Jakéi, núióta nem állítottak  

ki?
—  M ióta profi vagyok, m ég  

egyszer sem állították ki. „Ö reg ”  
f e j je l  kellett ezt m egérnem . . .

Langfelder hangját halljuk:
—• És még csak nem is f ig y e l 

m eztette a Jaksit, hanem rögtön  
kiállította!

Zsong az öltöző.
N agy pech!

Ezt mondja Vörös is ,, Sáros is, 
Borsányi véleménye:

—  Nem  is kellett volna szeren
cse, hanem valamivel kevesebb  
pech . . .

#
A Hungáriánál mindenki az 

utolsó percek hatása alatt áll.
—  H ej, ha az a labdám a kapu

fa  belső élét csípi el! —  kiált fel 
Cseh.

—  És ha előtte nem suhan el 
kapu fölött az a  másik lövésed  —  
mondja Kocsis.

Itt is egyhangú a vélemény:
—  N agy pech!
Barátky erősen fájlalja a láb

fejét. Szabó is érzi még a P . 
Szabó-féle összecsapást.

Senkey Ica csendben állapítja 
meg:

— Nagy kapus lesz ebből a fiú 
ból.

SIMOGASSA
a magyar versenyzők 
olimpiai kiküldetésé!

Vegyen

BO O N
olimpiai csokoládé!!
A  v é t e l á r  1 0 % -a

külföldi valutáim
az Országos Testnevelési 
T a n á c s  e n g e d é ly é v e l  
az olimpiai alapnak jut.

Az Országos 
Testnevelési Tanács

Majd mikor együtt van a csa
pat, felcsattan az edző hangja:

—  Bravó fiúk! Gratulálok nek
tek. Derekasan küzdöttetek. Ép
pen úgy nyerhettük volna a mécs
esét, ahogyan döntetlen lett.

*
Ezalatt künn a folyosó izgatott 

légkörében kissé hangosabb szó
váltás támadt Maros Oszkár, Új
pest alelnöke és Boronkay Gábor 
bíró között. Azóta azonban nyíl-

iSTEND SZÁLLODA
VI., Borllni-tór 3. (Hpigati D- »• területtől

Telefon: 174 -65.
SzonsAdós Arak: utcái szobák, ma

& pengő- le«-> hifles
M é r t
Újonnan átalakítva! Űj vezetési
Hónapos szobák 

©0 pengőért
központi fűtéssel és fürdőhasználattal!
Csapafak elhelyezése rendkívül [Hiányosai 
Sportembereknek külün árengedmény

ván már elfelejtették mind a ket- 
ten a kis incidenst. . .

Nyilatkozatok
A kék-fehérek részéről:

BrüU Alfréd, a Hungária elnöke: 
Az angol erre azt mondja, hogy 
„anybody’s game” —  akármelyik 
megnyerhette volna. A mai kom
merciális világban egy ötvenszáza
lékos kiegyezés nem is olyan rossz 
dolog.

Senkey Imre, a Hungária ed
zője: Ha Barátky nem sérül meg 
az I. félidőben, meg is nyertük 
volna a mérkőzést. Az I. félidőben 
nagyon nagy volt az iram, szél ellen 
is kellett játszanunk. Ez sokat ki
vett a csapatból. De azért a II. fél
idő végére is futotta az erőből.

Kompóti, a Hungária csapatkapi. 
tanya: Igazán a szívünket is bele
tettük a játékba, de hát szerencse 
is kell a futballhoz.

Kalmár: Nem ment a játék, na
gyon fájt a gyomrom.

A  lila-fehér táborból: ^
Bányai Lajos, az Újpest edzője: 

Ilyen hendikeppel, Avar lerágásá
val, nem küzdhettünk meg győze
delmesen. Boronkay két szabályos 
tizenegyesünket nem adta meg!

Kővágó: Avar sérülése hátrave
tette a csapatot, de még így is

FB T Ü K /JA R N I
JÓL TUD
ha lábal 
ápolásához

M aratkan
fenyő-kámfor 
lábsót használ
15 percnyi ázta- 
tás után megköt zott, fáradt vagy 
dagad! lábait 

helyrehozza és 
felüdití.

fényű-kámfor
láüséttörtegíll

Fagyág, tyúkszem, 
bírkeményedés, láb- izzadás egyszeribe 

elmúlik.
ÖfadagSOflIL
Kapható minden 
patikában és drogériában.
Kifejezet- Maráikon
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győznünk kellett volna, hiszen any- 
nyi gólhelyzetünk volt.

A v a r :  Szerencsétlen mérkőzést 
vívtunk. . .  Még jó, hogy a lábam 
már nem fáj annyira. Úgy látszik, 
nem komoly sérülés.

Szalay: Elképzelhető az én hely- 
setém . . .  Az első öngól életemben 
a mai. És ilyen fontos mérkőzésen 
e s e t t ! . . .  Hátrafelé akartam rúgni 
a labdát, de belsővel találtam e l . . ,

H u b a : Elismerem, sok gólhely
zete volt a Hungáriának is, de ne
künk aránytalanul többi

A szövetségi kapitány;
M a r iá ss y  L a jo s  d r . sz ö v e tsé g i  

k a p itá n y : A z  I. félidőben húsz 
percig, szünet után azonban csak 
elvétve volt jó  futball. Az ered
mény reális. Ami az egyéni for 
mákat illeti, kevés megnyugtatót

HETOT PEMETEFŰ-CUKORKA
köhögés, rekedtség és hurut ellen

láttam. Éppen most, egy héttel a 
prágai mérkőzés előtt!

A bíró a Kalm ár—Avar 
összeütközésről 

és Jakmiie Játékáról
Boronkay, & mérkőzés bírája;

(A  meg nem adott H-esről) : 
K alm ár e lrú g ta  A v a r  elől a labdát. 
H o g y  azu tán  összeü tk ö ztek  és  
A v a r  e le se tt , e zé r t  n em  lehet  
1 1 -e s t  adni. A  sz e re lé s  kockázatos  
volt, de K a lm á r  szándéka vilá go
san  csup á n  a labda elhúzására irá
n yu lt é s  ez t  m e g  is  csin álta , 
(Jakube kiállításáról): N a g y  m ár  
k orá bba n  p a n a szk od ott, h o g y  Ja
k u be a fö ld ö n  fe k v e  m eg ru g ta  a 
k ezé t. É n  ez t  n em  lá ttam  é s  ezért  
n em  is  v e h e tte m  fig y e le m b e . Ja
k a b ét  a z é r t  á llította m  ki, m ert  
to m p o ro n  r ú g ta  N a g y o t . A  tr ib ü n 
ről n em  is le h e te tt  jó l látni az 
e s e te t , én  azon ban  ép p en  p r o fil
ban lá ttam  az e g é sz e t . L á tsz o tt  
az akción , h o g y  e g y e n e se n  e m - 
b e r r  e  m  e g  y  é s  n em  a labdára.

Í  ¥ ****»»wmr
A  h é t  t i z e n e g y e

Egyéni képességek lafbavefése 
összeforrott csapatmunka helyett

— ez a mérkőzés kritikai kép©
A derbi csak résziben nyújtotta 

azt a játékot, amit várni lehetett 
volna tőle. Már bevezetőben meg 
kell állapítani, hogy Újpesttől 
nagyobb vonalú játékot vártunk, 
míg a Hungária az ellenkező irány
ban lepett meg.

Egyik csapat sem kovácsoló- 
dott az egész mérkőzés során 

egységes egésszé.
Alkotó részeire szakadozott folyton 
mind a k é t  együttes. Nem volt a 
mezőnyben egyetlen olyan csapat
rész, amelyikre azt lehetett volna 
mondani, hogy teljes értékű.

Hogy mégis érdekes és változatos 
volt a játék, azt annaik lehet betud
ni, hogy mind a két csapatban szin
te minden ember a legnagyobb am
bícióval, minden tudásának bedobá
sával küzdött végig.

fehérek legnagyobb teljesítménye 
ezen a mérkőzésen, hogy

a kezdeti húsz perc alakulása 
nagyon sok csapatból kivette 

volna a szívet.

Az egyéni képességek latba- 
vetésének orgiája volt ez a 

mérkőzés.
Az aasz játék soha nem lépte túl a 
megszokott sablon kereteit. AHg- 
alig csillant fel itt-ott ötletes hú
zás, szellemes fordulat, ami várat
lanul alakította volna a játék me 
ne tét.

A mérkőzés voltaképpen a két 
fedezetsor megütközése volt.

Mind a két sorban volt egy-egy 
szilárd pont, Újpestben Borsányi, 
Hungáriában Kalmár. Hogy meny
nyire itt forgott a mérkőzés képe, 
látszott abból, hogy amíg Kalmár 
játékba nem lendült teljesen, Új
pest addig kimondott fölényben 
volt. Mihelyt Kalmár belejött tel
jesen a játékba, Újpest fölényét 
kiegyenlítették a kék-fehérek. Egy- 
egy ember azonban a legcsodála
tosabb képességekkel sem tud fel
javítani teljes csapatrészeket. 
Hiába csinálta Kalmár a lagbravú- 
rosabtb dolgokat, ha társai nem tud
ták a folytatást. Hiába dolgozott 
Borsányi két ember helyett, part
nerei hiányosságait nem tudta pó
tolni.

A  csatársorok közül a lila- 
fehérek játszották a rendsze

resebb futballt.
Lépésről-lépésre, húzásról-húzásra 
építették fel támadó akcióikat, a 
kék-fehérek inkább huszáros rajta
ütésekkel operáltak, bár ebben is 
volt szisztéma. A csatárok dicsé
rete, hogy sok helyzet alakult ki 
mind a két kapu előtt, a Hungária 
kapuja előtt mindenesetre több, de 
ugyanakkor a terhűkre kell írni a 
aok kimaradt helyzetet. Eredmé
nyesség terén nem brillírozott 
egyik csatársor sem.

Ahogy a mérkőzés indult, a 
Hungária többgólos veresége ve
tette előre árnyékát. Egymásután 
gördültek a lila-fehér támadások 
és bizony alapos ostrom alatt ál
lott Szabó kapuja. Az volt a kék-

V i g y á z z o n ,
hogy fürdőjébe csakis tengeriét (" 

szibériai fenyőt tartalmazó valódi

P ILA V IN -«
tegyen. Ara mindenütt 40 fillér.

Hiába sikerültek a védések, hiába 
suhantak félre az újpesti lövések, 
az ilyen állandó offenziva lelki ha
tásában félelmetesen elcsüggesztő 
szokott lenni. A  kék-fehér csapat 
eiismerésreméltó elszántsággal sza
badította ki magát a gyilkos öle
lésből és rövidesen tettekkel doku
mentálta, hogy tudása alapján is 
helye van a nap alatt.

Újpest akkor vizsgázott, amikor 
A v a r  sérülése után a csatársor el
vesztette mozgató szellemét és így 
is

ki tudta küzdeni az egyenlí 
test

és játékban tudott maradni. Csak
a mérkőzés utolsó fázisában ma
radt el a várt újpesti hajrá. Pe
dig az újpesti fiúk kondíciója egy 
árnyalattal jobbnak bizonyult, ezt 
már látni lehetett a II. félidő kö
zepe táján. Ekkor azonban, mintha 
hibás taktikát erőltetett volna ma
gára a csapat. A támadás erőlte
tése, a győztes gól kiharcolása he
lyett mintha inkább a döntetlen 
eredmény megta rtására fektette 
volna a fősúlyt. Míg ez a taktika 
a kék-fehéreknél magától értetődő 
volt és néhány tribünre kivágott 
taccslabdát eredményezett, addig 
Újpestnél ennek nem volt indoka.

Hogy egészen nagy futball nem 
tudott kialakulni a mérkőzés egész 
folyamán, annak főoka ar. volt, 
hogy a két csapat nagyban és 
egészben egyforma súllyal, kiegyen
lített tudással mozgott & pályán. 
Hogy Újpestnek több gólhelyzete 
volt, ezt a többletet kiegyenlítette a 
másik oldalon a kapus kiválósága.

A mérkőzés keménysége elle
nére sem volt durva.

Egy-két élesebb összecsapás volt 
ugyan-, ezek azonban csak szórvá
nyosan fordultak elő. Hogy a ke
zeknek a szabály szellemével ellen
tétben több szerep jutott az egyes 
akciók kivitelénél, azt a különben 
jól funkcionáló bíró rovására kel
lene írni. Különösen az I. félidő
ben engedte ki a kelleténél kissé 
jobban

Boronkay bíró
a testtel való játékot. Később már 
ő is szorosabbra fogta a gyeplőt, 
sőt elég szigorúan a kiállítás fegy
veréhez is nyúlt az utolsó percek
ben, de ez a cselekvése nem állott 
teljesen arányban korábbi, szabad
elvű játékvezetésével. Az kétségte
len, hogy a játék kifejlődését, az 
eredmny kialakulását nem befolyá
solta ítélkezéseivé! és végig ura tu
dott maradni az ilyenkor termé
szetszerűleg fel-ütköző indulatoknak.

Egy héttel a csehszlovák— magyar mérkőzés előtt a helyzet 
nem túlbiztató a magyar táborban. Sárosi betegen feleszik s 
Avarral az élükön többen meg is sérültek a gárda tagjai közül. 
A formák sem valami biztatók s ha volt valami örömünk az el
múlt fordulóban, az a fiatalok feltörése volt. A fiatalok érvé
nyesülése, ha lassan is, de megkezdődött s ez Ígéret a jobb 
jövőre.

Pillanatnyilag három hely az, ahol „a hét tizenegyének" ki
jelölésénél az igények nagymértékű csökkentésére volt szükség: 
a kapus, a jobbhátvéd és a center helye. Balhátvéd két jó  is 
akad, a fedezetsor Sárosi nélkül is jó  —  Kalmárral. A  csatár
sorban a centeren kívül —  ha Avar sérülését figyelmen kívül 
hagyjuk —  csak a jobbszélső ’lftlye sántít, ahol a román állam
polgár Táncos után nagy ür következik. Két csapatunk helyeiért 
tehát élénk verseny folyt ezúttal s ebben a versenyben benne 
volt többek közt Rozgonyi, Kárpáti II., Péter, Szalay, Paczolay, 
Lyka, Hevesi és még egy csomó játékos, de rájuk talán legköze
lebb kerül sor.

A hét tizenegye:
Szabó

Miklósi Kocsis
Borsányi Kalmár Lázár

Cseh Jakube ToldiTáncos P. Szabó

Mészáros

A tartalékcsapat:
Horn

Flóra Dudás
Laky Moóré Pogány

Takács II. Gergely Vörös Híres

Újpest
csapatában a védelem szilárdan 
állt a látón. Huba egy-két be
avatkozásával j ó  szemű és biztos 
kezű kapuvédnek bizonyult. Igazi 
nagy próbára azonban nem tc ‘ - 
ték. A melegebb helyzetekben el
kerülték a lövések kapuját, ha 
másként nem, akkor az obligát

egy arasszal. A hátvédek közül 
Dudás szuverén formában kez
dett, szünet után azonban meg
lepő bizonytalanságot árult el 
egy-két helyzetben. Kővágó végig 
egyformán játszott. A szerelés
ben néhányszor alulmaradt, ilyen
kor azonban gyorsasága kisegí
tette.

A  fedezetsorban újra 
Borsányi volt a legjobb ember.

Helyezkedés! érzéke nagyszerű, 
pompásan bánik a labdával és a 
legkelemetlenebb szituációkat is 
pillanatok alatt eltünteti egyetlen 
nyugodt húzásával, átemelésével, 
ferde passzával vagy hazaadásá
val. Mögötte élvezet lehet hát
védet játszani. Nem volt rossz az 
újpesti halfsorban Szalay sem. A 
mezőny fedezeteinek rangsorában 
Kalmár és Borsányi mögött nyom
ban ő következik. Típusa a gon
dolkozó halinak. Már a szerelési 
akciókba is spekulálva bocsátko
zik és gondol a következő húzásra 
is. Nem hanyagolja el a támadó 
munkát a védekező rovására. Ami 
még hiányzik belőle, az fiatalsá
gával együtt jár.

A z  öngól rettenetes balszeren
cséje alaposan megviselte lelki
leg, ennek ellenére is tartotta vé
gig játéknívóját, S á ros még nem 
találja fel magát a középfedeezt 
helyén. Pedig jótechnikájú já té 
kos. akinek van érzéke az irányí
táshoz is. Valahogyan azonban a 
részletmunkában forgácsolódik 
szét. Hiányzik belőle az az össze
fogó képesség, ami pedig a leg
fontosabb tulajdonsága a jó  een- 
terhalfnajc.

A  támadósorban még mindig 
A v a r  az irányító. Jakube igen 
lassan akklimizáiódik az újpesti 
levegőhöz. Valami bágyadtság 
volt ezenkívül mozgásában- Még 
mindig nem tudott összhangolód- 
ni Avarral. Nem egyszer kollidál 
tak is a , nagy akarásban. Orosz
lánkörmeit csak egy-két finom 
fordulásból küldött nagy lövéssel 
mutatta meg, fejes gólja is szép 
teljesítmény volt. A v a r  sérüléséig 
nagyon jól mozgott, ő  a lila-fehér 
csatársor motorikus ereje. Ha ná
la van a labda, az rendszerint ve
szélyes akció kezdetét jelenti. Sé
rülten persze már csak féljátékos 
volt, de így is csinált szép dolgo
kat, amikor fájdalmát leküzdve 
újr.a behúzódott az összekötőbe. 
Igen jó  partnerének ígérkezett 
az I. félidőben Sas. Sok veszélyes 
támadást vezetett és beadásai is 
rendszerint jólirányzottak. Szü
net után kissé elhanyagolták, az
után vissza is esett. Lényegesen 
elmaradt I. félidőbeh formájától.

Vörös játszott legegyenlete
sebben a lila-fehérek csatár

sorában.
'madást indított el, kapu 
aonban rendszerint szeré- 
nzerep vállalására hajlandó

Szabó volt a mezőny leg
jobb szélső csatára.

.Néhány nagy helyzet kihagyásá
val azonban erősen rontott az osz
tályzatán.

A Hungária
csapatának minden tagja hallatlan 
önfeláldozással küzdött. A véde
lem minden tehetségének Iatbave- 
tésével állta Újpest bevezető of- 
fenziváját.

Nagyon tehetséges kapusnak 
bizonyult a fiatal Szabó.

Igen jó  tempóérzéke van, villám
gyorsan van a labdán, amelynek 
pályáját pontosan követi. Az első 
percek lámpalázában kissé bizony
talankodott ugyan, később azon
ban a bravúros védések egész so
rozatával vonult fel. Pedig a II. 
félidőben már nem is volt fit, 
erősen érezte a P . S za bóva l való 
összecsapást. A hátvédek közül 
K o c s is  a nagyobb klasszis. Ke
mény, gyors és rúgása is kiadós. 
N a g y  áttekintő képessége kisebb, 
lendülete és keménysége azonban 
neki is megvan. Mind a betűjükre 
nagy feladat hárult ezen a mér
kőzésen és azt dicsérettel oldot
ták meg.

A  fsdezetsorban

Kalmár fe jje l magaslott ki.

Virágjában van most ez a kitűnő 
játékos. Volt néhány olyan szerelő 
akciója, amit csak őszinte csodál
kozással lehetett nézni. Technikája 
fölényes, irányítása okos. Valóságos 
tengelye volt csapatának. K o m p ó ti 
kissé idegenül érezte magát a szé
len. Gyakran el is kalandozott bel 
sőbb tájakra, ami természetesen 
nem vált a csapat előnyére. így  is 
nagy munkát végzett a veszélye? 
újpesti balszárny ellen. Sebes 
szürkén, de szorgalmasan játszott

A csatársorban a balszárny meg
lepetésre nem tudta azt produkál
ni, amit ígért. Titkos talán az 
egyetlen a csapatban, aki kissé k é
n yelm esem  m o zg o tt. Mintha nem 
tudna beleszokni az összekötő sze
repébe. A mezőny felépítő munká
jából ritkán vette ki részét. H ír e s  
néhány hatalmas lövést eresztett 
meg, amik alig kerülték el a célt, 
igazi szélső játékot azonban ezúttal 
nem láttunk tőle. Adós maradt azok
kal a gyors lefutásokkal, amik jó 
beadásokkal végződnek.

Barátky a középen határozot
tan tehetséget árult el.

Hétfő, 1932 március 14.

Huba
A A r t W W W W W W W W W W W

Csehszlovákiai
Prága: Egy I. liga bajnoki mér* 

kőzés volt: Slavia—-Viktória Zsis- 
kov 4 :2 (1 :1 ). 15.000 néző. Erős 
küzdelem. A Slavia jobb csatársora 
révén nyert. Nagyon jó Swoboda* 
aki két gólt lőtt, Junek és Soltys* 
illetve Steiner (11-esíből) és Bra- 
dács 1 — 1 -et.

B a rá tsá g o s : DEC—-Bchemians
6:5 (4 :2 ).

II. liga: Liben-—Meteor VIII.
3:0, Slavoj Zaiskov— SK Rakovnik 
4:1, Olympia Piisen-—Ceehie VIII. 
5:0, SK Piisen— Nuselsky 3:2.

Fülek: LAFC— FTC 5:1 (2 :1 ). 
Változatos, erős iramú mérkőzés. 
Megérdemelt győzelem.

L o s o n c : Slavia— Rimaszombati
MTE 5:2 (3 :1 ).

Jugoszlávia
Belgrád: Jugoslavija— BSK 2:1*
Zágráb: HASK— Vasutas 3:0. 

Gradjanski— Viktória 4:0.

O laszország
A hat első közül csak az 5-ík 

Roma vitte döntetlenig, a többi 
rendre kikapott. Viszont a négy 
utolsó győzött. Nagyon tömörül 
tehát a mezőny, de a Bologna még 
mindig három ponttal .vezet, a Juh 
yentus pedig hattal (v!) halad a 
3-ik  ̂ előtt. Utolsó még mindig a 
Bari és a Brescia. Az eredmények<

Napoli— Lazio 0:0. Triestina—• 
Modena 5:2. Pro Vercelli— Ambro* 
siana 2:0, FC Milán— Bologna 1:0. 
(A  Milán 7-ik volt). Roma—-Pro 
Patria 0:0. Torino-—Fiorentina
1:0. Genova—Juventus 2 :0. (A 
Genova 11-ik volt.) Bari— Alessan- 
dria 1:0. Brescia— Casale 1:0.

Vince állapota tegnap rosszabbo
dott és semmi szín alatt sem vehet 
részt a Ferencváros elleni keddi mér
kőzésen.

Kispest főtitkárának, Ács Ödönnek
meghalt az édesapja. A ma délutáni
temetésen Kispest testületileg vesz 
részt.

Vegyes lisrek
TORNA

Újonc és kezdő tornaverseny. A®
MFSE megbízásából a TFSC tegnap 
az Állotarvcsi Főiskola tornacsarno
kában jól sikerült kezdő és újonc tor
naversenyt bonyolított le. Részletek 
az újoncok versenyében: Lovon: 1- 
Szilágyi TFSC 54.(5 pont, 2. GtmcaeW 
54 p. Nyújtón: 1 . Weásserbeck 36.6 p. 
2. Tiboldi TFSC 36.4 p, 3. Tatai 
TFSC 35 p. A kezdők versenyében: 
Nyújtón: 1. Kecskeméti TFSC 33-4 
2, Gaál TFSC 36.5 p. Lovon

Hosszú labdái rendesen jól szállnak 
a szárnyakra, ezútal azonban éppen 
a azéleken sántított a kék-fehér 
csatársor. A belső hármas munká
jában is ügyesen tevékenykedett 
B a r á tk y , aki emellett kimondottan 
lövő csatár. C seh  labdavezetése 
igen szép, jó érzéke van az össz- 
játék iránt is. Csodálatos azonban, 
hogy nagy technikája ellenére sem 
sikerül neki a holtbiztos helyzetek 
kihasználása. H a ra szti érvényesült 
legkevésbé, mentségére szolgál, 
hogy nem volt teljesen egészséges.

4 jj>.

Sohumy TFSC 55.6 p, 2.' Hitess TFSC
53.3 p, 3. Soós TFSC 52 p. Korláton: 
1. Schumy TFSC 38.6 p, 2, MitesB 
TFSC 37.8 p, 3. Kecskeméti TFSC
37.4 p. Gyűrűn: 1. Kecskeméti TFSC 
37.9 p, 2. Gaál TFSC 37.6 p, 3. Stóí 
TFSC 36.1 p.

ASZTALITENISZ 
A PTE asztali-teniszcsapat®

tegnap játszotta le Szlovenszkó 
bajnokságáért a csapatmérkő
zést a besztercebányai YMCA 
ellen. A pozsonyi egyesület csa
pata 9:5 arányú biztos és meg
érdemelt győzelmet aratott.

F U T M L F E L S Z E R E L É S E K
Maefcor Sas** ** Társánál, BuiSape»‘IV., VAcsl-utca SS. az. 'telefon: 80—4—4*. VI., Podmsmmky-u. 45. az. l'el.: 20—7—04. 

Kérjen árjegyzéket i Árajánlatot
Saját kés/ítményű cipőink a legjobbak.



Ferencváros—Kispest 
2 : 0  ( 2 : 0 )

M eees tatást
a Ferencvárosban mindenki a ta
lajra panaszkodik és a füves pá
lyát emlegeti, így  beszélnek a veze
tők:

Mailinger elnök: A? I. félidőben 
üldözte csatárainkat a balszerencse.

Szünet előtt főbb gélt is rúghatott volna 
a Ferencváros, szünet ötén örülhetett,

hogy nem kapott
Vllöi-út. tOOO néző. B író: Gombos. 

Ferencváros: Angyal -— Takács 
Korányi —  Laky, Turay, Lá

zár -— Táncos, Takács II., Szedla- 
csik, Toldi, Kohut,

Kispest: Dénes •—■ Rozgonyi, 
hunyadi —  Raix, Purczeld, Ke
resztes —  Paczolay, Dormos, Kor- 
®°s, Fürstner, Serényi.

( Az öltözőkben 
iegyformán nyo- 
*unott a hangulat a 
mérkőzés előtt. 
Mind, a két csa
pat hangulatán 
nyomot hagy a 

- ■ centerhalfhiány.
“rost beteg, lázasan fekszik ott- 
°n\ Toros is beteg, mint a kis- 

Pesti vezetőség mondja, de a já  
ek°s ott van a nézőtéren. Mari

EBEL■FELE
FUTBALLABDA

a legjobb, legolcsóbb 
Gyár: III., ZSIGMOND-U. 84. 
Telefon: 519—12

Góllövő: Toldi, Takács II.
lég hat egy lendületes, vérbeli ak
ció:

Toldi jobbra vágja a labdát, 
Takács II. maga elé stop
polja és a 16-osról futtában 
nagy lövéssel küldi a jobb 

felső sarokba. (2 :0).
A  Ferencváros alszik, most Kis
pest egész formásán támadj Anr

Turay 20 méteres lövését vetődve 
fogja Dénes, Kohut jobbal félrelő, 
majd Takács II. a kapust is kicse
lezve —  kapu mögé ível. A  25. 
percben végre Kohut is vezet min
taszerű támadást, éles beadása 
azonban Szedlacsik fejéről fölé vá
gódik. A  folytatás: Kispest roha
moz, de egész komolyan. A  27. perc
ben

Pedig ekkor kellett volna megtörni 
a szívós kispestiek ellenállását.

Pataki Mihály: Ilyen talajon tá
madást felépíteni sokkal nehezebb, 
mint rombolni.

Emlegetik Sárosi hiányát . is, 
hogy bizony Turaytól nem lehet kí
vánni 90 perces centerhalf játékot 
ezen a lehetetlen talajon. Az új
pesti 1:1 híre megjavítja a hangu
latot. Sokan jobban szerették volna, 
ha maradt volna a félidő, mert az 
ötpontos Ferencváros-vezetést je 
lentett volna, de végül is megegyez
nek abban, hogy a négy pont is 
elég.

A kispestieknek Dormos kapu
fája fáj. Mayer igazgató ezt 
mondja:

—  Ha az bemegy, akkor még vi-

azaz Takács I. választ kaput 
toték előtt. A pálya nehéz. Víz 

rajta, de ragadós, mély sár 
orítja, amelyet az előző mérkőzés 

amtt feltúrtak s most göröngyös, 
yVenetlen. Nem eszményi futball
ja laj.)

N a g y  s t í l u s b a n  k e z d  a  
F e r e n c v á r o s ,  d e  a  
l ö v é s e k k e l  b a j  v a n

A Kispest kezd. Kohut már az 
első percben lövéshez jut, de csaló- 
^°ttan hördül fel a közönség: .ször- 
nyű magas a bomba! A  Ferencvá- 

azonnal otthonosan mozog a 
ragacsos sárban. A  Kispest 

CsÚszkál, a Ferencváros máris pon-

Szolay öngólja, amiből a Hungária vezetéshez jutott
Titkos lapos beadására Barátky és Huba egyszerre fut. Közben a hátrafelé teljes irammal jövő 
Szalayhoz jut a labda, akinek nagyerejű rúgása nyomán a labda úgy repült az üres kapuba, mintha 
zsinóron húzták volna! Balról: Cseh, Haraszti, (a háttérben), Huba, Szalay, Barátky, Dudás.

ö t m érkőzésen csak  
14 gól esett

s így a góllövőlistán nem sok válto
zás történt. Takács II. előnye egy 
góllal növekedett:

2 7  g ó l o s :  Takács II. Ferencváros. 
1 6  g ó l o s : Avar Újpest, Cseh II, 

Hungária.
1U g ó l o s :  P. Szabó Újpest.
12  g ó l o s :  Mátéffy Bocskai.
11 g ó l o s :  Jakube (Somogynál 7, 

Újpestnél 4), Polgár Budai „11” .
10  g ó l o s :  Titkos Hungária, Toldi 

Ferencváros.
9 g ó l o s :  Turay Ferencváros.
8 g ó l o s :  Serényi Kispest.
7  g ó lo s : Szedlacsik Ferencváros.

hogy baj van a Ferencváros álló-
képességével,

A  kispesti csatársor nem sokat 
ér, de ez is megtalálta nem egyszer 
a rést szünet után az elernyedt fe
rencvárosi védelmen, amelynek 
tagjai közt —  ezen a talajon —
csak Laky volt igazán legény.

Turay egy félidőn át jól játszott, 
de sok erőt pazarolt s ez meg- 
bosszúlta magát szünet után. Lázár, 
nagy hibája —  a komplikált meg
oldások erőltetése —  ezen a tala
jon pláne szembetűnt. A  közvetlen 
védelem néha zavarba jött, Angyal 
és Takács I. rutinja azonban min
dig segített.

A csatársorban csak két tip- 
top ember volt: Toldi és

Táncos.
Takács II. ma is ura a labdának, 
ha nincs a közelében ellenfél, Ko-

(BERETVÁS) BERIHGER, József-Rörút 44.
A legjobb saját készítményű

F U T B A L L Í a b d Í !
Kérjen árjegyzéket. T ol.: J .461 -00

hűt és Szedlacsik viszont korán 
lankad.

Kispest büszke lehet a II. fél
időre, amikor csaknem nagy ellen
fele fölé kerekedett. A  csapat köz
vetlen védelme remek, halísora jó  
és csak csatársora találta nagynak 
az előtte álló feladatot. Szünet után 
éz is feljavult, de meglepő volt a 
máskor oly friss Serényi végig 
félénk és gyámoltalan játéka. Kor
mos okos, de lomha center. Paczo
lay jó  szélső, de nem figyel a les- 
'állásokra. Dormos, a legveszélye-’ 
sebb csatár, csak egyszer jutott lö-

Futballfelszerelés legolcsóbban
r  Futballcipő P 13.— 

h  l l f ^  j  C B  íutballfelszerelési 
HI* Ifi i  Ír f f  cikkek szaküzlete 
*» Sm W  L  L 11 KERTÉSZ-U. 42.
térjen árjegyzéket T. 432-51
j-us támadásokat épít. Az 5. perc- 
öen Hunyadi hibáz,

Táncos elszökik és pontosan 
ad Toldi fe jére : a fejest 
Dénes már-már kivédi, de a 
másodszori üldözés sem se- 
£ít, hálóba akad a labda. 

( 1 :0 ).
^ Ferencváros-fölény változatlan, 
Í;°idit 23 méterről lövéshez enge
d j  a magas bombát Dénes szépen 
ÍP.kja ugyan, de a taps jogos. A  
Képest végre előrejön, a ferencvá- 
°si védelem meghatódik és kor

é r t  vét.
Takács II. mellről ejtett lab
dát pompásan irányít ka
pásból a sarokra, Dénes is 

szépen vetődik érte.
upicos lefutja Rozgonyit, de hiába 

i^ i>e, a kavarodásban Dénes kere
s i k  felül. Paczolay, a kispesti 
3élső folyton lesben áll, gólt is lő, 

j e csak fütty után. Kohut robog 
£  ás futtából lő egy régimódit, de 
,j,z irányzék nem a régi pontos, 
j^ a y  egész ügyesen irányít, de a 

6rencváros többi részén álmosság 
6sz erőt s a közönség is hangosan 

aUl"e]inetlenkedik. Paczolay néhány- 
t,2.°r ügyesen elfut, de a befejezés 
e°zépen gyengébb. Az irammal 
, kyütt a színvonal is esik. Táncos 

sadásai, Toldi kapuratörése hoz- 
j olykor élénkséget a játékba. A 

v ■ Percben Toldi fejesét csak a 
upuléc menti. A Ferencváros a 

szoros értelmében egykapura 
^tszik, de puhán, lendület nélkül, 

uray a 33. percben 25 méíeres 
*abadrúgást küld a kapulécnek, a 
°vetkező kavarodásban Dénesnek 
yílik alkalma szép védésekre. Nem 

BaSy a játék s a 37. percben ü-iítő-

gyalnak Paczolay és Purczeld lö
vése ad munkát, majd a 44. perc
ben a megzavarodott ferencvárosi 
védők közt Fürstnemek  van óriási 
helyzete, de —  eltalálja Angyalt. 
Élénkséget hoz —  a szócsöves em
ber, aki kihirdeti, hogy Újpesten 
a félidőben a Hungária vezet. Ki
tör az éljenzés, amit az sem zavar, 
hogy a bíró közben lefújja a fél
időt.

( Szünetben Kispestnél nem sok 
szó esik. A  Ferencváros játékosai 
a lehetetlen talajjal' mentegetik a 
játékot. Nem lehet a labdát irányí
tani. Angyal hálát ad az Istennek, 
hogy eddig nem volt baj a görön
gyökön ide-oda ugráló lövésekkel.)

F o S c r ó i - t o l s r a  r o m l i k  a  
j á t é k ,  K i s p © s f  e g y r e  

k o m o l y a b b  e l l e n i é i
Szünet után már a 2. percben 

óriási helyzete van a Ferencváros
nak:

Rozgonyi lyukat rúg, Toldi 
a vetődő Dénes —  sarkának 

lövi a labdát.
Kapusszerencse! A válasz: kispesti 
fízögletrúgás és kispesti percek,, 
Dormos lövése Korányi fejébe 
akad: A  Ferencváros fölényének 
nincs látszata. Kispest is játékban 
van: Paczolay jól fut és centerez, 
de Angyal lehúz. Sok a rossz kom
bináció. Paczolay nem tud a lesál
lásra vigyázni. Egyenlő ellenfelek 
küzdelme: ez most a helyzetkép. A
15. percben Kormos jó labdával 
futtatja jobbszélsőjét, de Angyal 
gyorsabb és bátrabb, mint Serényi, 
a 16-oson jóval túlfutva lábbal sze
rel. A B-közép unja az eredményte
len játékot és rákezdi a Hajrá 
Fradit. Most mintha javulna is az 
iram. A 21. percben

Táncos beadásába Takács
II. bedobja magát s a fejes 

alig száll mellé.

Dormos olyan kapufát rúg, 
hogy csak úgy csattan,

utána Angyal bizonytalankodik, de 
még javítani tud. A  kispesti véde
lem mo3t fölényesen dolgozhatik. 
Kohut elől Dénes kifutva lábbal 
akar menteni, Kohut belép, a labda 
az üres kapu mellé pattan. De sok
kal. A  Ferencváros sorra csinálja a 
hibákat, elől is, hátul is. Nincs já
ték, nincs valamirevaló akció. 35 , 
perc: A  B-tribiin felől újra fel
hangzik néhány bátortalan Hajrá- 
fradi, de a kispesti gyér szurkoló- 
tábor most még hangosabb. Gyatra 
a játék. Takács II. lő, alig gurul a 
labda, de legalább mellé. Serényi 
fut, de „M ari néni”  gyorsabb. 
Kormos félrelő. Takács II. kiug
rik, nagy helyzet, de —  ballábra 
jön a labda. Mire átteszi, már rég 
leszerelték.

Az utolsó öt percben Kispest 
—  hajrázik.

A 40. percben Paczolay lemegy a 
vonalig, sőt még azon is túl egy 
kevéssel, bead, Takács I. tisztáz, 
de közben egy lépéssel a 16-oson 
belül kézzel érinti a labdát. Most a 
Kispest reklamál hiába: egyenlí
tés. A Fradi sehol! —  állapítja 
meg a nézőtér. És nem is téved: 
Kormos remek lövése alig kerüli el’ 
a felső sarkot. A z utolsó szó azért 
a Ferencvárosé: Táncos beadását 
Dénes is, Rozgonyi is elvéti, Toldi 
szerzi meg a labdát, hátratolja 
Szedlacsiknak, de a lövés emberbe 
akad s nem születik meg a II. fél- 
idő gólja,______

Andrássy-nti S z í n h á z

Az

Ex-hercegnő
és a híres műsor utolsó előadásai

Március 19-én, szesÉafoo
nagy premier

fássá tettük volna az egyik pontot. 
Egy gólt megérdemeltünk .volna 
mindenképpen, hiszen Kormos lö
véséhez sem sok hiányzott. Ha To
ros játszhatott volna, érdekesebb 
lett volna a játék.

M é g i s
csalt

jobb!
Kérjen csakis OLLá-t! 

GebUcnyithatöan utsiérbateiien.

B a j  v a n  a  F e r e n c v á r o s  
k i t a r t á s á v a l

A  mérkőzésnek egy nevezetes 
tanulsága van: a bajnokság legko
molyabb jelöltjének nincsen tarta- 
lék-középfedezete. S h,a Sárosi be
teg, akkor csak gárdájának ide- 
odatologatásával tudja őt pótolni. 
Ha Turay hátravonásá nem jelen
tett volna elől gyengülést, akkor 
könnyen el lehetne menni a dolog 
mellett, de az adott talajviszonyok 
mellett Turay hátravonása is csak 
egyfélidős megoldás volt, a csa
társor pedig súlyosan nélkülözte 
Turay harcos erélyét.

A  Ferencváros ezen a mérkőzé
sen nem tudta megcáfolni azt a fel
fogást, hogy

Sárosi nélkül gólokkal gyen
gébb, mint vele.

Sárosi hiánya különösen a II. fé l
időben jelentkezett szembetűnően, 
amikor Turay erejéből már nem fu 
totta s a csapat többi részének kel
lett volna megmutatni, hogy egy 
embere hiányát azért még kibírja. 
Nem bírta ki. A  csapat kitartá
sára, testi állapotára nem, vet jó  
fényt.a II. fél-időbeli nagy vissza
esés. Szünet előtt a ferencvárosiak 
kondíciója toronymagasan állt az 
ellenfélé felett. Úgy mozogtak a 
nehéz talajon, mintha ideális gyep
pálya lett volna, de szünet után 
nyoma sem volt ennek a fölényes 
mozgásnak. A  II. félidő elárulta,

véshet akkor a kapufa porzott. A 
half sor tágjai Toros nélkül is de- 
rekas munkát végeztek.

A csapat erőssége a két hát
véd.

Rozgonyi képviseli a lendületet és 
gyorsaságot, Hunyadi a higgadtsá
got és a tudást. Hunyadi egészen 
összeszedte magát. Dénesnél leg
feljebb az el-ső gólról lehet beszélni,, 
jó napja volt.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Bíródíjmérséklés Délnyugaton. A
délnyugati alszövetség „vidéki” (nem 
pécsi), egyesületei beadvánnyal for
dultak a Délnyugati LASz-hoz a bíró- 
díjak mérséklése érdekében. Az elnök
ség azonnal érintkezésbe lépett a BT- 
vel s a két fél csütörtökön ült ossza 
a megbeszélésre. Az alszövetség ré
széről Balázs Győző dr. elnök és Ha
lász Ernő dr. ügyv. társelnök, a BT 

'részéről Pfeifer Márk dr. elnök és 
Láng Frigyes főtitkár vett részt az 
ankéten. Balázs Győző dr. kérte, 
hogy a bírák a jövőben csak III. osz
tályon utazzanak, uzsonn-apérazt ne s 

: az eddigi 4—4 pengő ebéd és vacsora 
pénz helyett csak 2,50—2.50 pengőt 
számítsanak fel. Pfeáfer Mór dr. meg- 

; ígérte, hogy a jövő hét folyamán ta- 
' nácsülésen megtárgyalják az egyesü
letek kívánságait s biztosította az al
szövetség elnökségét, hogy mindent 
megtesznek a díjak csökkentésére. 

' Ugyanezen az értekezletén elhatároz
ták, hogy a BT beköltözik az alszö
vetség helyiségébe, ami szintén na
gyobb megtakarítást jelent.

t o j á s o k  | r é ? p % § &  tejcsekoiádéból
ÉMÜÉÉÉI— — .mm ~ a s tt
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Bocskai—Nemzeti 3:2 (0:1)
£rős küzdelem során végül már sáros 
pályán is tudott látszani a debreceni 
csapat, mely a második félidő első 

pillanataiban rúgott két góljával 
lelkileg letörte ellenfelét

G óllövő : Gergely, Ormos, Hevesi, G ergely , M átéffy
ÜÜői-út, 2000 néző. Bíró: 

Viczenik Ede
Már a mérkőző? 

előtt panaszkodik a 
pálya talaja ellen 
Káldy Zsigmond, a 
Bocskai ügyvezetője.

—  Ilyen sáros pá- 
1 lyákon mi nem tu

dunk játszani. Nem a mi lapos já
tékunkhoz való. . .

Pályát vizsgál a felró
A pálya tényleg sáros. A meleg

re fordult, pompás tavaszi időben 
a talaj felengedett, rendkívül mély 
lett. Ragad a cipőhöz! Ennek elle
nére múld a két csapat készülődik. 
A  Nemzeti öltözőjében örömmel 
hallják, hogy a B) csapatnak már 
van &gy mérkőzése húsvétra, Cseh
szlovákiába mennek. Közben kint a 
közönség türelmetlenkedik, mert a 
pálya üres. Viczenik bíró tűnik fel 
először s egyik határbírája Msére-

Hercules tcetlail-
labdái és cicik, MsáróSag a gyáriénál
Budapesti Oápszijgyárnáitapüstók 
VII., Mlk«»-uíea 16. To!.: 31 3—1$

tében, kétszer is végigsétálja hosz- 
szában a pályát: v iz sg á lja h o g y  
alkalmas-e a játékra. A közönség 
félve figyel s ilyeneket kiabál:

Jó a pálya! Kitűnő!
«—• Éljen a bíró . . ,
Viczenik végül tényleg alkalmas

nak találja, de hozzáfűzi:
—  A tetején erősen sáros, de 

óiul még kemény. Lehetne jobb is, 
de játszani azért lehet rajta.

Közben a csapatok már vontának 
kifelé. Marosi az utolsó s az al.ag- 
ütban odaköszön:

—  Bíró úr, az öreg tata üdvö- 
Zölteti.

—  Köszönöm, —  szól a bíró 
közben biztosan eszébejut Mertin 
tata egykori akciója.

A  választásnál a Nemzetinél az 
előny s a fekete-fehérek így a kö
zépfajta erősségű északi széllel 
hátban állnak fel.

Bocskai: Fehér —  Kuti, Re
viczky —  Remmer, Moóré, Marosi 
—  Markos, Ormos, Teleki, Má
téffy, Hevesi.

Nemzeti: Gallina Flóra,
Szendrő —  Hosó, Búza, Belesik 
—• Kováes, Czétényi, Gergely, Bi 
hámy, Horváth.

A szél csak egy gólt 
jelent a Nemzetinek 

s ez a b a j . . .
A szél ereje hamarosan mutatko

zik. A Nemzeti sorra vezeti táma
dásait. A 2. percben Horváth be
adása után Gergely szépen fejel 
kapum s

az újra szereplő egykori vá
logatott kapus, Fehér vetődve 

is nehezen védi a labdát,
A 6- percben viszont Kovács küldi 
fee a labdát. A hátvédek elmarad
tak, Bihámy és Gergely teljesen 
tisztán áll. Előbb megilletődnek a 
m g y helyzettől, majd Bihámy ki
tör és

ö t  lépésről a legjobb helyzet
ben

pont Fehérbe lövi a labdát. Bosz- 
szankodnak is a fehér-fekete szur
kolók. A debreceniek csak pillana
tokra jutnak szóhoz. A  10. perc
ben már ismét a Nemzeti jeleske
dik. Taccsbedobás után Czétényi 
beadja Gergelynek a labdát, Re
viczky stoppolná a labdát, de

Gergely nem vár, hanem há
tulról csavarva kapásból lő s 
a  kapuból kijött Fehér hiába

hátrál befelé, a léc alatt be
surranó labdát érinteni sem 

tudja. 0 : 1 .
Gergely, úgy látszik, elemében van. 
A  14, percben is olyan lövést ereszt 
meg, hagy Fehér alig tudja léc 
fölé tolni a labdát. Utána a debre
ceniek jönnek, de Markos önző. 
kétszer is ront. A 23. percben a 
szemfüles Kovács elcsíp egy labdát, 
tisztára játsza magát, lövés he 
lyett azonban Czétényinek adja 
labdát. Az összekötő két lépésről 
Fehérbe lövi a bőrt, a, kapusról le- 
pattan, tömegjelenet alakul ki, vé
gül is Reviczky kom éira vágja a 
labdát.

A játékosok néha teljesen 
beleragadnak a sárba,

egyik-másik így egészen lemarad, 
akad is meleg helyzet éppen elég 
Különösen Gergely igyekszik ki 
használni ezekét ~a helyzeteket 
mindig lövésre lendül a lába. Köz
ben a Bocskai szórványos támadá
saival csak helyzeteket tud össze
hozni, de azokat a jobbszárny bosz- 
szantóan rontja. Igaz, hogy a Nem 
zeti védelme teljes erejével védeke 
zik, ha arra kerül a sor. A  35_ 
percben Hevesi bukik egy ilyen jó  
helyzetnél. Majd a Nemzeti foly
tatja a szögletrúgások sorozatát: 
most már

5 :0  az arány.
Közben a Bocskainál Ormos és Te
leki helyet cserél. Most már lassan 
tünedezik a Nemzeti nagy fölénye 
a debreceniek is sokat támadnak. 
Egyelőre h iába .. .

(Szünetben a Nemzeti öltöző
jében mindenki sorra gratulál 
Gergelynek:

—  Jól van srác!
Fábián Pál, az Etc FC elnö

ke ezt mondja:
—  Nem Jakube, hanem Ger

gely a válogatott centerígéret, 
Ez az igazi csikó. Már most be 
lehetne termi.

A Bocskainál a Nemzeti sze
rencséje miatt panaszkodnak, de 
mielőtt kim,ennének, elhangzik: 

—- Fiúk, ne hagyjuk magun
kat.)

A bevezető másfél 
perc alatt két Bocskai 

gól
Már az 1. percben egyenlít a 

Bocskai. Teleki pompás labdát ad 
Markosnak.

Gallina lehetetlenül jön  ki a 
kapuból, közben kétségbe
esetten m eg is á ll Markos 
lőne, de a lövés beadássze- 
rűen csavarodik el, Ormos 
terem ott és két lépésről be. 
vágja a labdát az üres hálóba. 

1:1.
Nem telik el fél perc sem, Te

leki újra kiépít egy támadást, 
Ezúttal is jókor és jó  helyre oszt; 
Ormos kapja tőle, a népszerű Zoli

Hevesinek to lja  ki tovább, 
M átéffy is beleavatkozhatna, 
de engedi a szélsőt, aki aka
dály nélkül rohan befelé s 
hét lépésről hálóba is talál. 

2:1.
A Bocskai tehát hamar jóvátet

te hibáját. Okosan használta ki a 
szelet s ellenfele kezdeti gondat
lanságát. Szerencséjére a jól sütő 
napnak hála, még a pálya talaja 
is javult s a debreceni csatárok 
játszanak a különben is jobbik 
térfelen.

A 4. percben Hossó faultot vét 
16-oson belül, de a bíró nem 

ítél 11-est. A  11. percben Teleki 
remek lövést küld a kapura lövése

belső kapufáról pattan le, 
látszólag gólba,

de Gallina gyorsan kiüti és a

már-már fütyülni készülő Viczenik 
továbbot int. A  Nemzeti most 
összeszedi magát. Szabadrúgással 
veszélyeztet, sőt a 17. percben 
egyenlíteni is tud! Balról jobbra 
kerül a labda. Kovács Czétényinek 
adja, ez

Gergely elé emeli, a center a 
zavarosban jól halász s fél- 
magasan, pont a léc mellett 

küldi hálóba. 2 :2.
A  21. percben Gergely vezetést is 
szerezhetne, mert Viczenik elnézi 
lesállását. Gergely azonban kitűnő 
helyzetben félre lő, labdája ugyan
csak mellé süvít! Most Bihámy 
kiáll két percre s közben a játé
kosok már meglehetősen fáradtan 
küzdenek a pályán. A  nehéz talaj 
kihúzta az erejüket. A  28. perc
ben Hevesi beadása nyomán nagy 
nagy a helyzet a Nemzeti üresen 
hagyott kapuja előtt, de M átéffy 
a gólhelyzet előtt megáll. A 82. 
percben bíi-ói feldobás után Heve
sihez kerül a labda, Hossó elcsú
szik, nem tudja fogni a szélsőt, 
az bekanyarodik, de a gólhelyzetét 
rossz lövéssel teszi tönkre. A 34. 
percben újabb roham: kapu előtt

Mátéffyhoz kerül a labda: a 
kifutó Gallinának rúgja, a 
kapus elesik, alóla a ráfutó 
Mátéffy a kapu felé rúgja a 
labdat. Döcög a bőr s éppen 
amikor a gólvonalon túljut, 
négyen is odaérkeznek, hogy 
mentsenek. Jól összefutnak,

de már k é s ő . . .  Gól. 3:2.
A  Bocskai tovább támad, a 41, 

percben Gallina a 16-ooon jár s a 
humoros jelentek egész sorozata 
adódik, mert a kapus nem tudja 
megfogni a labdát. Aztán még a 
Nemzeti igyekszik, de már késő...

A komerarány szünetig 5:0 a 
Nemzeti, szünet után pedig 1 :2 a 
Bocskai javára. Tehát végered
ményben 7:4 a vesztes fél javára.

Jobban játszóit
s így megérdemelten nyert a Bocs
kai. Ügy látszik a debreceniek las
san megtanulnak sáros pályán is 
játszani. Ezúttal éppen fordítva 
szerepeltek, mint két hete a Hun
gária ellen. Most a hajrában ját
szottak jól s így sikerült is nyer
niük. Igaz, hogy éppen a II. félidő
ben támogatta a szél a debrecenie
ket.

A csaptrészeket tekintve a véde
lem csak a második félidőben bizo
nyult elfogadhatónak, igaz, hogy 
akkor már könnyebb és kevesebb 
dolga akadt. A fedezetsorban fá
radhatatlanok volta,k mindhárman, 
csak az a hibájuk, hogy —  különö
sen a játék elején —  elfelejtkeznek 
a védekezésről. Moóré javult fel kö
zülük a legjobban. Elől Markos na
gyon sokat hibázott,, de Ormos is 
csak a rutinjából élt. Annál in
kább tetszett Teleki, a csapat esze, 
Tehetséges játékos Hevesi, aki vi
heti még valamire, Mátéffynak a 
győztes gól az érdeme.

A két „újonc” : Fehér és Marosi 
elfogadható volt. Fehér mozgásán 
látszott a hosszú szünet, viszont 
helyezkedése most is a régi, ösztö
nösen helyes.

Gallina a Nemzeti 
vereségének oka

A kapus ugyanis nagyon gyenge 
formát árult el tegnap. Pedig mel
lette a védők ugyancsak igyekez
tek. Flóra néha két ember helyett 
is védekezett, Belesik fáradhatat
lannak bizonyult, Búzával együtt. 
Hossónak és Szendrőnek azonban 
sehogyan sem kenyere a sárda-

Ormos

gasztás. A csatársor csak a játék 
elején, az I. félidőben elégített ki. 
Ekkor Gergely nagyszerűen, ésszel 
és pompás lá-tóérzékkel irányított. 
Czétényi összekötőben is feltalálta 
magát, annál jobban elmaradt $ 
másik összekötő, Bihámy, szélső- 
társával, Horváthtal együtt. A  kií 
Kovács javuló formát mutatott. 
Szünet után csak Gergely játszott 
dieséretreméltóan, de magára ha
gyatva természetesen ő is gyen
gébben, mint az I. félidőben.

/■ílA jókedv
majd szétveti a mérkőzés végén 3 
Bocskai kis öltözőjét.

—  Zsiga bd! Erre énekelünk 
egyet —  örvendezik Reviczky- 
Káldy Zsigmond pedig így nyilat
kozik :

—  Megérdemeltük! Á  csapat 
közismerten lapos adogatást kiüti- 
vált, tehát ezen a lehetetlen talajon 
\nagy hátránnyal indult a játékba. 
De a fiúk becsületesen küzdöttek/

Fehér még hozzáteszi:
—  Ügy látszik, a Bocskai meg

tanult a sárban játszani.
A másik öltözőben, a Nemzetinél 

mindenki levert. Hoíits Ödön csu
pán ennyit mond:

—  Jó első félidő után két bed* 
szerencsés gól letörte a csapatot.

Szegő alelnök még hozzára
gasztja :

—  Gallina védett már szépen, de
ma pocsék vo lt. . ,

Budai „11"-
1:0 (1

Somogy
O)

A kaposvári csapat fölényes játékával
sem tudott eredményes lenni

G ó l lö v ő :  C zu m p f
Újpest. 5000 néző. B író: Kann

A eiőmérkazés 
hamar végződik 
s mivel a két csa
pat játékra ké
szen áll, ki is vo
nul hamarosan, 
A  Somogyba Ja
kube igyekszik 
lelket önteni az 

öltözőben s a kaposi csapat fogad- 
kozik is, hogy megállja a helyét.

Kann bíróval sorsol a két kapi
tány s a budai csapat áll fel kez
déshez:

Budai „11” : Horn —  Weber.
Moharos —  Kárpáti II., Kárpáti 

Schuszter —  Czumpf, Sztancsik, 
Polgár, Lyka, Tárnok.

Somogy: Váli —  Miklós, Joós —  
Győrffy, Péter, Kárpáti —  Mészá
ros, Galambos, Kármán, Berecz, 
Tunyoghy.

A Somogynak minden 
helyzete kimarad, 

a budaiaknak egy is 
elég

A Somogy lendül komolyabb tá
madásokba. Erősen szorongatja 
ellenfelét, melynek kapuját csak a 
szerencse menti, mikor Horn kezé
ből kicsúszik a labda. Kármán 
azonban nem jól érkezett a kapu 
elé. A budaiak támadásai azonban 
éppen ilyen veszélyesek s Váli 
éppen úgy fiatalsága bűneibe esik, 
mint Horn. Elhárul azonban a kor- 
ner, Czumpf szép lövését a kapus 
menti, majd Polgár kiugrása után 
Tárnok lövésébe Miklós belelép. A  
somogyi balszárny támad erre, Tu

nyoghy sarokrúgást szerez, de há
rul a veszély s kissé lanyhább az 
iram.

A 14. percben Tárnok cente
rez, a labda Czumpf elé csú
szik a kaposvári Kárpáti 
előtt s a budai szélső lövése 
a túlsó sarokba viszi a gólt. 

( 1 : 0) .
Schuszter gáncsa után Miklósi re
mek szabadrúgását védi Horn, 
hogy megtapsolja a közönség. Majd 
Mészáros fut el kemény csata után 
s remek beadását Kármán fejel) 
fölé. A kaposváriak remekül, küz
denek. Győrffy három emberen 
megy át, Mészáros centere azonban 
lesben találja Karavánt. A Somogy 
remekül harcol, hogy kivívja a kö
zönség ütemes buzdítását. Kár
mán lövését azonban Horn vetődve 
fogja s az ellenfél is támadásba 
lendül. Sőt

Lyka kapu mellé tartó lövé
sét Váli repülő védéssel 

tolja kornerre,
A rúgás éppen úgy kárba vész, 
mint Tunyoghy nagyszerű centere, 
ami a kapus kezében pihen meg. A  
budai csatársor élénkül. Polgár 
messziről, majd kitűnő helyzetből is 
rosszul céloz, kapu mellé fut a lab
da. A budaiak rövid lélegzetű tá
madása után Tunyoghy lendíti 
előre csapatát s komoly pillanatok 
adódnak Horn kapuja közelében. A 
kaposvári belsők azonban nem tud
ják kihasználni a jó  beadásokat. A 
35. percben Váli hárít, Mészáros—  
Galambos— Tunyoghy összjáték
fejlődik ki hirtelen s

a szélső süvítő lövését Horn 
fogja.

Kemény csata folyik, melyben Mo
haros kap rúgást. Tunyoghy el#u'  
tása remek, de túlkergetik, Mikié81 
negyvenméteres rúgása nyoma® 
pedig a kapu mellett száll el a 1*^  
da. Hullámzó játék folyik s a ■ 
percben csaknem gólt ér el a bűé81 
csapat. Czumpf jó  kornere utá» 
ugyanis Tárnok újra a kapu el
játszik és Sztancsik kapufán8"  
vágja kapásból a labdát. Ez a fél
idő utolsó érdekes pillanata.

Csak támadni tud a 
Somogy, gólt lőni 

nem
A Somogy nagy kedvvel kezd. 

Mészáros lefut s ívelt labdája 8 
felső fáról pattan mögé. A további 
támadások során szabadrúgást 
hárít a budai védelem, majd Pétét 
szép, hosszú lövése ragad 
kezébe. Ellanyhul az első perces 
irama s csak a 1 0 . percben kell 
Hornnak lehúzni Tunyoghy rava« 
szült emelt labdáját. Jól csinálj8* 
hogy

tapsot is kap érte.
Annái jobban elsieti Mészáros * 
helyzetet: beadás helyett mell® 
lő. Joós szabadrúgása is kapj* 
mellé viszi a labdát s a budaiak 
is szóhoz jutnak. A  15. percben 
Czumf komért rúg, majd mf* 
szabadrúgások szorongatják a So
mogy kapuját. Tunyoghy is kor* 
nerhez jut, de rosszul rúg. Nm® 
most más érdekessége a játékn88* 
mint a budaiak három korn®® ' 
amit a 22 . percben rúgnak. Után 
a Somogy-balszárny nem tud meff 
küzdeni a talajjal, Mészáros ceR
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tere meg a ‘kapus kezébe viszi 
labdát. A budaiak néhány támadó 
mozdulatát remek Samogy-roha- 
mok követik. A kapu előtt azon' 
bán cserben hagyja a kaposvári 
csatárokat a tudásuk. A 31. perc
ben Tunyoghy ellép, egyedül ro
han kapura, de az eléje futó H orn  
ölébe küldi a labdát. A Somogy 
még hosszú perceken át frontban 
van, de a 38. percben

Czumpf lövése a kapufáról 
pattan vissza,

Tárnoké pedig kornerre csúszik. 
A Somogy hárítja a veszélyt, 
aztán Joóst küldi előre B erecz  
helyére, Teljes erővel küzd a 
gólért, amit meg is hozna M észá
ros jó beadása, ha H orn  el nem 
ütné a labdát a csatárok feje elől. 
A kaposvári csapat hiába küzd 
tovább is, nem tudja levetkőzni 
gólképtelensége átkát.

Megjegyzések a kéf 
érdekelt köréből

Faragé Lajos, a budaiak igaz
gatója ravaszul m osolyog : Való
ságos kórházi különítménnyel áll
tunk ki. Nem mondtuk, hogy ked
vét ne veszítse a csapat. így per
sze annál jobban örülünk a győze
lemnek.

Szőlősy Ferenc, a Som ogy fő 
titkára: A csatársor közepén
hiányzott az ész.

P ető  László, a Som ogy edzője: 
Kémes ez a gólképtelenség. Min-

Attila—Saharia 4 :0  (1:0)
Az Attila nagyobb felkészültsége biztos 
vereséggel sújtotta a szombathelyieket

G óllövő : Sziklai, M agyar, Nemes, Bán

D I A N A  F O G K H Í M

H Í V *

D I A N A  F O G K R É M

dig az utolsó pillanatban torpan
nak meg vagy hibáznak a csatá
rok. Különben pedig jól játszott 
s végig bírta is a csapat az iramot

A budaiak győzelmé
nek a Somogy szörnyű 
gólképtelenség© volt 

a szülője
Különben el sem lehetett volna 

hinni a játék lefolyása nyomán, 
hogy az a csapat kapott ki, ame
lyik csaknem állandóan támadás
ban volt. De éppen a támadósorá- 
bán van a Somogy baja. A belsők 
közül Galambos egészen veszély
telen a kapura, de alig áll ezen a 
téren előtte Kármán is. B erecz  
pedig kezdő még. A két szélső ki
tűnő csatár. M észáros nagyszerű 
fejlődésről tanúskodik,

Tunyoghy pedig az első fél
időben pompás szélső játékot 

játszott.
Szünet után nem tudott a talajjal 
megbirkózni. A halfsorban P éter  
és G yőrffy  játéka komoly tudásról 
tanúskodott, Kárpáti azonban ha
mar kifulladt. A két bekk nagyon 
figyelemreméltó rugótechnikával, 
keményen és bátran játszik. M ik
lósi a jövő embere. Valit még hi
bákba sodorja fiatalsága, de te
hetséges.

A Budai „11” néhány Iábbado- 
zóval volt kénytelen felállani. Ez 
volt az oka, hogy a kitűnő Kárpáti 
II.— Kápáti L ,— Schuszter halfsor 
nem tudta ellensúlyozni a Somogy 
trióját, amely határozottan föléje 
nőtt. A védelem nehezen bírta az 
állandó munkát, de W éb er  is, 
Moharos is nagyszerűen küzdött.

Hornnak kitűnő védései, fé
nyes pillanatai voltak.

Értékes futballista. A csatársor
keveset szerepelt. Polgártól néhány 
egyéni akciót láttunk, a szárnyak
tól pedig itt-ott elég jó támadás
vezetést. Ebben főleg L yk a  vált 
ki. A kapura azonban a Czum pf—  
Sztancsik szárny volt a veszélye
sebb.

Kann bíráskodása
ellen nem lehet kifogást emelni. 
A közönség felfogása helyenként 
nem egyezett az övével, ebben 
azonban a közönség is hibás, Ki
sebb hibáktól azonban nem volt 
mentes.

D " F É N Y E S szakorvos
vér*, bőr-és neRákóczi-út 32. 1. em. 1. ajtó

Rókuasal nemben J£pae

Miskolc, %500 nézd. B író: Leiner.
(A  csalóka 

napsugár na- 
i gyón tekintélyes

4 számú nézősere-
"  get vonzott ki a

népkerti pályára, 
melynek nézőte
rén azonban sen
ki sem gondol

hatta, hogy a miskolci csapat 
ilyen győzelmének lehet a tanúja. 
S ez a győzelem nem is volt olyan 
könnyű, mint amilyennek az ered
mény feltünteti. A  Sabaria ke
mény és kitartó ellenállást fejtett  
ki, de a mély tah i és az ellenfele 
jobb felkészültsége mégis csak 
megtörte. Pedig az első gól után 
még nem egyszer lógott a levegő
ben az egyenlítés lehetősége,

A Sabaria választott kaput, így 
az Attila állott fel kezdéshez a 
vonalra.)

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

Sabaria; Varga ■»— Kovács I., 
Janzsó —  Sárközi, Vámos, Sza- 
niszló —  Iglódy, Kovács l i ,  Se
per, Borbély, Belkó.

EÍBanyfauló játékban 
az Attila szerez gólt
A miskolci csapat a kezdő lab

dával támadásba lendül s Csere 
mellélövésével fejezi be első roha
mát. A válasz az, hogy a Sabaria 
fut le s Belkó követi miskolci el
lenlábasának példáját, szintén 
mellé lő. Változatos játékban a 6. 
percben Janzsó szerel kitűnő At- 
tila-helyzetet, amit Csere nem tu
dott kihasználni a fürge bekk mel
lett. Két perc múlva már a Saba- 
ria-csatársor teremt kitűnő gól
szerző alkalmat, de Iglódy csak 
gurítani tudja a labdát s az 
a kapus zsákámánya lesz. Elég 
élénk az iram, ide, oda hullámzik a 
játék, mikor a 14. percben

Nemes Cserét szökteti. A 
szélső jó lefutása végén 
szépen ad be s Sziklai mint
egy tizenkét méterről jobbal 
a bal sarokba küldi az első 

gólt. (1 :0).
Talán, a gól hatása, hogy ellanyhul 
a játék. Csak a 23. percben teremt 
M agyar szöktetése Csere lába előtt 
nagy helyzetet, de Varga őnfelál- 
dozóan beleveti magát a labdába 8 
menti a dolgot. Szaniszló hendszel s

a 18 méteres szabadrúgás
nak Vadász megy neki, mire 
felcsillan a nézősereg szeme.
A labda azonban kapu mellé 
száll a nagy rúgás nyomán.

A játék nem valami magas színvo
nalú. Lanyhán küzd a két csapat, 
annál komolyabban csap össze Po
gány és Kovács 11., aminek az a 
következménye a 36. percben, 
hogy a szombathelyi csatár sántít
va játszik tovább. Magyar vonja 
magára ezután a figyelmet. Kiug
rik a labdával, de Varga jókor ér 
eléje s felszedi a bőrt. A 45. perc
ben is Magyar ad jó passzot Nemes 
elé, de az összekötő hibáz s elrom
lik a jó alkalom.

A Sabaria egyenlítésre 
törekszik, de a gólok 

megtörik erejét
Szünet után nagy kedvvel és 

erővel kezdi a játékot a Sabaria. 
Nem tud ugyan az Attila kapuja 
elé nyomulni, de a 4. percben Belkó 
megugrik, Vadász van a nyomában 
s ennek köszönhető, hogy lövése el
kerüli a kaput. A szombathelyi csa
pat tovább harcol az egyenlítésért 
s egyásután két komért is ér el. A 
sarokrúgások nyomán támadt szo- 
rongatásból kibontakozik azonban 
az Attila, majd a 12. percben Se
per lövését Szemző fogja. Perce
kig tart még a Sabaria kemény 
harca, nagy igyekezete, de ered
ménytelen marad. Végre Csere jut 
le az ellenfél kapuja elé, de fényes 
helyzetében is ront. Nem igen van

azonban idő arra, hogy a közönség 
bosszankodjon emiatt, mert a 15. 
perc meghozza a második gólt s el
dönti a mérkőzés sorsát.

Csere beadását ugyanis Bán 
fejjel továbbítja balra s a 
befutó Magyar fejéről a 
hálóba vágódik a labda. 

(2 :0).

A Sabaria megkísérli a helyzet 
megváltoztatását. Sarokrúgást csi
kar ki, majd meg Dankó hibája 
nyit kitűnő pillanatot számára, de 
Szemző tisztázza a helyzetet. Las
san fordul a játék. Az Attila kezdi 

-jobban irányítani s a 28. percben
Bán nagyon jó labdát ad 
Nemes elé. A csatár elég 
messze van a kaputól, de 
hirtelen lő s a jól eltalált 
labda bombaszerűen vágó
dik be a bal felső sarokba. 

(3:0).
A Sabaria most már nem tud újí
tani, Egyre jobban átengedi a teret

Bán
ellenfelének s a 32. percben Janzsó 
hendsze után születik meg az 
utolsó gól. Nemes ugyanis Csere elé 
játszik, majd a szélső bead.

Bán jól érkezik a labdára s 
bár fejese elég gyenge, a 
későn észbekapó Varga már 
nem tudja megakadályozni, 
hogy a hálóba ne szálljon a 

labda. (4 :0),
A hátralevő időt már komolyabb 
Attila-fölény jellemzi. A Sabaria 
meglehetősen visszaesik s mind
össze Belkó jó szabadrúgásával vé
teti észre magát,

Korneyarány 3:0 a Sabaria ja
vára,

A két fél vezetőinek
megjegyzései

Zem plény Gusztáv dr.: Amikor 
a védelem magára talált, jól ját
szott a csapat s különösen a máso 
dik félidőben komoly játékkal vívta 
ki a győzelmet,

R ein er  Sándor: Még tovább fog
juk javítani a csapatot.

D ankó csapatkapitány: Megérde
meltük a győzelmet, amely nem 
volt olyan könnyű, mint amilyen
nek az eredményből látszik.

H erzog  E dvin : Az Attila megér
demelte a győzelmet. A Sabariá- 
ban van néhány kitűnő, de néhány 
egészen gyenge játékos is. A gól
arány túlzott.

L elov its Jenő: A Sabaria erőt
len volt, amit a hiányos felkészült
ség magyaráz.

Vám os, csapatkapitány: A csa
társorunk nem ment semmire. így 
nem lehet komoly játékot várni.

Az Attilára túlságosan 
hízelgő az eredmény,
amelynek nagyságát sem az ellen
fél, sem a mutatott játék nem iga
zolja. Mert a miskolci csapat csa 
táraora még korántsem olyan jó, 
mint amilyennek ez a szép ered

mény feltünteti. Csere nagyon sok 
labdát kapott, sokat jól meg is 
játszott, de bőségesen követett el 
hibát is. Nemes csak remek gól
jával igazolta csatárvoltát, Bán pe
dig még gyenge kondícióban van, 
Magyar észszerű játéka nagy hasz
nára vált a támadősornak és a 
csapatnak egyaránt, míg Sziklait 
elhanyagolták,. Alig jutott labdá
hoz.

A halfsorban a Szabó, Pogány, 
Sós sorrend jelzi a rangsort a já
ték alapján. Szabó pompásan vé
gezte dolgát, Pogány gyengébb 
kezdés után jól játszott, míg Sós 
csak a támadásokban vétette észre 
magát. A védelemben Szemzőnek 
kevés dolga „akadt s alig jutott lab
dához. Dankó bizonytalanabb volt, 
mint máskor, Vadász pedig meg
szokott, erőteljes játékát játszotta.

A Sabaria legfőbb hiányos
sága az volt, hogy a fedezet, 
sora hamarosan kifáradt, 

kidőlt a küzdelemből.
Vámos készült el legbamarább ere-, 
jével, míg Szaniszló bírta lagto-

G Ó L R E K O R D E R
csak ex lehet, 
aki a döntő helyzet' 
ben nem veszti el 
a tejét.
Ezért igyék
HÁG KÁVÉT, r,
és Idegekre teljesen ártalmatlan, 
koffeirtmenies babkávé.
Kapható minden
Süsse?- és csemageüzletben

vább, A védelemnek ilyenformán 
nehéz munkája támadt ezen a mér
kőzésen. Igaz, hogy Varga két gól
nál hibázott s ezzel súlyosította a 
csapat helyzetét. De Kovács I.-nek 
sem ment a játék. Janzsó nem 
győzte hibáit javítani, ő ugyan ki
tünően játszott végig.

A csatársorban csak Iglódynalt 
voltak jó momentumai, de az egész 
sor nagy csalódást keltett Miskol
con. Kovács II. minden igyekezete 
az veit a Pogánnyal történt össze
csapása után, hogy a kölcsönt visz- 
•szaadja s ezzel elvesztette játéka 
értékét. Seper erőtlen center, Bor
bély meg egyéni játékos. Kitörései 
azonban sorra elhaltak. Belkó még 
nincs igazi formájában.

Leiner bíró jól vezette a 
mérkőzést.

Tanúságot tett arról, hogy vidéken 
is lehet olyan bírákat találni, akik 
a legnagyobb feladatokra is joggal 
jelölhetők, kiküldhetők.

Sárba tapossák Óbudán
ezentúl az önálló pálya
politikát

Váratlanul szép számú érdeklődő gyűlt 
össze és zajongott a pénzéért, mikor 
a bíró nem volt hajlandó a sárréten le
vezetni a meccset, a Vasas meg menten 
elsietett, derbit nézni

«— Saját tudósítónktól —

Ragyogó tavasz és viszafelé özönlő 
tömeg fogad bennünket a nagy
szombatutcai pálya sarkán.

—- Elmarad a meccs 1
— Kóma ins Mozil
és hasonló hangok hallatszanak. 

Alig akarja valaki elhinni a hírt, 
hiszen szinte influenza-gyógyító szé
pen süt a nap. Ilyen ragyogó időben 
ne lenne meccs? Benn a pályán 
azonban már bizonysággá válik a 
hir.

A kaputól a pályairodáig sűrű 
embertömeg. Alig lehet keresztül
törni rajta. Végre erős könyökölés 
után fenn vagyunk az erkélyen, 
ahol Propper elnök és Komor igaz
gató áll szinte kéztördelve. Tehetet
lenül nézik a tolongó sokaságot. 
Propper elnök a kérdésünkre a kö
vetkezőket mondja:

-— Mihalicza Mró a pályát baj
noki mérkőzésre alkalmatlannak 
nyilvánította. Pedig már sokkal rósz 
szabb viszonyok között is játszot
tak bajnoki meccset.

Komor igazgató már pattogóbb:
— A Vasastól nagyon barátság

talan lépésnek vesszük mai visel
kedését. Ha már bajnokit nem lehet 
játszani, kértük, hagy a közönség 
miatt mert már vagy ötszáz ember 
állt itt negyed i-kor a pályán, vál
tott jeggyel —- legalább 2x20 perces 
barátságos mérkőzést játszunk. Fel
ajánlottunk 100 pengőt, vagy a fele 
bevételt, de ők kétszázat kértek. 
Most itt állunk a rendezői kiadások
kal (rendőrség, jegyek, plakátok) és 
meccs nincs. De nézze ezt a töme
get, amely lenn áll. Vissza kell adni 
a pénztt íg y  semmi esetre sem lehet 
megmenteni a magyar sportot. In 
kább kiszaladnak a derbire, semmint 
segítségünkre lettek volna.

Nagyon haragszik K om or igaz,- 
,tó, a tömeg meg egyre hangosáb

an követeli lenn a jogait, illetve 
vissza a pénzét.

Benézünk a klubházba, ahol a 
zöld asztal mellett már vidám játék 
folyik. Mihalieza bírót kibicelésében 
zavarjuk meg, mikor véleményt ké
rünk tőle:

FutballcipSben végigjártam  a 
pályát és a mély, agyagos, ragadós 
talajt bajnoki mérkőzésre alkalmat
lannak nyilvánítottam.

Végre most már mi is lemegyünk 
a pályára, hogy meggyőződjünk kö
zelről is az igazságról. Bizony szo
morú kép fogad. Az egész télen ösz-

gab
bán

szegyűlt csapadék, hő, jég most az 
erős napon felolvadt. Nemcsak a fe
lülete sáros, hanem arasznyi mély 
a latyak! Az agyag ragadós péppé 
változott, amelyben bennragad a ci
pő. És az egész 'mezőnyben nincs 
egy szemernyi vigasztaló pont sem. 
Mintha hideg láva öntötte volna el 
a kerületi pályát.

P o p p e r  elnök maga is látja a vi
gasztalan képet és rosszalólag rázza 
a fejét.

—- Ezzel be is fejeztük az önálló 
pályapolitikát. íg y  nem lehet dol
gozni. Az Újpest—Hungária előtt 
szépen elhelyezlcedhettünk volna és 
az igazgatóság mégis ragaszkodott 
a saját pályához. Tessék!

Megkockáztatjuk a haragos elnök
nek közbevetni:

— Elnök úr, az önálló pályapoili- 
tika első feltétele mégis csak a pá
lya rendbentartása volna. Csak az 
Úristenre bízni a dolgot mégsem le
het. Pedig közönség lett volna.

— Legalább ezer ember fizető né
zőnk lett volna — bólogat sajnálat
tal az elnök.

Kár, kár.
—  Elnök úr, mikorra tervezik as 

elmaradt meecs megtartását? —* 
szól az utolsó kérdésünk.

— Az intézőbizottság fog  dönteni 
efelől. Annyit mondhatok, hogy ne
künk szabad vasárnapunk nincsen. 
Csak hétköznap jöhet számításba.

Kerestük még a Vasas vezetőit, 
de azok úgy eltűntek a környékről, 
mint a kámfor. Mintha attól féltek 
volna, hogy fél négyig felszárad a 
pálya és játszani kell,

Eltolták az április 3-ra kitűzött 
Kispest— Sabaria bajnoki mérkő
zést. Közös megegyezéssel, A® e 
héten útrakelő kispestiek ugyanis 
még két hét múlva is külföldön 
játszanak. Április 3-án München
ben, vagy környékén lesz mérkő
zésük. A tárgyalások ezirányban 
még folynak.

A TiláBhírt angol Tfeo Ciixm 
lilán kerékpárokat kari ÍO P 
résziéire, kerékp&ralkatré- 
92«ke( nagybani erede'í gyá
ri árban, I81S0 gami 5.63. feeisii 1.30 
LÁNG ÉS FIA

kerékpároagykereskedéae, 
Budapotj-, YflJ. kér., Jéassf-Mrót 41. ezé«
Árjegyzék 190D képpel Ingyen-,,. Alapi; ra l m
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A I!. ligában:

Változatlan 
két első állása/
m e rt  a derbi itt is döntetlen 
eredményt hozott 
A meglepetés: kikopott a Turul!

— Saját tudósítónktól —
II. liga állása:

1. Soroksár
2. Szeged
3. Turul
4. Eto Í’C
5. Bak TK
6. Vao FC
7. Bécs-Bar.*
8. Megye-
9. Terézváros

10. .Rákospalota*
11. Maglód*

13 9 4 — 38:15 22 (4)
12 9 3 — 30:12 21 (3)
13 8 3 2 43:17 19 (7)
13 7 1 5 40:24 15 (11)
10 6 1 3 15:17 13 (7)
12 5 2 5 27:21 12 (12)
12 6 1 5 39:27 11 (13)
11 2 2 7 5:37 6 (Ili)
11 3 — 9 13:32 4 (18)
11 1 1 9 12:39 1 (21)
10 ------  10 7:31 —2 (22)

2—2 büntetőpont levonva.

Gyenge volt a 
nívó/ de még 

gyengébb a báró
Etc FC— Maglód 3:0 (0 :0 ).

1100 néző. Erzsébet-utca. Bíró: 
Lengyel F.

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

Maglód: Kaszás —  Barta, Kon- 
ka —  Schein, Basky II., Koll- 
mann —  Molnár, Németh, Gyenes, 
Orsolyák, Koleszár.

A  szépnek indult mérkőzést a 
bíró gyenge és erélytelen ítéleteivel 
teljesen tönkretette. A- játék az 
erzsébetiek vezető gólja után a 
Maglód részéről annyira eldurvult, 
hogy Pomázi lábtörése lett a vége.

Az első félidőben egyformán tá
mad mindkét csapat. Az erzsébetie
ket a jobbszárny hozza lendületbe, 
míg a vendégcsapat inkább a két 
szélsője révén veszélyeztet.

A  második félidőt Mézes kapufa
lövése vezeti be. A 17. percben Ur- 
bancsik szökteti Léteit, aki a ki- 
futó Kaszás mellett begurítja a 
labdát (1 :0 ). A  gólra heves táma
dással felel a Maglód. Molnár a vo
nalig fut a labdával, majd kö
zépre adja Orsolyáknak, de őt Ső
tér az utolsó pillanatban szereli. 
A 28. percben Pomázi szabadrúgá
sát Kaszás elvetődve védi, a kicsú
szott labdára Simon és Konka egy
szerre ér oda, -de még Simon a há
lóba emeli a bőrt, addig Konka a 
saját kapusát rúgja fejbe, ö t  per
cig élesztgetik Kaszást. A 31. perc
ben Schéin beletalpal Pomáziba, az 
összekötő fekve marad és mint utó
lag kiderült, eltörött a lába. A  kö
vetkező percben Ko! eszárt durva 
játékért leküldi a bíró. A  34. perc
ben Izsépy beadását Kollmann kéz
zel fogja. A 11-est Sőtér értékesíti. 
3:0. Az utolsó percben Konka csú
nyán leteríti Urbanesikot.

Megyer tám ad, 
Rákospalota lövi 

a gólokat
Rákospalota— Megyer 3:0 (1 :0 ).
Szent László-tér. B író : Glück B  
Rákospalota: Karaszek —  Model, 

Csík —  Sebők, Polt, Mődl —  Sza- 
túr, Bartkó, Jeney II., Roszkopf, 
Dénes.

M egyer: Szeifert —  Pataki,
Magó —  Schalkovszky, Szekeres, 
Holler —-tíW agner, Milács, Fieger, 
Csarny, Bíró.

Csapkodó, élvezhetetlen mérkő
zés, melyhez még ráadásnak hozzá
járult a rossz talajú pálya.

Megyer-támadással indul a já
ték, 1 1 -eshez is jut, de a büntető- 
rúgást Fieger Karaszek kezébe 
lövi. Utána lapos játék alakul ki. 
Váltakozva intézik a csapatok a tá
madásokat, de mindkét félnél a 
csatársor teljesen tehetetlen.

Némi Megyer-fölény alakul, 
mely alatt egy-két kapura rúgáson 
kívül semmi sem történik.

A Rákospalota ritkán nyomul fel 
és akkor is próbálkozásait meghiú
sítja a most még biztos helyi véde
lem.

Végre egy formás támadás: a 
35. percben Dénes hosszú labdát 
kap, szépen fu t le és jó  beadását

Jeney II. a hálóba pöcköli. (1 :0 )  
Gól után a megyeriek erősítenek, 
de Schalkovszky többször is fölé 
lő.

A II. félidő elején a helyi csapat 
Irányítja a játékot, de csatárai 
most is eredménytelenek. A 14 
percben mezőnyjáték folyik, ami
kor Bartkó megszökik és növeli a 
rákospalotaiak előnyét. 2:0. Majd 
megint a Megyer erősít és megint 
a Rákospalota rúgja a gólt: a 21. 
percben  ̂ Roszkopf kapu előtti tu
multusból beállítja a végeredményt. 
3:0. Szürke mezőnyjátékkal fejezik 
be a mérkőzést.

A  győztes csapatnál Karaszek 
Mődl és Jeney II. játéka tetszett, 
míg a Megyémé! a védelem és 
Csarny érdemel említést.

A Terézváros rtesti 
érdemelt ilyen 

súlyos arányban  
vereséget

Pécs-Baranya— Terézváros 4:0 
(4 :0 ).

Erzsébet-utca. B író : Hajós.
Pécs-Baranya: Jókai —  Iványi, 

Kővári —  Mecseki, Palkó, Bakán
—  Fogas, Halas, Kristóf, Táltos, 
Kocsis.

Terézváros: Müller II. —  Strei- 
cher, Vice —  Kovács, Váradi, Tóth
—  Kardhordó, Petrusa, Klovács, 
Udvaros, Pilis, .

Az egész mérkőzés alatt a pesti 
csapat volt többet támadásban. A 
Baranya csak lerohanásokkal ope
rált —  szerencsésen.

A Terézváros erős támadása ve
zeti be a mérkőzést és egymásután 
három kornert ér el. Az utóbbiból 
kavarodás lesz a vidékiek kapuja 
előtt. Petrusánál a labda, de őt Kő
vári elnyomja. Ezért 11-es jár. A 
büntetőt Udvaros lövi —  Jókai ke
zébe. A  17. percben támad először 
a Baranya, de ebből gól is lesz. 
Halas kiugrasztja Fogast, aki a 
vonalról centerez s a befutó Táltos 
befejeli a labdát. 1 :0. Pár perc 
múlva megismétlődik az előbbi je 
lenet: Fogas befut, beadását Kris
tóf fejeli, de most Streicher kéz
zel kiüti a labdát. A. 11-est Táltos 
értékesíti. 2:0. A  pesti csapat nem 
csügged és erősen szorongatja a 
vidék kapuját. Előbb Klovács, majd 
Petrusa szép lövését védi Jókai. A 
28. percben Kocsis— Táltos szép 
összjáték után, utóbbi szép lövéssel 
megcsinálja a „mesterhármast” . 
3:0. A  38. perc meghozza a vég
eredményt. A pécsi belsők egymás
nak tologatják a labdát, végre Ha
las a hatosról bevágja. 1:0. Befe
jezés előtt Kovács kezére pattan a 
labda a kapu előtt, de ezt a 1 1 -est 
Táltos.a kapusba lövi.

Fordulás után a lelkes Terézváros 
állandóan ott tanyáz a Baranya 
térfelén, de az eredményen változ
tatni nem tud.

Jók: Jókai, Kővári, Palkó, Fó- 
gas és Táltos, illetve Vice, Váradi, 
Kardhordó és Petrusa.

Rekordközonség előtt döiitefSesiüi 
végződött a soroksári derbi

G ó llö vő : Korányi II. és Küzdényi
Szeged FC— Soroksár 1:1 (0 :0 )
Soroksár. 2000 néző. B író: Vass 

Ernő.
Szeged FC : Pintér —  Sirály, 

Raffai —  Pólyák, Tóth, Harmath 
—  Korányi II., Stemler, Lukács, 
Grósz, Havas.

Soroksár: Bácsay —  Schweier, 
Lichtner —  Elblinger, Illik, Ko 
vacsics —  Pflum II., Zwick, 
Schmidt, Küzdényi, Egyed.

A két elsőligaaspiráns találko
zása az erőviszonyoknak meg
felelő eredménnyel végződött. 
Mindkét csapat egyformán ha
gyott ki helyzeteket. Az első fél
időben a Szeged FC, a második
ban inkább a Soroksár . volt fö 
lényben.

Szeged FC kezd. Korányi II. le 
futása hozza izgalomba a nagy 
számban megjelent soroksári 
szurkolókat. Hatalmas iram alakul 
ki, mindkét csapat érzi a mérkő
zés nagy fontosságát. Szeged szép 
támadásokkal operál, ám a belsők 
a legszebb támadásokat is elfinom 
kodják. Illik Schmidtnek ad, aki 
öt embert kicselezve törtet a kapu 
felé, Pintér kifutása azonban tisz
tázza a helyzetet. A  15. percben 
szabadrúgás a 16-os táján. Korá
nyi II. áll neki és lövése a felső 
kapufáról pattan vissza. Majd 
Lukács közeli bombáját védi nagy 
szerencsével a kitűnő Bácsay. So
roksár támadásai ritkábbak, de 
annál veszélyesebbek. Schmidt és 
Küzdényi vezet formás rohamokat, 
a pompásan dolgozó hátvédek 
azonban mindenütt ott vannak és 
minden akciót csirájában elfojta
nak. Szeged jut sarokrúgáshoz, de 
Korányi II. a nagy izgalomban i 
háló mögé helyez. A szurkolók kó 
rusban zúgják: „Köszönjük szé
pen.”  Sok a taccsdobás., Újból 
fellángol a Soroksár, Küzdényi 
lövése messze elkerüli a kaput. Az 
iram lanyhul. Soroksár jut sarok
rúgáshoz, a védelem' azonban fel
szabadít. A küzdelem nyílt. A  so
roksári szurkolók „nem paj Sorok
sár”  felkiáltással buzdítják a ha
zai csapatot.

Szünetben nagy az izgalom, 
mindkét csapat erősen fogadkozik, 
hogy majd „most jövünk mi” . A 
Szeged FC a hideg öltözőre pa
naszkodik.

Szünet után Soroksár hatalmas 
offenzivába kezd. Lövést, lövésre 
halmoz. Különösen Schmidt —  ki 
most helyet cserélt Küzdényivel 

van elemében. A  gól a levegő
ben lóg. A Szeged FC csak szór
ványos támadásokat vezet Egy 
ilyen ártatlannak látszó támadás 
indul a soroksári kapu felé. Tóth 
hosszan előreadott labdáját Korá
nyi II. elcsípi. Száguld, a hátvédek 
nem tudják utolérni,

Bácsay kifut, Korányi II. nem 
zavartatja magát és a földön 
heverő kapus mellett a háló

ba gurít. 1 :0.
Hatalmas csönd fogadja a várat
lan gólt. Sokan nem értik a dol
got, mert a labda a háló alatt ki
surrant és ágy látszott, mintha a 
lövés a kapu mellé ment volna. A 
középkezdés minden kétséget kizár, 
A Soroksár ideges lesz és úgy 
játszik, mintha az egyenlítésről 
egészen letett volna. Most mindkét 
csapatnál új formáció alakul. A 
Szeged FC egészen védelembe vo
nul, míg Soroksár 8 embere elől 
csatározik. A szurkolók hatalmas 
buzdítása ugyanis lendületbe hoz
za Soroksárt. Támadnak. Veszélye
sek. Schmidt és Egyed vezeti 
támadás, a labda Raffai elé pattan,
•ki a rúgást elhibázza. A  szemfüles

Küzdényi ott terem és 10 
perccel a befejezés előtt a jó  
szurkolók hatalmas ujjon- 
gása közben kiegyenlít. 1 : 1 .
A  gól felvillanyozza a honi csa

patot és már-már úgy látszik, 
hogy sikerül a vezetést is megsze
reznie, mikor a játékvezető a mér
kőzés végét jelzi. Ha még öt per
cig tartott volna. . .

A  Soroksár csapata fürgén és 
ötletesen játszott. Minden táma
dása veszélyt jelentett és csak a 
pompásan működő szegedi védel
men múlott, hogy nem volt ered
ményesebb. Bácsay jól és nagy 
szerencsével védett, A  hátvédek

egy-két hibától eltekintve, jól dol
goztak, míg a fedezetsorról ez 
nem mondható el. A  csatárokat 
nem támogatták eleget. Kiemelhet
jük még Schmidt és Egyed ötletes 
játékát.

A  Szeged FC játszotta a szebb 
futballt. Technikáját szinte túlzott 
mértékben csillogtatta. Sok jó 
helyzet veszett kárba a finomkodó 
játékmodor miatt. A védelem em
berfeletti munkát végzett. Sirály 
is, Raffai is jól rúgott, jól helyez
kedett. Raffai csak egy hibát csi
nált, abból is gól lett. A fedezet
sor lelke a fáradhatatlan Tóth, 
míg a csatársor és egyúttal a 
mezőny legjobb embere Korányi 
II. volt. Stemler lassú és fejelni 
nem akart, vagy nem tud. Havas 
okosan játszott, bár beadásai nem 
mindig sikerültek.

A bíró túlságosan a két határ
bíróra bízta magát.

A lelkesen küzd© 
vívók megérde
melten nyertek
Vác FC— Turul 2:1 (1 :0 ).

Millenáris. B író: Barna.
Vác F C : Léderer —  Reinthaller, 

Vogel —  Lusztig, Neumann, Fried 
—  Sárosi, Arató, Fischer, Kohn, 
Krausz.

Turul: Déri —  Lengyel, Reisner 
— Talmács, Sipőcz, Zsebeházy — 
Kelemen, Horváth, S-enger, Schell, 
Pirityi.

Barna játékvezető csak előzetes 
pályavizsgálat után nyilvánítja 
bajnoki mérkőzésre alkalmasnak a 
pályát. Az 1. percben Talmács a

középvonalon kézzel fog egy lab
dát. A  szabadrúgást * Vogel lövi, 
Neumann Krausz elé tálal, a szélső 
a Turul-védelem súlyos hibájából 
egyedül áll a kapu előtt. Déri ki
szalad a kapuból, de Krausz előbb 
éri el a labdát és a kapus mellett 
gólt lő. (1 :0 ). Kelemen öt lépésről 
hátsó kapufába lő. A 23. percben 
Kelemen meglóg, centere Vogel ke
zére esik. A 11-esnek Horváth áll 
neki, de sarokba irányított bombá
ját Léderer bravurosm fogja. A  
26. percben Schell és Pirityi össz- 
játékából előbbi éles magas lövést 
küld kapura, de Léderer kornerre 
boxol. A 38. percben Léderer kezé
ben a bőr, Horváth ráfut, Léderer 
kiejti, a kapu üres, azonban mégis 
hihetetlen szerencsével mellé megy 
a labda.

Szünet után a Turul teljesen be
szorítja ellenfelét, a Vac-védelem 
azonban kitünően tömörül. A 15. 
percben korner a Vác FC ellen, Pi
rityi sarokrúgása ideálisan száll a 
kapu elé. Kelemen kiugrik a Vac- 
játékosok között lövése nyomán a 
labda védhetetlenül hull a hálóba. 
(1 :1 ). A védelem hibájából Fischer 
is, Krausz is szabadon marad. Fi
scher lövését Déri a lesántult 
Krausz elé üti ki, aki gondolkodás 
nélkül megszerzi a vezetést. (2 :1 ). 
Ezután Arató felső kapufát lő. A  
30. percben Neumannt, azért mert 
Sehellt olyankor, amikor a labda 
nem volt nála, csúnyán felvágta, a 
bíró kiállította. A 44. percben Vo
gel földön fekvő ellenfelébe rúg, 
kiállítás jár érte. A 45. percben 
korner a Vác FC ellen, de már nem 
jut idő a rúgásra.

A Vác FC-ből minden játékos 
dicséretet érdemel. A mezőny leg
jobbja Léderer, aki mindent védett. 
Kitűnt még Reinthaller, Vo-gel, 
Lusztig, Neumann és a sánta 
Krausz. A Turulból Reisner, Len
gyel, Kelemen és Horváth vált ki. 
Déri láthatóan erős lámpalázzal 
küzdött. ■

Meglepetések napja 
Pozsonyban
Botrány Érsekújvárt — A Krakóvia 
veresége

— Telefonjelentésünk —
Pozsony, március 13.

A pozsonyi kerü
let mai fordulója 
szinte kivétel nélkül 
meglepő eredménye 
két hozott. Az első, 
legnagyobb meglepe
tés a Ligeti nagy
szerű játéka. A baj 
nokcsapat nagy vér- 
veszteségei után nem 

lehetett hinni, hogy tartalékjai 
ilyen hamar elérik azt a színvona
lat, amit a Ligetitől megszoktunk 
A Húsos lelépése örvendetes bizo
nyítéka annak, hogy a Ligeti 
máris a régi." Meglepetés a Ma
lmö ea nagy gólarányú győzelme a 
PTE  felett, de meglepetés a Vasas 
eredménye is, éppen úgy, mint a 
lévaiak pontvesztése.

Meglepően csalódást keltett 
lengyel Krakóvia, amely a Bratisla- 
vával szemben maradt alul, no és 
végül számítsuk a meglepetések 
közé az érsekújvári botrányt is, 
amely megakadályozta, hogy a ki
tűzött mérkőzést a bíró levezesse.

A  részletes eredmények a követ 
kezők:

L igeti— Húsos 11:2 (5 :0 ). A
Ligeti góljain Korupszky ( 4 ), 
Kalmeyer (4), Rieger (2) és Ma- 
yer III. (1) osztozott.

Makkabea— PTE 5:2 (2 :1 ). A 
bokáig érő sárban nem érvénye
sült a PTE lapos, gurulós játéka, 
ez okozta a nagy vereséget. A 
Makkabea győzelme reális, de a 
gólarány túlzott.

Vasas— Cérnagyár 7:1 ( 3 :0). 
A tipelők itt is mást vártak! A 
Vasastól kevesebb gólt, a Cérna
gyártól jobb játékot.

Lévai TE— Galantai SE 1:1 
(0 :0 ) .  Az otthon játszó lévai 
csapattól pontot vett el a galantai 
csapat, ami beszédesen bizonyítja 
komoly erejét.

Kábelgyár— Komáromi FC 2 :0.
(Érsekújváron.) Az első félidő 
43. percében a bíró mindkét csa

patból ki akart állítani egy-egy 
játékost, mert azok összevereked
tek. A komáromi játékos azonban 
nem volt hajlandó elhagyni a pá
lyát. Erre a bíró, mivel már előbb 
is botrányt okozott az, hogy a kö
zönség a pályára rohant s így 
nem látta biztosítva a mérkőzés 
sima lefolyását, bizonyos várako
zás után lefújta a meccset.

Bratislava— Krakóvia 7 :2 (2 :2 ).* 
A krakói csapat súlyos vereségét 
alig magyarázhatja az, hogy szom
baton Brünnben játszott, ahol a 
Zsidenicétől kapott ki 4 :2  ( 0 : 1 ) 
arányban. A vendégcsapat fárad
tan, felkészületlenül játszott s a 
második félidőben összeroppant. 
A gólok közül Bulla ötöt, Dancsik 
pedig kettőt juttatott a krakói 
kapus hálójába.

A csehszlovák szövetség közgyűlé
sén újra megválasztották Pelikán dr-t 
a CsAF elnökévé.

* Meml-tejcsokoládé. Legfinomabb 
teljestejjel, higiénikus, modern gyá
runkban készítve. Ize kitűnő, tápereje 
nagy.

világaftrakciójáról beszél 
egész Budapest

Breithart
a világ legerősebb embere

Grita Gelln
peraénekesnő lovon

Huling fókája
f zeiizáoiós idomítás

KASSNER
prolongálva
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Az amatőröknél:

Itt is döntetlen 
a derbi
s így a Törekvésnek most ugyanannyi a vesztett 
pontja, mint a tegnap nem játszott FFC-nek 
és BSzKSIí-nak — A sereghajtók pontokat 
szereztek : a Fér, Vasutas nagy meglepetésre 
legyőzte az UTE-t

I. osztály
1. Törekvés
S. FTC 
I. BSzKBT
4. Postás
5. BSE
6. MAVAQ
7. UTE
8. URAK
9. Elektromos10. MTK

U. FV8K 
12. „33“  FC
18. III. kér. TVE 
14. BEAC

11 (23) 
10 (24) 
9 (23) 
7 (27)

III. kér. TVE— BSzICRT Nagy-
Ezombat-utca, fél 2. Bíró: Bélés és

FTC—Elektromos ÜUöi-út, 12. Bí
ró: Dollár

elmaradt a pálya használhatatlan
sága miatt.

Amikor a bíró otthon 
felejti az erélyét
MTK— URAK 2:2 <2;1).

Hungária-út. Bíró: Glüek J.
MTK:  Toldi — Kállai, Gábor — 

Váradi, Kovács, Semsey —  Bacsay, 
Konrád, Hódi, Kecskeméti, Sas.

URAK: Danzinger — Farkas,
Székely —  Kulcsár, Vida II., Rein

Jáger, Vida III., Jeney II., Tom- 
bor II,, Szűcs.

Az MTK vezeti az első támadáso
kat. Egy korner ezeknek az eredmé
nye, semmi más. Az URAK válaszol, 
Jeney kitör, holtbiztos helyzetbe jut* 
de késik. A védelem kornerre ment. 
Ismét az MTK veszi át a vezetősze- 
repet, de a támadások puhák és az 
URAK-védelem könnyen ment. Me
gint kornert rúg az MTK, de Ba
csay mellé küldi, ugyanő lő mellé 
kevéssel utána nagy helyzetből, A 
kirúgott labdával Szües elsz'alad, za
vartalanul beadhat, Jeney II. kapja 
a labdát és vérszegény lövése is 
hálót ér, mert Toldi ügyetlenkedik 
0:1. Pár perc múlva ártatlan keze
lésért tizenegyest ítél az URAK el
len a bíró. Rövid reklamációk után 
Bacsay annak rendje és módja sze
rint bevágja 1:1. Az MTK vérsze
met kap és az utolsó percben Bacsay 
beadását Sas berúgja íl.'I.

A második félidőben kevesebb a 
futball, több a fault. Az URAK he
vesen támad, de nem sokra megy, 
sőt Kecskeméti kapufájától még o 
kerül veszélybe. Az MTK utolsó fel- 
lángolásaképen Bacsay lő szépen ka
pura, de a veszélyes labdát Danzin
ger kiüti. Innen kezdve feljön az 
URAK és az MTK visszaesik. A 35 
percben Konrád faultol. Nem súlyos 
eset, egyszerű fault. Rein azonban 
mégis mérges, utána szalad és közel
harcba kezd Konráddal. Kováás siet 
rendet teremteni és Reint eltolja a 
harc színhelyéről —* áliánál fogva. 
Ütésről szó sincs. Rein azonban ki- 
használja a helyzetet, elterül, mint
ha Schmelingtöl kapott volna mély
ütést. A tettetés beválik. Kovácsot 
leJcüldi a bíró, Rein felugrik ás ví
gan futballozok tovább. Meg az 
URAK rúg egy gólt Vida III. ré
vén és vége a meccsnek, ö t  perccel 
korábban! Az MTK-ban a két bekk, 
Kovács, Bacsay, az ÜRAK-ban Szé
kely, Rein, Szűcs játszott jól. Glüek 
bíró erélyét otthon felejtette.

A lelkes vasutas 
csapat értékes ponto

kat szerzett
FVSK— UTE 2:1 (2 :1 ).

UTE-pálya. Bírd: Tihanyi.
Fér. Vasutas: Pánczél —  Velies- 

kő, Fog] I. — Szabó, Fogl II., Benkő 
— Beleznay, Honti, Szoják II., Csésze 
neki, Komáromy.

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

A vasutasok nagy lelkesedése biz
tos győzelmet szerzett a gyenge csa
társorral rendelkező honi csapat el
lenében.

A piros-fehérek nagy ambícióval 
fekszenek a küzdelembe. Futó kor
nert vét, amelyből Komáromy kapu
fát lő, majd szabadrúgáshoz jut a

—  Saját tudósítónktól —
vasutas csapat. Cseszneki éles lövése 
a védőkről visszapattan. Cseszneki 
Honti elé ad, aki tisztán állva hatal
mas lövést küld a jobbsarokba. (1:0), 
A  gól után az UTE is támadásba 
lép. Futó szabadrúgása alig megy 
fölé. Klauber—Putz összjáték után 
Klauber lövésébe Velicskó a kezét 
teszi bele. 11-es, amit Holch értéke
sít. (1:1). A  vasutas csapat erősít. 
Kolozsváriról lepattant labda Belez- 
hayhoz kerül, akit Futó nehezen sze
rel kornerre. A túlsó oldalon Unger 
lefutása veszélyeztet. Balra ad, a 
labdát Páncél elnézi, Putz azonban 
hibázik. A Fér. Vasutas igyekezete 
ismét eredményes. Rosenberg nem 
bírja fogni Csesznekit, akinek magas 
lövése a hálóban köt ki. (2:1).

Szünet után a honi csapat látha
tóan belefekszik, a csatársor azonban 
teljesen akciószegény. Ungert szök
tetik, de elcsúszik. Fogl II, hibázik, 
korner, amelynél a lila-fehér csatár
sor nem található. Annál veszélye
sebb a vasutas csapat. Fogl II. kapu 
elé ad, Szoják csúszik, Komáromy 
beadását Balló teszi ártalmatlanná, 
Fogl II. remek lövését Alscher kor
nerre tolja. Szoják kétszer lő ember
be. Az UTE teljesen felforgatja csa
patát, de ez sem hoz eredményt. 
Honti remekbe szabott lövését a ka
pufa tartja fel. Benkő csúnyán megy 
bele Kolozsváriba, mire a bíró 
kiállítja.

Jól játszott a ferencvárosi védelem, 
Fogl II., Komáromy," Cseszneky, 
Honti. Az UTE teljesen gyenge csa
társora nem sok jóval kecsegteti a 
lila-fehéar hívőket. Egyénileg Balló, 
Kolozsvári, Sándor és Alscher vált 
ki az együttesből.

A Postás a 33-C  
otthonában vett reván- 
sot az őszi vereségért

Postás—-33 FC 3:1 (2:0).
Budafoki-út. Bíró: Rubint.

Postás: Kristóf — Jelen, Bogdán
— Illyés, Bodrogi, Bokor — Kása, 
Kertész, Hollósi, Mátéffy, Horgos.

33FC: Raffay — Szenczy, Szabó
— Feketehegyi, Fehér II., Major — 
Juhász, Garai, Fodor, Kovácsy III., 
Kiss.

Eleinte a 38FC támad és Kristóf 
pompás védést mutat be. A kirúgás
sal Horgos szökik, de Raffay rá
vetessél ment. Mátéffy gólt lő, da 
előzőleg kézzel érintette a labdát és 
így az érvénytelen, A Postások fö
lénybe kerülnek. A 22. percben Bod
rogi Hollősihoz ad, aki Mátéffyhoz 
játszik, ennek keresztlabdája Ker
tészt üresen találja és a lövés véd- 
hetetlen. 1:0. Postás-fölény alakul ki. 
Mátéffy, majd Kertész éles lövései 
foglalkoztatják Raffayt. Majd Hol
lósi labdája pörög a gólvonalon. A 
37, percben Bodrogi Horgost indítja 
Útnak, Kertész kapja a beadást, 
továbbítja Hollósinak, aki a hálóba 
vágja. 2:0.

Szünet után a 33-sok is feljönnek, 
Kiss lefut, bead, de Fodor az álló 
labda mellé rúg. A másik kapunál 
Kertész lábáról csúszik le jó helyzet
ben a labda. A 20. percben Fodor 
hosszú labdájával Juhász a kapura 
tör, hiába nyomja Bogdán, a hálóba 
vágja a bőrt. 2:1. A 33-asok tovább 
támadnak, de Jelen nehéz dió a szá
mukra é? elegánsan szereli le a tá
madásokat. A Postások erősen szo
rongatnak. A 31. percben Kása fut, 
de Szabó löki. A szabadrúgást Má
téffy kapja, Hollóéihoz továbbít, ez 
visszajátszik Bokorhoz, akinek éles 
lövése a lábak között a hálóba csú
szik. 3:1. Horgos kapufáról lepatta
nó labdáját Mátéffy két lépésről fölé 
emeli. Nagy helyzet volt! A 33-as is 
támad, de Kiss lövését Kristóf pom
pásan védi. A bírót megsértik, mire 
a játék szünetel 7 percig. A kény
szerszünet után már az eredmény 
nem változik. A győztes csapat vé
delme kiválóan játszott. Jelen a sze
relésben, Bogdán a helyezkedésben 
volt jó. A halfsorban Illyés munka
bírásával tűnt ki. A csatársorban a 
Kása—Kertész szárny pompás össz- 
játékikal, Hollósi kitűnő irányításá

val, Mátéffy kitöréseivel, míg Hor
gos okos beadásaival nyújtott kiválót. 
A vesztes csapatban csak Szenczy, 
Szabó, Kiss, Fehér II. és Raffay 
játszott elfogadhatóan,

Eíafándékozott egy 
pontot a MA VÁG

MÁVAG— BEAC 2:2 (2 :1 ).
Lágymányos. Bíró: Bitó S,

MÁVAG: Országh —. Krajcsi,
Fácán II. — Herczegh II., Gálos IJ„ 
Horváth I. — Zavatzky, Ivanics, Éb- 
ner, Opata, Antal.

BEAC: Takács — Mester, Ghi- 
messy —  Izsák, Sághy, Szántó — 
Kertész, Koncicky, Wig, Ivány, 
Zudla.

Nagy lendülettel kezd a BEAC, 
erősen ostromolja a gépgyáriak ka
puját. Koncicky 16 méteres erős lö
vése centiméterekkel süvít a kapu 
fölött. Röviddel utána Zavatzky le
fut, de szépen kidolgozott labdája a 
jól vetődő Takács zsákmánya. A 23. 
percben Sághy szabadrúgásából 
Kertész megszerzi csapata számára 
a vezetést (0:1). Négy perccel ké
sőbb Zavatzky szépen szálló beadá
sát Antal leállítja, s 10 méterről 
gyilkos bombát kőid a léc alá (1:1), 
A 40. percebn Ébner megvágja a 
jobbszélről kapott labdát, s a követ
kező pillanatban a felső jobbsarok
ban ugrál a bőr (2:1).

Szünet után jóidéig hullámzó me
zőnyjáték folyik. A 20. percben 
nagy kavarodás támad a vendégé 
csapat kapuja előtt, ebből a szem
füles Kertész bekotorja az egyenlí
tést jelentő gólt (2:2). A 35. percben 
Szántó a 16-oson belül ellöki a ka
pura tartó Ivanicsot, de a megítélt
11-est Ébner Takács kezébe lövi. Or- 
szághot és Szántót sportszerűtlen 
viselkedés miatt kiállítja a bíró. A 
MÁVAG-ból Zavatzky, aki különben 
a mezőny legjobb embere volt és 
Krajcsi vált ki, míg a hazai csapat
ban Sághy, Kertész és Wig játszott 
jól.

II. osztály
Stobbe-csoport

A csepeliek megingatha
tatlanul az élen

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

10. RUAC
11. TTE
12.1. kér. SC
13. BTK
14. OTE

17 11 
17 8 
17 8 
17 8 
17 6 
17 7 
17 6 
17 6 
17 5 
17 7 
17 5 
17 2 
17 4 
17 2

3 46
42
34 

5 32 
3 27 

29 
31 
28 
37 
31 

9 29 
7 16 

3 10 33 
7 8 28

28 25
29 21 
:24 21 
28 20 
;24 20
26 19 
32 17 
:29 16 
40 16 
:34 16
39 13
27 12 
43 11
40 11

V I .  k é r .  F C — T L K  2 :1  ( l i l ) .  T a t a i 
é t .  B í r ó :  K o v á c s .  V I .  k é r . F C  

F r o k o w  —  C z e m b e r , C z w e n k  —  
K r e c s m a y e r ,  M ik u la , L e io v i t s  
K o h n ,  G e l á n y i ,  F ű z i ,  S ch ü n , L á s z ló .
—  T L K :  N é m e t h  —  Z e ls b  U g r ó c s k y
—  G o m b á r ,  N a g y ,  M a k o v n ik  -  
P f a n d l e r ,  l l a r t a ,  D r ó th , J á g e r  I I  
S e h m ld t . A z  e ls ő  f é l i d ő  n a g y  r é s z é 
b e n  a  T L K  tá m a d , d e  g ó l t  n i é g ig  a  
V I .  k é r .  F C  é r  e l  L e io v i t s  t á v o l !  18- 
v é g b ő l .  A  T L K  s ú ly o s  v é d e lm i  h i 
b á b ó l  P f a n d l e r  g ó l j á v a l  e g y e n l í t .  A  
m á s o d ik  f é l i d ő b e n  a  V I .  k é r . F C  v a n  
n é m i f ö l é n y b e n ,  s  a  20. p e r c b e n  
L á s z ló  l ö v i  a  g y ő z e lm e t  j e l e n t ő  g ó lt*  
J ó ;  C z e m b e r ,  K r e c s m a y e r .  M ik u la ,  
K ó h n  é s  F ű z i  V I .  k a r . F C , Z e is l ,  
G o m b á r ,  N a g y  é s  D r ó t h  T L K .

B T K — O T E  2 :2  (2 :# ). Pozsonyi-út 
Bíró: Virzinger. — BTK: Bokor — 
Michelberger, Eszlinger — Ihász, 
Frinta, Bekker II. — Pfefi, Jung. 
Hüttler, Pétéi', Németh. — OTE: 
Szél — Brumbauer, Louis II. — 
Kuszka II., Wurth, Sprieszl — Schu
bert, Greguska, Scheiter, Rítter II., 
Drevcnka. Izgalmas küzdelmet ho 
zott a kiesési derbi. Az első félidő
ben a BTK határozottan jobb. Né
meth beadását Pfeil befejeli. Nem 
sokkal később ugyanez az akció is-

A Törekvés lökhet, a BSE 
veszéiyesehbeii támadott, 
az eredmény igazságos

Góllövő; Mick, Baráth, Szűcs II., Baráth 
Elibogenf kiállította a bíró

BSE—Törekvés 2:2 (1:1)
Bihari-út. B író : Klein A . , Déri lábáról hajszálra mellé jut. 

B S E ; Marschovszky —  Pohády, Ellbqgen szabadrúgása száll a 
Soponyai - -  Ellbogen, Gyulay, kapu elé. Kozma jól ugrik be, de
Pázmándy —  Béky, Mick, Nagy, 
Szűcs II., Kozma.

Törekvés: Szollár —  Katona,
Gergely —  Regős I ,  Készéi I., 
Dummer —- Nemes, Regős II., 
Pusztai, Déri, Baráth.

Még nagyban dagasztották az 
ifik a nap jóvoltából sártengerré 
vált pálya talaját, amikor a na 
gyök vezetői látható aggodalommal 
várták a bírót, hogy vájjon mi 
lesz annak a véleménye a talajra. 
Felderültek az arcok, amikor az 
eredetileg kiküldött Gerő helyett 
a kistermetű Klein bíró jelent 
meg a pályán, akiről köztudomású, 
hogy csak az esetben nem vezeti 
ie a mérkőzést, ha a sárból már 
nem látszik ki. így  aztán hamaro
san csatasorba állott a két csapat.

Béky indult először támadásra, 
beadását Katona tisztázza. A  meg
lepetés nem késik sokáig. Szűcs 
II. jó  passzol ugrasztja ki Kozmát, 
a szélső átmegy Katonán, majd 
hatalmas lövést indít a kapura. 
A labda felső lécről Mick elé pat
tan, akinek lövése aztán betalál 
(1 :0 ). Rövid mezőnyjáték után 
majdnen ugyanolyan akcióból 
egyenlít a Törekvés. Pusztai Re
gős tf.-t  ugrasztja ki, az össze
kötő váratlan lövése ugyancsak a 
felső lécről pattan le, de ott a 
sezmfiiles Baráth és megvan a ki
egyenlítés (1 :1 ). Most a Törekvés 
heves támadásba kezd. Nemes szá
guld a jobbszélen, beadása nagy
szerűen száll Baráth fejére, de on
nan a labda a háló fölé jut. Ellbo
gen magas labdával szökteti Békyt. 
A  fiatal csatár fejjel maga elé 
teszi a labdát, majd jól ad be 
labda tisztán találja Kozmát e ez 
be is vágja a hálóba. A  bíró azon
ban érvényteleníti, mert a határ
bíró a beadás előtt már a vonalon 
kívül látta a labdát. A  nagyszerű 
formában levő BSE-kapus két íz
ben is önfeláldozóan ment. Gyulay 
faultolja Dérit. A  szabadrúgás

kapásból fölé lő. Ismét Kozma ve
szélyeztet. Hatalmas lövése a ka
pufáról Szűcs elé pattan, de Szűcs 
II. nagy helyzetben fölé lő.

Fordulás után Déri átkígyózik 
a védelmen, de a döntő pillanatban 
felvágják. Béky lefut, beadását 
Katona rosszul menti fejjel, éppen 
Szűcs 11. elé, akinek váratlan lö
vése akadálytalanul -jut a sarokba 
(2 :1 ). A gól erősen felvillanyozza 
a vasutas csapatot. Erősen támad- 
Nemest csak kézzel tudja akaszta
ni Soponyai. A  bíró többszöri f i
gyelmeztetés után kiállítja EÜbo- 
gent. Az. így meggyöngült BSE 
átcsoportosít. Szűcs II. és Mick 
hátravonul a védelembe. Ettől ag 
időtől kezdve aztán teljesen elhal
ványul a játék képe. Dérit faul
tolja Pohádi, a szabadrúgást a kia 
csal:..' küldi kapura, ott azonban 
a lövést Marschovszky kiejti és a 
szemfüles Baráth kiegyenlít (2 :2 ), 
A BSE a gól után csak védeke
zésre rendezkedik be és önfeláldo
zással sikerül is a döntetlent ki
érdemelni,

A  mérkőzés csak az első félidő
ben emelkedett olyan magaslatra, 
mint amilyet ilyen két nagyképes
ségű csapattól elvárhattunk. A 
második félidőben már erősen 
szembeötlőit a két csapat fáradt
sága, amit a pálya nehéz talaja 
idézett elő. Mindkét félidőben, de 
különösen a másodikban a Törek
vés játszik fölényben, a támadá
sai azonban sohasem volt olyan 
veszélyes, mint a BSE-é. Mert a  
Törekvés csatársorának nagyobb 
tudását a BSE önfeláldozó védel
me éppen kiegyenlítette. A  BSE 
csapatában Marschovszky kapus 
nagyszerű játékával válogatott 
nívón mozgott. De valamennyi tel
jes szívvel és odaadással játszott. 
A Törekvés egyik-másik játékosán 
még mindig a betegség nyomai 
látszottak. Feltűnő jó  volt a fel
épült Regős I.

.................. .........
métlődik meg és most már 2:0. —
Szünet után az OTB erősert rákap
csol. Már a l. percben 11-eshez jut
nak az óbudaiak, de Greguska lövé
sét Bokor kivédi. Ezután Eszlinger 
faultolja Ritter 11.4, a birá túlszigo- 
rúan kiállítja a BTK-hátvédet és 
11-est ítél. Ezt Brumbauer már érté- 
kesitt- A BTK most már meg zava
rodva küzd és nem tudja megakadtí- 
lyozni a csatársorba elörehüzódá 
Wurth szép egyenlítő gólját. A  befe
jezés előtt még Scheiter jutott a 
kiállítás sorsára.

RTK—Vasas 4:1 (2;0). Rákosszent
mihály. Bíró: Vass A- RTK: Selmánk
— Scháffar I., Straba — Panyi, 
Schaffér II., Csík — Kiss, Kuna, 
Csuzmanu, Varga, Pán- —  Vasas: 
Schramkó — Schuszter, Schsvarcz — 
Csesznék, Hermann, Görög —  Szla- 
nyina, Mészáros, Dóczy, Beada, KÍa- 
csán. A Vasas kezdeti lendülete után 
följön a* RTK és Varga eredménye®. 
Ezután újra Varga lő Schramkó háló
jába. Szünet után is a ráíkosszentmi- 
hályiak az irányítók. Kuna fejese, 
majd Schüffer II. szabadrúgása után 
már 4:0 az eredmény. A  Vasas gól
lövője Csesznék. Az RTK teljes csa
pata nagy lelkesedéssel küzdött, a 
Vasas legjobbja gchuszter és Klá
nján.

PSC—-TTE 5:1 (2 :1 ) .  Pestújhely. 
Bíró: Kohányi. PSCi Kirscht — . 
Kiss, Sas •— Hlavnya, Fett, Bakó II.
— Köpeczy, Szedres, Balázs, Kar
dos, Koletich. TJE: Budai ■— Rez- 
dovits, Köböl ; Mrovcsák, Buda, 
Szeesey — Pieskó, Tauzin I., Tauzin
II., Barna, Eller. Sorozatos támadás 
közben Koletich lövése a bal, Köpe
nyé a jobb kapufáról pattanj Budai 
kapujába. A TTE Tauzin II. lövésé
vel 2:l-re javít. Fordulás után nyílt 
a játék,' míg Köpeczy labdáját Kar
dos Koletich elé nem fejeli, A  szélső 
nyugodtan a jobb sarokba helyez. 
8 :1 . Ezután az ügyes Koletich be
adására hiába ugrik, fel a gomolyag, 
a labda érintetlenül kerül Köpeczky 
<dé, aki besodorja, 4:1. A nagy for
mában levő Koletich állítja be a vég
eredményt Kardos átadásából. 5:1.

A honi csapatban Koletich, Köpecz; 
és az egész védelem, a TTE-bei 
Buda játszott jól.

RUAC-ZSE 3:2 (3:2). Gyöngyösi 
út. Bíró: Kovács P. RUAC.-Reite; 
— Zuber, Lukács II. *— Unger, Szé 
kely, Gug — Vida, Lázár, Cser, La 
katos, Lukács I. ZSE: Sárpátky — 
Deli II., Hausknecht II. — Vatby 
Gáspár, Hausknecht I, — Hódusa 
Fézler IV., Fekecs IL, Baumholzei 
Táncos. Változatos, izgalmas küzde 
lem. A RUAC nehezen gyűrte le el 
lenfelét. A vezetést Táncos ezerz 
meg. Cser szép fejes góllal egyenlfl 
Hamarosan megint a zuglóiak jutna! 
vezetéshez, mert Lukács II. öngól 
vét. Ezt Vida egalizálja. Majd Cse 
lövi a mérkőzés utolsó, egyben csa 
pata győztes gólját. A ZSE ugyai 
nem adja meg magát, hanem erőse) 
küzd az egyenlítésért, de a kínálta® 
helyzeteket .sorra kihaszr.álatlnu 
hagyja. Az utolsó percekben Sár 
pátky Vida 11-esét bravúrral kivédi 
Kiemelkedett Zuber, Székely, Gug 6 
Cser, Illetve Gáspár és Táncos já 
téka.

Cs. MOVE—I. kér. SC 5íl (2:0)
Csepel. Bíró: Orosz. Cs. MOVE  
Vági — Verschitz, Fekete — Nieder 
kirchner, Berzéti, Légó — Uitz II 
Faragó, Maurer, Kovács, Polákovit! 
L kér. SC: Decastelló — Hete 
Grosz —  Sikosi, Hajdú, Gahir -  
Krammer, Kindli, Králl, v. Keresztel 
Gold. A csepeli együttes megérdemel 
ten győzte le a mindvégig szépei 
küzdő kerületet, A vezetést Uitz I! 
szerezte meg a 4. percben. A 4C 
percben Uitz II. beadásából Kovác 
lő gólt. Szünet után a 3. és 7, perc 
ben szintén Kovács a góliövő. A 14 
percben Gold lefut & beadásábé 
Králl szépít az eredményen. A 24 
percben Kovács beállítja a végérád 
ményt. Jók: Vági, Fekete &  Polá 
kovits a győztes, Gahir, Henn é 
Grosz a vesztes csapatban.

BTC—Kelenföld 2:1 (1:1). Fehér-úi 
Btró: Ganz. BTC: Sevella Jánosi 
Rádai — Bori, Németh, Dési — Ily 
lyés, Mosonyi, Kiss, Haluska, Kis 
Pál — Kelenföld: Metz — Németh
Bédnarik — Szófiai II., Lieber, Var
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g a  I I . — L a k y , K a ton a , G örög , 
H a g y . P ausz. —  K ezd és  titán  a BTC  
tám ad. I l ly é s  lö v é s e  k a v a rod á st idéz  
e lő  a k a p u  e lő t t  é s  K is s  k ih a szn á lja  
a  h e ly z e te t . 1:0. A  K e le n fö ld  a 30. 
p e r c b e n  e g y e n l í t  L ie b e r  r é v é n . A  j á 
té k  m os t e ld u rv u l és  s z ü n e t u tán  
sem  v á lto z ik  m eg . A  g y ő z e lm e t  j e 
len tő  g ó l t  H a lu sk a  r ú g ta  11-esből. A  
m é rk ő zé s  v é g é n  a  lev o n u ló  B T C -is- 
tá k a t a k e len fö ld i  s zu r k o ló k  (!) t e t t -  
le g  in zu ltá ltá k .

Kárpáti-csoport

A  kőbányaiaknak nem 
term en  babér Budafokon

1. EMTK 17 14 1 2 41:21 29
2. HAC 17 12 2 3 56:33 26
3. Köb. AC 17 12 1 4 50:24 25
4. BRSC 17 8 3 6 47:34 19
5. Testv. 17 8 2 7 44:36 18
6. BMTE 17 8 1 8 39:38 17
7. Ganz 17 7 2 8 35:46 16
8. FSE 17 5 5 7 26:42 15

9-10. KTC 17 6 2 9 31:40 14
9-10. Hungária 17 4 6 7 31:40 14

11. SzFC 17 3 7 7 27:44 13
12. BVSC 17 5 2 10 20:17 12
13. ESC 17 3 5 9 23:45 1 1
14. MKE 17 1 7 9 20:30 9
BMTE—Iíőb. AC 3:2 (0:1). Buda

fok. Bíró: Polgári. BMTE: Nemesek 
— Winczhekn, Steer — Bereczky, 
Varga, Szikk — Obermayer, Müller, 
Fleck, Dudás, Kardos. — Köb. AC: 
Gimessy — Sztorek, Kátay — Kenye
res, Mikoda, Nyújtó — JeckI, Konyor, 
Preckla, Énoch, Mészáros. Hatalmas 
iramú mérkőzés. Az első félidőben a 
kőbányai gárda bizonyul jobbnak. A 
19. percben JeckI beadását Énoch a 
hálóba küldi. A gól után sokat támad 
a BMTE is, de eredménytelenül. For
dulás után a 26. percben Konyor ket
tőre növeli a KAC góljait. Ezután a 
BMTE átcsoportosítja csapatát, ami
nek nemsokára van is eredménye, 
mert Winczheim gólt lő. A BMTE 
most teljesen leszorítja ellenfelét a 
kapujába. A 43, percben Kardos faul
tolásáért 11-est ítél a bíró a Köb. AC 
ellen és a büntetőt Kardos értékesíti. 
Majd alig egy percre rá Kardos be
rúgja a BMTE győztes gólját is.

BRSC—BVSC 4:1 (1:1). Rákosfalva.
Bíró: Fehérváry. BRSC: Stefkó — 
Szabó I., Ipovitz — Suga IV., Siff, 
Mayer II. — Kcitál V., Konti-ol, Gu- 
gyella, Hochstein, Szabó. BVSC: 
Sancz — Lökös, Lőrinci — Lugosi, 
Mondovits, Kann — Reiter, Keresz
tes, Zubály, Szó'cs, Papp. Mezőny- 
játékossal a kapuban s erősön tar
talékosán is, biztosan verte a BRSC 
az egészen gyenge játékot mutató 
vasutasokat. Góllövő: Szabó (2, egyet 
11-esből), Klötzl V. és Kontrol, illet 
ve Keresztes. Jó: Szabó I., Szabó 
II., Suga IV. és Hochstein, illetve a 
BVSC-nél helyenként a védelem és 
Zubály. Mondovitsot és Gugyellát 
kiállította a bíró.

beadását értékesíti Makovszky. A 
FAC csatársora ebben az összetétel
ben nem vált be. A HAC-ból a bíró 
Csutorást kiállította.

Ganz TE—Egyetértés 7:2 (2:1).
Kőbányai-út. Bíró: Csillag. Ganz:
Gyurics — Meskó, Horváth í. — 
Hegyi, Prohászka, Horváth II. 
Leéb, ívubicza, Ambrus, Wagner L., 
Kubala. — Egyetértés: Gombos — 
Tóth, Rosenau — Szabó, Csizmadia, 
Schuck — Barna, Dobó, Bállá, Ba
log, Rácz. — A Ganz nagy győzel
mét főleg Gombos gyenge védelmé
nek köszönheti. Leéb rúgja a vezető 
gólt, de Barna egyenlít. Majd némi 
Ganz-fölény jut kifejezésre Kubicza 
góljában. Szünet után a Ganz-fö
lény növekedik és a csapat sorra 
éri el góljait. Ambrus, Prohászka 
(2), Kubala és Horváth II. (11-es
ből) révén. Közben Bállá szépít az 
ESC vereségén. Jól játszott a győz
tes csapatban a védelem, Hegyi, 
Wagner L. és Leéb, illetve Rosenau, 
Csizmadia és Bállá. Balogot (Egyet
értés) a bíró kiállította.

KTC—Testvériség 4:2 (4:0). Ceg- 
lédi-út. Bíró: Antalics. KTC: Ju
hász — Deutsch II., Ruck II. — 
Túli I., Hullár I., Túli II. —■ Somo
gyi, Hullár II., Boros Liptay, Ará
nyi. — Testvériség: Fugár —
Friedrich, Kraisel — Pénzváltó, 
Szűcs, Steer — Ottávi III., Ottávi 
II., Kalazi, Keresztes, Krepsz.

Élénk iramú játék, melyet az első 
félidő szélelőnyét okosan kihasználó 
feljavult KTC meglepetésként nyert 
meg. Az első félidőben a KTC állan
dóan támad és Hullár I. megszerzi 
a vezető gólt, amit Arányi mester- 
hármasa egészít ki. Az utolsó per
cekben a bíró mögötti területen 
Túli Il.-őt megrúgják. A hali ezt 
viszonozza s ezért kiállítják. Durva 
játékkal kezdődik, majd változatos 
küzdelemmel telik el a második fél
idő. Kalázi két góllal szépít â  Test
vériség vereségén. A Testvériség egy 
1 1 -est kihagyott.

EMTK—SzFC 2:1 (1:0). Állami- 
telep. Bíró: Goittlieb. EMTK: Kra- 
tcchwill — Szabó, Hamburger — 
Zimmermann, Nagy, Kovács VII. — 
Matlag, Baölc, Antal, Kemény, Uitz 
II. — SzFC: Csoroszlán — Törteli, 
Rusznyák III. — Lupa, Rusznyák
IV., Schütz — Koterba, Mur-ath, Sár
közi, Bedő, Huszár. Az első félidőben 
az erzsébeti együttes működik jobban. 
Szép összjáték után Antal lő gólt. 
Fordulás után az SzFC feljön, táma- 
dástetámadásra vezet s végül Bedő 
révén egyenlít. A győzelem -mégis az 
erzsébetieké, mert az utolsó percek
ben a bíró 1 1 -est ítél a szentlőrincieik 
elten és Szabó ebből belövi az EMTK 
győztes gólját.

Menekültek—FSE 0:0. Gyömrői-út. 
Bíró: Hel-lischauer. Menekültek: Szu- 
hanek — Flóri, Medzinbrodski — Al
másai, Glasser, Gaurentzki — Tóbiás, 
Simon, Rád-ai, Erdős, Késmárky. — 
FSE: Jaczkó — Weiland, Patkós — 
Márton, Werner, Nagy I. — Gilice, 
Burg-ovits, Nagy II., Ruff, Király II. 
Mindkét csapat gyenge formát muta
tott, mely a csatároknak a kapuelőtti 
határozatlan játékában érte el tetőfo
kát. Bár szünet után a Menekültek 
némi fölénybe kerültek, azonban a 
kapu előtt minden gólhelyzetet elha
markodtak. Ezután "az FSE is előre
tör és a 35. percben tizenegyeshez 
jut. Király II. még ezt is mellé lövi!

HAC—Hungária 2:1 (0:1). Szőmyi- 
út. Bíró: Himmler. HAC: Dobos — 
Makovszky, Vajda — Paulik, Bor
bély, Szabó — Csömör, Bóth II., Sa- 
vanyó, Csutorás, Branczeiz — Hun
gária: Szabó — Surányi II., Kis- 
iván — Pleszkó, Marth, Tóth — So- 
sadek, Nagy, Surányi I., Kecskés, 
Petrás. A Hungária meglepő jól ját
szott és az első félidőben jobb volt, 
mint a győztes HAC. Kezdés után a 
Hungária nagy kedvvel játszik és 
váratlanul fölényre tesz szert. Su
rányi II. a védők közt kiszökik, Do
bós kifut a kapuból, a labda Sosa- 
dek elé kerül, aki gólt lő. Ezután 
Savanyónak van nagy helyzete, de 
mellé gurít. Fordulás után egyideig 
még mindig a Hungária van táma
dásban, de a 10. percben a HAC át
csoportosítja csatársorát és így már 
jobban megy a herminamezeiéknek 
a játék. Az egyenlítő gól Savanyú 
szabadrúgásából esik, majd Savanyó

III. osztály
Első csoport

Sélyosn-Stofffión a szen
vedő hőse a MAFC vere

ségének
1. Féltén 18 13 4 1 43:16 30
2. CsTK 19 14 2 3 57:25 30
3. WSC 19 13 3 3 59:25 29
4. SzAC 19 13 3 3 57:26 29
5. ZAC 19 9 5 5 45:32 23
6. NJTC 19 9 5 5 33:32 23
7. SzRTC 19 6 5 8 33:36 17
8. WSE ,19 6 5 8 33:39 17
9. ÉMOSz 19 6 4 9 34:39 16

10. KSSE 19 6 4 9 25:36 16
11. MAFC 19 5 5 9 33:37 15
12. KTK 18 6 2 10 27:34 14
13. KAOE 19 6 2 1 1 23:47 14
14. BIK 19 4 5 10 29:45 13
15. BBFC 19 3 4 12 28:55 10
16. SzNSE 19 3 16 21:56 6

WSC—ZAC 6:2 (3:0). S ző n y i-ú t . B í
r ó :  J a jk o v itz . D u r v a , k ím é le tlen
m érk ő zés . A  sá ros , m é ly  ta la jon  a  
w e k e r le te le p ie k  jo b b a n  fe lta lá ljá k  
m a g u k a t s m á r az e lső  fé lid ő b e n  b e
b iz to s ít já k  a g y ő z e lm e t .  G ó llö v ő :  
S zabó I I .,  P ósza  (11 -esb ő l), Ősz, B i- 
g y isz , M á té f fy  é s  B o rd á cs , ill. N eu - 
b a u er  és  K a lm á r. A  b író  a  Z A C -ból 
S c h le ffe r t  é s  B la sk ó t , a  W S C -b ől  
H o r v á th o t  k iá ll í to tta .

BIK-—BBFC 3:1 (1:1). Budafok. Bí
ró: Neinetz. A  budafoki együttes 
lelkes játékával rászolgált a két ér
tékes pontra. Góllövő: Hajdinyák,
Hurai és Theisz (11-esből), ill. Gráf 
(11-esből). A bíró Prahárt a BIK- 
ből kiállította.

KSSE—SzNSE 4:1 (0:1). Űjhegyi-út 
Bíró: Weisz. A mérkőzésen a KSSE 
van fölényben, de a jól védekező 
szentlőrinci csapat csak a II. félidő 
utolsó perceiben adja meg magát. 
Az SzNSE vezető gólját Krecsmarik 
lövi, Kiss egyenlít. Ezután gyors 
egymásutánban Tomanek (2) és Var
ga eredményes.

NITC-KTK 2:1 (1:0). Zágrábi-út. 
Bíró: Gondár. Gyorsiramú, nívós
mérkőzés. Az első félidőben az NITC 
a többet támadó fél, szünet után a 
kőbányaiak irányítják a játékot, de 
az NITC védelme keményen áll a 
lábán és meghiúsítja a kiegyenlítési 
kísérleteket. Góllövő: Budinszki III. 
(2) NITC és Keibl KTK. Gondár jól 
vezette a mérkőzést.

CsTK—ÉMOSz 1:0 (0:0). Csepel. 
Bíró; Topschor. Unalmas mezőnyjá
ték után csak a második félidő utol
só negyedórájában, mikor a honi 
esapat magára talál, válik élvezetes
sé a játék. Az izgalmas hajrában a 
CsTK-nak kedvez a  szerencse. — 
Stumpf, a tizenhatos táján, kavaro
dásból váratlanul 15 s a labda a 
meglepett kapus mellett a halsarok
ban köt ki. A győztes csapatban Ke
mény, Stumpf és Kiss volt jó, míg 
az ÉMOSz-ban a fedezetsor működött 
jól.

SzAC-WSE 4:1 (2:1). Vas Gereben- 
utca. Bíró: Kovaly. Heves irammal 
indul a mérkőzés némi SzAC-fölény- 
nyel, de a vezetést mégis a WSE 
szerzi meg Petőcz II. révén. A WSE 
góljára a SzAC Lincinger, majd 
Kovács góljával válaszol. Helycsere 
után állandósul a SzAC fölénye, ami

Mezőgazdaság az újpesti 
pályái

—  Saját tudósítónktól —

Egészen mezőgazdasági volt a 
hangulat tegnap délután Újpesten. 
Már az amatőrmeccs előtt gereb
lyéztek, ástak, fűrészport vetettek 
szét és seprővel egyengették a 
talajt. Ilyenkor tavasszal kell gon
dozni a fö ld e t . . .  Ha már fű 
nincs . . .

A  pálya nem festett valami 
szépen. Valaki megállapította, 
hogy ezen nem teremhet sok siker 
nehéz csatárok számára. Az álló
helyen is lehetett hallani:

—  Nagyon rossz a talaj . . .
Egy csizmács bácsi megszólalt:
—  Dehogy rossz, kérem . . .  A 

búza megteremne rajta, meg a 
rozs is . . .

Vali, a Somogy kapusa tegnap 
is sokat vetődött. Egy alkalommal 
kiperdült a kezéből a labda. Meg
állapították:

—  Gyenge a vetés —

Szokody és Kikinger góljában jut 
kifejezésre. Jó erő Kovács, Blasko- 
vits és Lincinger a győztes, — Pe 
tőcz IL, Szalay II. és Kiss a vesztes 
csapatban.

Féltén—MAFC 1:0 (0:0). Bíró:
Horváth J. Érdemtelen vereséget 
szenvedett a lehetetlenül mélytalajú 
pályán a műegyetemiek lelkes gár
dája. Első félidő hullámzó játéka 
után a II. félidő állandó MAFC-fö- 
lénye ellenére Wranovits a befejezés 
előtti percben megszerzi csapatának 
a győzelmet. A mérkőzés végén a 
két csapat szurkolói között parázs 
botrány keletkezett, aminek szenvedő 
hőse Sólyom-Stofián, a MAFC edző 
je, akit záporesőként hulló iitlegck 
értek. Kocsis I.-et (Féltén) a bíró 
kiállította.

KAOE—SzRTC 2:1 (1:1). Soroksárj
át. Bíró: Gerő F. Mély, sáros tala
jon a jobb halfsorral rendelkező 
KAOE megérdemelten került ki 
győztesen. A vezető gólt az SzRTC 
érte el Szabó lövéséből. A félidő 
végefelé a KAOE egyenlít Kovács 
II. révén. A második félidőben a 
KAOE erősen támad, s támadásai
nak eredménye Gedai fejesgólja. — 
Jól játszott a KAOE-ban Stelczer 
IL, Gedai és Kiing, az SzRTC-ben 
Mibalek és Nagy.

Második csoport

Pontot vesztett a vezető
1. TSC 19 14 3 2 51:24 31
2. Nyomdász 19 13 3 3 46:22 29
3. MFTR 19 10 6 3 41:34 26
4. VI. kér. SC 19 10 3 6 36:32 23
5. UTSE 19 9 3 7. 36:26 21
6. P. Törekvés 19 7 5 7 24:25 19
7. Compactor* 19 8 3 8 25:32 19
8. Vérhalom 19 7 4 8 29:28 18
9. RAFC 19 6 6 7 33:33 18

10. Főv. TKör 19 6 5 8 33:32 17
11. BSC 19 5 6 8 30:40 16
12. Törökőr 19 6 4 9 22:30 16
13. NTC 19 5 5 9 27:30 15
14. MSC 19 3 8 8 16:26 14
15. UMTE 19 5 2 12 22:34 12
16. NSC 19 2 6 1 1 24:47 10

* büntetőpont levonandó.
NyTE—MSC 5:1 (3:0). Horthy

Miklós-út, Újpest. Bíró: Fenichel. — 
A nyomdászcsapat nagy fölénnyel 
győzte le a széteső megyeri-eket. Gól
lövő: Jusztusz, Virág (2), Löb és 
Győré NyTE, illetve Gercsónyi II. 
MSC. Jól játszott még Weisz, a két 
hátvéd, Krajcsovits és Jeckel NyTE, 
valamint Mikus és Tomis MSC. — 
Szabót MSC a bíró kiállította.

UTSE—NTC 2:1 (1:1). Horthy Mik
lós-út, Újpest. Bíró: Lőwy Z. Végig 
izgalmas mérkőzés, melyet a szeren
csésebb UTSE nyert meg. Góllövő: 
Amster, Mogyoróssy UTSE, — utóbbi 
bosszú lövésével vetődés közben Pa-
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lágyi kapus háló felé fordult, köz
ben a kinyújtott kezében tartott 
labda vonalon túlra jutott. Az NTC 
gólját Kecskemétby II. rúgta. Jól 
játszott Furulyás, Fábián és Eosz- 
kopí, illetve Schwarcz és Maczely. 
Az NTO-ből Polcsik egy 11-est nem 
értékesített, Pollák I.-et pedig a bíró 
kiállította,.

VI. kér. SC—UMTE 2:8 (2:0). Po
zsonyim t. Bíró: Richtarek. Gyenge 
játékot hozott a mérkőzés. Az első 
félidőben a kerületi csapat irányít 
és a fölény Harrer meg Fazekas 
góljában jut kifejezésre. Szünet 
után már erősen ellaposodik a játék. 
Az UMTE sokat támad, de csatár
sora gyámoltalan. A mezőnyből ki
emelkedett Kalieza VI. kér. SG já
téka.

Föv. TKör—TSO 2:2 (2:0). Tcve-u. 
Bíró: Mészáros L. Az első félidőben 
nagy fölényben játszottak a főváro
siak és Wanschlager labdája kétszer 
jutott Elek II. hálójába. Szünet 
után már feljavult a TSC s az első 
öt percben kialakult a végeredmény. 
Vinkó és Zelsel volt eredményes. — 
Wansehlagert és Stemlert (Föv. 
TKör), valamint Viteket TSC a bíró 
kiállította.

Compactor—MFTR 2:0 (2:0). F é lb e 
sza k a d t. N ép sz ig e t. B ír ó :  R ossm ann . 
A  C om p a ctor, n a g y  m e g le p e té s r e ,  
jo b b  v o l t  e l le n fe lé n é l  s m e g é r d e m e l
te n  g y ő z ö t t . G ó llö v ő : B ezed a  (2). — 
A m e ccs  11 p e r c c e l  e lőb b  fé lb e s z a 
k a d t, m e r t S tu rb er  (C om p a cto r ) és  
W e is z  M F T R  k iá llítá sa  u tá n  a  b író  
sza b a d rú g á st a d o tt a M F T R  ellen , 
a m it a M F T R -szu rk o lók  n a g y  za jo n 
g á ssa l fo g a d ta k . E r r e  a  já t é k v e z e tő  
a tú lfű tö t t  h a n g u la tb a n  n em  v e z e t te  
to v á b b  a  m eccse t.

RAFC—BSC 5:2 (2:0). Pasaréti-út 
Bíró: Borgida. A sáros pálya ellené
re is szépen kombináló RAFC fölé
nyes győzelmet aratott a tehetetlen 
BSC ellen. A gólok sorát Rosenstein 
nyitja meg, majd Rainer eredmé
nyes. A második félidőben Raiuer, 
Gyimóti BSC, Linter, Rainer és Gyi- 
móti a góllövők sora. Jó: Rósen- 
stein, Rainer, ill. Obenbauser és Gyi
móti.

Vérhalom FC—Törökőr 2:0 (1:0).
Vörösvári-út, Bíró: Wóber. A kapu 
előtt határozottabb óbudaiak megér
demelten győznek Berinde két gól
jával. Jó: Baumgartner, Kucsera,
Drucker és Rozgonyi (Vérhalom), 
Klazur, Mérő és Lakatos (Törökőr).

P. Törekvés—NSC 1:1 (1:0). Félbe
szakadt. Simor-utca. Bíró: Faragó. 
A sáros, mély talajú pályán a töb
bet támadó NSC a győzelmet is meg
érdemelte volna. A P. Törekvésből 
Sándort a bíró kiállította. A II. fél
idő 30. percében a bíró 11-est Ítél a 
P. Törekvés ellen, amire a palotaiak 
hevesen reklamálnak: közben Gom- 
bik (P. Törekvés) megrugja a játék
vezetőt, mire az a mérkőzést lefújja. 
Góllövő: Tóth (P. Törekvés), Berke
NSC.

IV. osztály
Első csoport

Jaj, m  iiiitlélt agyon az 
n ra ia t i?

Itt ma moxüravalőf lehet 
keresni

— Saját tudósítónktól —

ügyre jobban felnyomul a Pamutipar
1. Uránia 14 10 2 2 38:12 22
2. P. Remény 13 10 — 3 44:16 20
3. Pamut 12 8 3 1 31:17 19
4. MÁV Előre 14 9 — 5 35:16 18
5. USC 12 7 2 3 36:18 16
6. Jutagyár 12 7 1 4 34:20 15
7. MTC 13 4 2 7 18:28 10
8. RÁC 12 4 — 8 17:35 8
9. LTK 12 2 1 9 14:41 5

10. ÜLI 13 — 3 10 12:49 3
11. ULK 11 1 — 10 4:31 2
12. TSE v i s s z a l é p e t t

Uránia—MTC 3:0 (3:0). Szt. László- 
tér. Bíró: László J. Unalmas játék. 
Állandó UFC-fölény. Az első félidő 
bárom gólja után a mérkőzés ellapo
sodik. Góllövő: Tinelly (2) és Gár
donyi. '

Pamutlpar—MÁV Előre 5:1 (4:0).
Horthy Miklós-út. Újpest. Bíró: Gel
lert. — A Pamntipar szép összjáték- 
kal biztosan verte a széteső MÁV 
Előrét. — Góllövő: Fodor (3), Gold- 
berger, Kellermann, illetve Csapó, 
— Jól játszott An?g Nagy és Her- 
bert (Pamntipar) és Csányi, Tolnay 

Novotny MÁV Előre. Gergelyt 
(Pamntipar) a bíró kiállította.

LTK—ÜLI 7:3 (1:3). Tatai-út. Bíró: 
Seidler. Az első félidőben széltől tá
mogatva az ÜLI van fölényben. Szü
net ntán azonban teljesen visszaesik 
és az LTK könnyen éri el góljait. — 
GóUövő; Vámos (3), Garb (2), Sten- 
czer és Németh, illetve Janek (2) 
és Farkas.

Második csoport
A Kalapos kiesett a ver

senyből . . .

.....

1. LTE 15 12 2 1 38:19 26
2. KSC 16 i i 1 4 46:20 23
3. Kalapos 16 1 1 1 4 46:23 23
4. KEAC 14 10 1 3 35:15 21
5. FÖTE 16 7 5 4 44:23 19
6. X. kér. FC 15 7 4 4 30:21 18
7. Cukrász 15 5 4 6 36:29 14
8. Tabán SC 15 7 — 8 26:26 14
9. PATE 14 5 2 7 24:20 12

10. FSC 16 4 3 9 26:27 11
l l . KASC 15 4 1 10 19:37 9
12. ARSC 13 1 2 10 14:48 4
13. Siketek 16 1 15 4:80 2

Amint kihirdették a Nagyszombat
utcában, hogy a meccs elmaradj a 
tömeg megrohanta az irodát. Már- 
már veszélyessé vált a helyzet, ami
kor vitéz Magas Antal rendőrfogal
mazó erősítést kapott és szigorú kor
dont vont a bejáratnál. A tömeg 
azonban egyre zúgott, morajlott.

-— Gyerünk a pénzzel.
—■ Ne tolakodjon, kérem!
— Van jegye?
— Elszedték, amikor bejöttem.
Igen, ez volt a súlyos baj. Nágel“

bach pénztárnok ugyanis az állóhely 
közönségét átengedte a tribün elé, de 
a jegyeket elszedte mindenkitől. 
Akkor még dehogy sejtette, hogy nem 
lesz meccs, pláne, hogy visszafizetés 
sőt ráfizetés lesz!

Négyesével engedik fel az irodába 
azokat, akiknek jegyük van. A többie
ket alig lehet lenn visszatartani. Egyik 
rendőr már „erélyesebb eszközhöz is 
nyúlt” valamelyik suhanccal szemben. 
Hirtelen úgy felizgult a tömeg, hogy 
botrányszag terjengett.

Egyszerre éles hang sivít a pálya
bejáró felől:

— Jaj, nem ütötték agyon az 
uramat? Engedjenek be!

Komor igazgató felesége volt a 
kétségbeesett. Minden hiába, itt nem 
lehet keresztültörni. A szegény asz- 
szonyt megnyugtatják nagynehezen.

Komor igazgató fenn- a pénztár 
előtt érvényesíti a jegyeket a leg
közelebbi Vasas-meccsre. Már azokét, 
akik nem pénzt akarnak. Ilyen ugyan 
nagyon kevés volt.

— Mit lehet tudni, hogy a jövő hé
ten lesz-e még profimeccs? — szól a 
„tájékozott” mély hang.

Kinn az utcán nagyon hamar el
terjedt a hír, hogy olyanok is vissza
kapják á pénzt, akiknek nincs jegyük. 
A srácok nem sajnálják a fáradsá
got, beállnak a sor végére. Kiadják 
a jelszót:

— Itt ma mozira valót lehet ke
resni.

Ők voltak a leghangosabbak ké
sőbb, mikor Popper elnök úgy akar
ta a deficitet csökkenteni, hogy ezek
nek a jegytelen igénylőknek újabb 
jegyet akart adni a legközelebbi 
meccsre:

— Nem kell másik jegy — zúgták 
kórusban —, a pénzünket akarjuk 
vissza!

— És még gorombáskodni sem le
het velük — állapítja meg rezignál
ton Popper elnök —, mert ezek a mi 
törzsszurkolóink.

A PATE—ARSC mérkőzés elma
radt, mivel az ARSG fölszerelését 
nem hozták ki a pályára.

LTE—Tabán 3:2 (1:2). Kelenföld. 
Bíró: Pohlenz. Változatos iramú
mérkőzés, heves küzdelem. Szünet 
előtt a Tabán, helycsere után az 
LTE volt a többet támadó fél. — 
Schwarcz góljával a Tabán jut ve
zetéshez, mire az LTE Nagy góljá
val válaszol. Ritter lövése újabb .gólt 
hoz a Tabánnak. Szünet ntán az 
LTE elkeseredett iramot diktál, 
amelynek eredménye: Jalcs és Dnr- 
mics góljai. Az LTE két 11-est elhi
bázott. Jól játszott: Bognár és Jalcs 
LTE, illetve Beschlitz kapus.

KEAC—Kalapos 4:3 (2:3). Kőbá
nyai-út. Bíró: Szécsy. Izgalmas
mérkőzést vívott a két csapat. Haj
dú két góljával vezet a KEAC, de 
Lux, majd Weisz egyenlít, sőt Gom- 
bárcsik a vezetést is megszerzi szü
net előtt. Fordulás után a KEAG 
jobban bírja a hajrát s előbb Gál 
egyenlít 11-esből, majd az egyébként 
jól védő Szegő egy negyvenméteres 
szabadrúgást bevesz. Nagy (Kala
pos) volt a mezőny legjobbja. Egy- 
egy játékost kiállított a btró.

X. kér. FC—FöTE 5:3 (4:2). Pesti 
Határ-úL Bíró: Sallai II. Egyenlő 
erők küzdelme. A X. kér. FC szeren
csésebb volt a kaipu előtt. A  gólokon 
Vörös (2), Schwarcz, Wertenbach és 
Brecher (11-esből) X. kér. FC, Besz- 
terczed és Végh (11-esből) és Somo
gyi osztozott.

FSC—Siketnémák 2:0 (1:0). Ceg
lédiéit. Bíró: Lindenbaum. Egyenlő 
erők gyenge játéka, melyből a szeren
csésebb FSC győz Nyúl és Fledsch- 
mann góljával.

Cukrász—Kelenvölgy 2:2 (1:1),
Gyöngyö»i-út. Bíró: Kandi. Végig iz
galmas játék. A Cukrász vezet Bod
nár révén. 1:0. Pesádi (11-esből) 
egyenlít. Majd Horváth beadását is
mét Pesádi érvényesíti góllá. 1:2. 
Czirusz egyéni akcióból érte ol az 
utolsó gólt. 2 :2.
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__ Verőfényes időben, a napsütés
től sárrá olvadt talajon futották 
tegnap - a 13. Thomka-emlékver- 
senyt. Mint várható volt, az MTK 
győzelmét nem tudták a többiek 
Megnehezíteni, de azért ilyen nagy
arányú győzelem mégis meglepe
tésszámba megy. Ha Simont — ■ 
aki akar —  engedik indulni a 
bajnokságban, valószínűleg meg
nyerik azt is, feltéve, hogy a baj
noki 10 kilométert is ugyanígy 
bírják a kék-fehér futók. A  má
sodik helyre befutott ESC a hosz- 
szabb távon feltétlenül sokkal 
Jobban fog  szerepelni.

Az egyéni győzelmet változatos, 
élénk verseny után, de nagyon 
biztosan szerezte. meg Szilágyi, 
aki soha nem volt még ilyen kiváló 
tormában. A  bajnokságban pazar 
küzdelem lesz közte é3 Kelen kö
zött. Simon ugyanolyan szépen 
futott most is, mint a MAC ver
senyén és második helye nem for
gott komoly veszedelemben. Her- 
’nann is szépen fejlődött, amit 
bizonyít az, hogy a nemrégiben 
ellene győző Néméthet most maga 
Mögött hagyta. Némethet külön
ben megelőzte a volt ifjúsági Ács, 
Valamint a BEAC kitűnő közép- 
tavfutója, a táv közben sokáig az 
élen haladó Govrih is. A  szokott jó  
formáját futotta Gégény és Tuza, 
a szokottnál is jobban ment Far
kas MTK, Belházi és Hima, míg 
Osuszth, Ferihegyi, Kiss, Csató, 
Bakos igen gyengén mozgott. Ga
lambosnak és Majorosinak rövid 
Volt a táv. Hosszú szünet után el
indult a tavalyi győztes Eper is, 
de még mindig- fájós lábbal csak 
25-iknek tudott befutni. A  nyír
egyházi Móna gyomorbántalmak- 
kal kínlódott, különben a 9. hely
nél előbbre került volna. —  Rész
letes eredmény (táv kb. 5800 m ) :

26. Perjés MAFC 20:53, 27. Kiss 
MAFC 20:54, 28. Kollmann Törek
vés 20:55, 29. Gomola Törekvés
20:56, 30. Csató MTE 20:57.

31. Kormos MTE, 32. Kiss MTE,
33. Rácz BSzKRT, 34. Lakos Tö
rekvés, 35. Enyedi MAFC, 36. 
Zsomboly BSzKRT, 37. Teller 
MTK, 38. Jenei Törekvés, 39. 
Cimbuli BSzKRT, 40. Szép ESC.

41. Südi MTE, 42. Krippinger 
BBTE, 43. Wingert MTE, 44. Ta
tár Törekvés, 45. Győri BSE, 46. 
Jakusovszky MTE, 47. Székely 
BSzKRT, 48. Gyöngyösi MAFC, 
49. Koncs BSzKRT, 50. Szerény 
BEAC.

51. Váci BSE, 52. Meiszner 
MTE, 53. Bukovinyi Törekvés, 54. 
Cier MAFC, 55. Varga BSE, 56. 
Szabó MTE, 57. Pálosi BEAC, 58. 
Góc BSzKRT, 59. Hudoba Törek
vés, 60. Cecei MTE.

61. Hódossy ESC, 62. Till MTE, 
63. Józsa BBTE, 64. Magyar 
BEAC, 65. Varga BSzKRT, 66. 
Kovács BEAC, 67. Rádai BEAC, 
68. Szokol ESC, 69. Kálmán BSE.

A Thomka Áron emlékverseny 
1932. évi védője az MTK csapata 
(1, 2, 5, 8, 10) 26 pont, 2. SC (7, 
11, 13, 1A, 16) 61 pont, 3. Törek
vés SE (3, 19, 22, 2 i, 28) 96 pont, 
4. MTE 111 pont, 5. BSzKRT 178 
pont, 6. MAFC 190 pont, 7. BEAC  
192 pont, 8. Törekvés b)  198 pont,
9. BSE 235 pont.

Kevele a szenior, Siklósi az 
ifjúsági mezei bajnok

Szilágyi

I. Szilágyi MTK 19:12.6 mp, 2. 
Simon MTK 19:19.8 mp, 3. Her- 
rnann Törekvés 19:26 mp, 4. Gov
rik BEAC 19:40, 5 . Ács MTK 
19:43.6, 6. Németh MTE 19:49, 7. 
Gégény ESC 20:01, 8. Tuzai: MTK 
20:05, 9. Móna NyVSC 20:07, 10. 
Barkas MTK 20:10.

II. Belházi ESC 20:11, 12. Saj
tos MTE 20:12, 13. Galambos ESC 
20:18, 14. Majorosi ESC 20:24, 
15. Farkas BSE 20:28, 16. Hima 
ESC 20:33, 17. Horváth BEAC
20:35, 18. Kuzbel BBTE 20:36,
19. Lichner Törekvés 20:37, 20.
Berihegyi MTK 20:43.

21. Osuszth ESC 20:44, 22. Al
bert Törekvés 20:45, 23. Kucsera 
BSzKRT 20:46. 24. Kreninger Tö
rekvés 20 :47, 25. Eper ESC 2 0 :52,

ortérmek
legolcsóbban
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aremverü gyárában kaphatók 
A MÁSz, a Nemzeti Sport stb 

szállítója
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A Dorogi AC és a Sorok* 
sári AC osztozott a csapat-

bajnokságokon
—  Saját tudósítónktól —

Dunakeszin futották tegnap a 
pestvidéki kerület mezei bajnoksá
gait. A versenyben elég sok induló 
volt, de a Váci Remény futói hiá
nyoztak. Hevele biztosan nyerte a 
szeniorversenyt. A  dorogi ifjúsá
giak az országos bajnokságba is 
beleszólnak.

Szeniorok: 1. Hevele Ferenc
SAC 20:04.9, 2. Mayer SAC
20:34.2, 3. Vértes DAC 20:41.2, 
4. Riegler BIK, 5. Dolovai SAC,
6. Szentesi SAC, 7. Stiller DM,
8. Takács SAC, 9. Kőszegby DAC,
10. Erdődi SAC, 11. Udvardy 
BIK, 12. Solymosi DAC, 13. Er- 
dősi SAC, 14. Asztalos DAC, 15. 
Obermayer BIK, 16. Németh DM, 
17. Pusz DM, 18. Kurucz DAC, 
19. Szabó DM, 20. Mladek DM, 
21. Donko BIK, 22.,Jgracsek BIK 
23. Bartha DAC, -24. Horváth 
DAC, 25. Lukács BIK, 26. Braun 
BIK. —  Csapat: 1. SAC f i ,  2, 5, 
6, 8) 22 pont, 2. DAC (3, 9, 12, 
1A, 18) 56 pont, S. Budafoki 1K 
(A, 11> 15, 21, 22) 78 pont, A. 
Dunakeszi Magyarság 79 pont.

Ifjúságiak: 1. Siklósi Béla
DAC 11:59.1, 2.- Bolykovszky DAC 
12:06.8, 3. Bolya DAC 1 2 : 16 .6, 
4. Ujváry DAC, 5. Matos SAC, 6. 
Glück SAC, 7. Kiss DAC, 8. Schu
bert SAC, 9. Várkonyi DAC, 10. 
Szekeres DAC, 11. Báder SAC, 12. 
Székely DAC, 13. Dani SAC, 14. 
Hümpner SAC. —  Csapat: 1.
DAC (1, 2, 3, A, 7) 17 pont, 2. 
SAC (5, 6, 8, 11, 18) A3 pont.

FIITQCHt í1 2 .-
tökéletes finn íor- 

_  _ ma, reklámár
KÉGLEf? ISTVÁN

atlétikai cikkekszaküzlete, VII., KorWa*-u. 42.
Kérjen árjegyzéket._________Telelőn: 432—51,

A győztes F s É rt  megmarta 
egy kutya i  miskolci kerületi 

mezei bajnokságán
—  Saját tudósítónktól —

A Sajóparton rendezték tegnap 
Miskolcon az északnyugati kerület 
mezei bajnokságát. Az ifjúsági ver
senyben izgalmas küzdelem volt az 
első kettő között. A győztes egy szir
mai parasztfiú. A szenioroknál Fo
dor fölényesen győzött, bár mindjárt 
a táv elején egy kutya nekiugrott és 
össze-vissza harapdálta. Fodor a két
órás vonattal Pestre utazott a 
Pasteur-intézetbe.

Szeniorok: 1. Fodor József MVSC 
22:33, 2. Puhl MVSC 22:45, 3. Finta 
MÁK 23:00, 4. Németh MVSC 23:35,
5. Török MVSC 23:46, 6. Niewelt 
SBTC 24:01. 7. Tárnái MOVTK, 8. 
v. Szabó MVSC, 9. Osgyán MVSC, 
10. Nemes MÁK, 11. Szepesi MÁK,
12. Blum MÁK, 13.. Singer MÁK, 14. 
Simon MÁK, 15. Aradi MÁK. Csa
pat: 1. MVSC (1, 2, A, 5, 6) 18 pont, 
2. MÁK A1 pont.

Ifjúságiak: 1. Bocsi János MVSC 
14:49.2, 2. Schliffke MVSSU 14:57, 3. 
Beller MOVTK 15:43, 4. Tóth MVSC 
15:57, 5. Lengyel MVSC 16:12, 6. 
Hlavács MOVTK 16:28, 7. Ary 
MOVTK 16:48, 8. Oláh MÁK 16:54,
9. Szlanyi MOVTK 16:58, 10. Tamás 
MÁK, 11. Babik MOVTK, 12. Czer- 
vusz MVSC, 13. Gazsó MVSC, 14. 
Csaga MÁK. 15. Lengyelfi MÁK, 16. 
Bognár MÁK, 17. Sebeő MÁK. 
Csapat: 1. MVSC (1, 2, A, 5, 12) 2A 
pont, 2. MOVTK 36 pont, 3. MÁK 
63 pont.

Sárkány István (VIL Izraelita 
rg j győzött a KIS0K tornász- 

bajnokságában
A vidéki d i á k o k  koseü l a s z e n t e s i e k  

tűntek ki legfobfjasi
Kitűnően sikerűit a díszfoosa Is

Elmarad az április 3-ra Berlinbe
tervezett nemzetközi atlétikai kon
gresszus, helyette csak az ötös tanács 
ül össze. A losangelesi rendezőbizott
ság vállalkozott az IAAF által ki- 
küldendő két úr költségeinek viselé
sére, akik az atlétikai versenyek 
technikai előkészítését és lebonyolí
tását vezetnék. Viszont az amatőr ség 
kérdésében Edström nem akar al
kudni és állítólag ragaszkodik Nur- 
mi és öt másik finn atléta diszkvalí 
fikálásához. A finnek az amatőrség 
ügyét csak az olimpia után hajlan
dók tárgyalni és kijelentik, hogy ha 
Nurmiékat diszkvalifikálják, egyál
talán nem küldenek versenyzőt Los 
Angelesbe.

* Érdekes felhívást intézett az Or
szágos Testnevelési Tanács a sport- 
kedvelő^ közönséghez. Arra kérte, 
hogy vásárolja a Boon-gyár olimpiai 
csokoládéját, amely ízléses csomago
lásban most kerül forgalomba, mert 
a Boon-gyár a forgalom 10 százalé
kát az olimpiai alapnak adja, még
pedig — hollandi forintban. — Igen 
nagy dolog ez, mert ismeretes, hogy 
a magyar sport legjobbjainak olimpiai 
kiküldését egyedül a' valutáris nehéz
ségek akadályozzák, az olimpiai cso
koládé tehát esetleg néhány olimpiai 
győzelem kivívását teszi majd lehető
vé. A közönség sportszeretetén múlik 
tehát, hogy mennél több hollandi fo
rint gazdagítsa az olimpiai alapot.

Az MTE 3000 méteres távon or
szágúti háziversenyt rendezett vasár
nap délelőtt a Népligetben. A  37 in
duló között első lett Einwiller Pál 
10:07.4 mp-es idővel, 2. Braun 10:18.8 
mp, 3. Zeller és Goldberger 10:35 mp,
5. Erős 10:40 mp, 6. Tóth 10:44 mp,
7. Kormos 10:59 mp, 8. Frőlich 11:05 
mp, 9. Szűcs 11:07 mp, 10. Varga 
11.10 mp, 11. Makkai 11.14 mp, 12. 
Nádas 11.17 mp, 13. Kaposi 11.19 mp,
14. Pa-lvin 11.20 mp, 15. Landberger
11.40 mp.

SZÍNHÁZ
Mai műsor

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Elzevir (B).
KAM ARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)

Világrekord (K  26).
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Angliai Erzsébet.
BELVÁROSI. SZÍNHÁZ: (8) Valaki.
KIRÁLYSZINHÁZ: (8) ÉJfélil tangó.
MÜVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

a gazember.
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (fél 8) A régi 

orfeum.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-her-

cegnS.
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: (9) Wer

bezirk
BETHLÉNTERI SZÍNPAD: 6, 9) Az ide

genvezető.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kasner.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalibriáaz 

parti.
8TEINHARDT SZÍNPAD: (báromn. 9)

Steinhardt.

Piókadmiolsztr&clA Caebazlováklábam 
L  i p  a  U j s á g i r o d a ,  B ra t ís J a v a , 
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Felelős szerkesztő és kiadŐ: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
H o p p é  László

Nyomatott n Stádium 8ajtóvállalat Bt. 
körforgógépein. — Felelős üzemvezető 

G yöry Aladár

— Saját tudósítónktól —
A szombati csapatbajnokságok 

után tegnap délelőtt és délután az 
egyéni bajnokságért folyt igen nívós, 
érdekes küzdelem a diákok között.

A délelőtti versenyekben a szaba
don választott gyakorlatok meg
lepően erős - foka tűnt fel, -amely, leg
inkább bizonyította a diáktorna 
gyorsütemű- fejlődését. - -

Az összes szereken bajnok Sárkány 
István teljesítménye mellett különö
sen a szentesi diákok, Mulat István, 
Kupecz József és Bíró Lajos, a leg
kiválóbb, debreceni. tornász, Tóth 
Lajos és Tauber László, a pesti ver
senyekről már jól ismert diáktornász 
munkája volt olyan, ami az után
pótlás felől megnyugtathat. . .

Délután á dísztoriiaünnépély válto
zatos sorrendjét bonyolította le a 
KISOK gyorsan, ügyesen. A leg
kiválóbb diáktornászok mellett ott 
láttuk a. magyar válogatottakat is, 
akiknek azonban Pelle Istvánt ki
véve nem volt a legjobb napjuk. Az 
igen nehézfokú gyakorlatok helyett 
jobb példaadás lett volna a diákok
nak kevésbé nehéz, de pontosan 
végrehajtott gyakorlatanyag!...

Az ünnepségen a kultuszminisztert 
vitéz Tárczay Felicides Román dr. 
képviselte. Jelen volt Lázár Andor 
dr., az OTT elnöke, aki lelkes és 
nagyhatású beszéd kíséretében osz
totta ki Liber Béla miniszteri biz
tos felkérésére a szép díjakat. Külö
nösen megdicsérte a szentesieket, vá
lasztó kerületének diákságát, akik a 
csapatbajnokságot nyerték s tanár
jukat, Kálmán Gézát, a KISOK pla
kettjével tüntette ki.

Holfeld Henrik ny. államtitkár a 
vidéki testnevelési tanárokat - üdvö
zölte és a MOTESz elnöksége nevé
ben Szekszárdi/ Boldizsárnak ..(Sze
ged), Szűcs Miklósnak" (Újpest), 
DéncUinger Jenőnek (Székesfehér
vár), Pályi Istvánnak (Mezőtúr) és 
á pestiek közül Szóké Eiémérnék (VI. 
Kölcsey rg.) és Szabó Józsefnek (I. 
VerbőcZi rg.) a szövetség díszokle
velét nyújtotta át.

A dísztorna változatos sorrendjén 
dicséretet érdemel a közösen végzett 
szabadgyakorlat, a VI. Kölcsey rg. 
ötletes összetett ugrási gyakorlati 
anyaga, a II. Toldy reál száraz sí- 
tréningje, a II. Érseki rg. világító 
buzogánygyakorlatai és a szegedi 
Szent Imre herceg polgári fiúiskola 
minta csapatának jó összetételű és 
kitűnően végzett fapuskás gyakorlata.

A sikerült verseny és dísztoma 
fáradságos és* ügyes rendezéséért a 
központ részéről Michnay Géza fő
titkár, Zsigmond Géza, a rendezéssel 
megbízott testnevelési tanár, továbbá 
Kuho/rik József és Kozák Lajos tanár 
érdemel elismerést a résztvevő isko 
Iák tanárain kívül.

Részletes eredmények:
Országos bajnok a magas nyújtón: 

Sárkány István (VII, Izr. rg.) 19.8 
pont, 2. Tóth Lajos (debreceni ke- 
gyesr. g.) 19.55 pont, 8- Winkíer Vil
mos (I. Verbőczi rg.) 18.85 pont, 4. 
Haris István (kiskunfélegyházi tkp.) 
18.80 pont, 5. Bíró Lajos (szentesi 
rg.) 18.20 pont.

Országos bajnok a korláton: Sár
kány István 19.75 pont, 2. Kupecz 
József (szentesi rg:) 19.55 pont, 3. 
Mulat István (szentesi rg.) 19.45 
pont, 4. Bíró Lajos (szentesi rg.) és 
Tauber László (VII. Izr. rg.) 18.95 
pont.

Országos bajnok a gyűrűkintán 
Sárkány István 19.05 pont, 2. Tauber 
László (VII. Izr. rg.) 19 pont, 3. Ku
pecz József (Szentes) 18.80 pont, 4. 
Bíró Lajos (Szentes) 18.70 pont, 5 
Rácz Lőrinc (Vfc Kölcsey rg.).

Országos bajnok a lovon: Tauber 
László (VII. Izr. rg.) 29.1 pont. 2. 
Sárkány István (VII. Izr, rg.) 27.9 
pont. 3. Mulat István (szentesi rg.i 
27.05 pont, 4. Winkler Vilmos (I. 
Verbőczi rg.) 26.85 pont. 5. Sípos Ist
ván (VII. Izr. rg.) 26.50 pont.

Országos bajnok az összes szere
ken: Sárkány István (VII. Izr; rg.) 
86.50 pont, 2. Tauber László (VII. 
Izr. rg.) 83.35 pont, 3. Mulat István 
(szentesi rg.) 82.30 pont, 4. Kupecz 
József (szentesi rg.) 81.38 pont, 5 
Tóth Lajos (debreceni kegyesr. g.) 
81,30 pont, 6. Bíró Lajos (szentesi 
rg.) 80.80 pont.

A Krompaszky Miksa vándordíjai 
a szentesi rg. csapata nyerte meg, 
A csapatbajnoki eredményekről már 
vasárnap beszámoltunk.

J  V a d a s  liga az ú! 
százait akarja nevelni" -
mondotta FischerMó r , •
vasutasok első országos 

úszévorsenyén
t -  Saját tudósítónktól •*— > *

Az úszósport újabb hódításról 
számolhat be, a vasutasok sportte
vékenysége pedig újabb sikerről. 
A MÁV Sportegyésületeinék Li
gája tegnap rendezte első önálló, 
országos úszóversenyét, amely alig 
mutatta a kezdeti kezdetlegessége
ket és nehézségeket. A  felvonult 
gárda egy része a MUSz különbözői 
versenyeiből már ismerős: diák- 
úszók, vidéki kongresszusok és ke
rületi versenyek nyomtaposói ezek, 
nagyobb része azonban már a vas
utasok sikeres. működésének ter
mése.

A versenyen a MÁV igazgatósá
gának képviselői mellett megjelent 
Fischer Mór, a vasutas sportélet 
atyamestere s a díjakat ő osztotta 
ki a győzteseknek.

„A  Vasutas Liga az úszók szá
zait akarja nevelni —- mondotta — , 
hogy az úszósportban is ugyan
azon a■ helyen legyen, mint van mán, 
a labdarúgásban, a birkózásban, 
ökölvívásban, stb.”  Ehhez a mun
kához kérte az úszószövetség és a 
sajtó eddig is tapasztalt megértő 
támogatását.

Eredmények:
100 m ifj. gyorsúszás: 1. Heine 

József Szegedi Vas. 1:16.6 mp, 2. 
Drapos Lajos D. Magyars. 1:20.8 
mp, 3. Sípos Sz. MÁV 1:21 mp.

100 m szenior gyorsúszás: 1.
Gonda B. Vas. 1 :12 mp, 2. Táth G. 
Szeged 1:13 mp, 3. Kerekes MVSC 
1:17 mp.

66 m kezdők mellúszása: 1. Piltz 
MÁV Előre* 57.8 mp, 2. Orosz Sze
ged 59.2 mp, 3. Lovas Testv.
59.4 mp.

100 m szenior hátúszás: 1. Mé
száros Szeged 1 :25 mp, 2. Kutschen- 
reiter B. Vas. 1:26 mp, 3. Klein 
MVSC 1:32 mp. '

100 m ifj. mellúszás: 1. Prunkel 
Szegedi Vas. 1 :29 mp, 2. Zrubka 
Szóin. MÁV 1:4<) mp, 3. Pásztor 
Szóin. MÁV 1:46 mp,

100 m szenior mellúszás: 1. Var
ga B. Vas. 1:29 mp, 2. Sümegh Tö
rekvés 1:29.8 mp, 3. Salamon 
MVSC 1:32 mp.

66 m kezdők hátúszása: 1. Ko
vács Szegedi Vas. 55 mp, 2. Kele
men MÁV Előre 1:08 mp, 3, 
Schwimmer Sz. MÁV 1:10 mp.

8x100 m szenior stafétái 1. Sze
gedi Vas. (Píunkl, Mészáros, Tóth) 
4:12 mp, 2. B. Vas. (Gonda. Kut- 
schenreiter, Varga) 4:16 mp.

200 m szenior mellúszás: 1. Hor
váth Sz. MÁV 3 :16 mp, 2. Sümegh 
Törekvés 3:30 mp, 3. Kovács Sze
gedi Vas. 3:36 mp.

66 m kezdők gyorsúszása: 1.
Bodó Szegedi Vas. 47 mp, 2. Hor
váth Sz. MÁV 49 mp, 3. Németh 
Testvériség 59 mp.

Ax66 m szenior gyorsstaféta: IV 
Szegedi Vas. (Tóth, Szigeti, Heine, 
Prunkl) 3:10 mp, 2. Sz. MÁV (Mi
hályi, Horváth, Kovács, Sipos) 
3:38 mp.

A verseny rendezése Egry főmér
nök irányításával jól pergett le.
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M O Z ÍP A L Y  A Z A T ,
melyen

M IN D E N K I N Y E R !
(Minden hétfői mozirovatunkban másfajta, de mindig a mozi

val és a filmmel kapcsolatos kérdéseket közlünk és ezek helyes 
feleleteiért különböző számú pon tokát 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 
mégis elérheti a 100 pontot, sőt aki már egyszer jutalmat kapott, 
ismét élűiről kezdheti a pontok gyűjtését.)

III. sorozat.

Őt kérdést adunk fel. Egy-egy helyes választ egy-egy ponttal 
jutalmazunk.

Az öt kérdés:
Melyik filmben játszott Greta Garbó és Ásta Nielsen együtt:

Ki volt a Rio Rita férfi főszereplője: . ,  s , , , , . ,

Hol volt Budapesten először nyilvános mozgófénykép előadás:
(A  házszám megnevezése nem szükséges.)

Melyik magyartárgyú filmben játszott Clive Brook: . . „ ,

H é t f ő i  k m m k a

Melyik film merítette témáját a labdarugósportból: . • » «

6 m é » • I » h *

A pályázatokat a szelvénnyel együtt kivágva levelezőlapon, 
vagy levélben március 20-ig bezárólag kell postára adni az alábbi 
cím re: Nemzeti Sport mozirovatának. Budapest 62. Postafiók 24.

F i l m s z í n h á z a k  m y s o r a
BELVÁROSI <TV„ Irányi-o. 21. T. 83-3 

—29.): Előadás: 5, negyed 8, negyed 9, 
fél 10. Vas.= fél 4, 5, héromn. 6, negyed 
8, 8, fél 10. Kadettkisasszony. (Dolly 
Haas filmoperettje.) — Egy sír a világ 
végén (expediciós film). — Híradó.

BODOGBAF (V ili., József körűt 63. T.: 
38—4—76.): Előadás: fái 5, negyed 8, 10. 
Vas.: 2-től. Nebántsvirág. (Anny
Ondra, Osear Karlweiss.) — Apacssze
relem. (Charles Rogers.) — Bimbó és a 
sátán (burleszk).

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
—5—00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Vasgenerális. (Werner 
Kranss.) — Himacsal. (Istenek trónja;

1 expediciós film.) — Hangos hírdaó.
. CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: J. 34—3— 

37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2,
4, 6, 8, 10 órakor. Nfigyűlölő (Lilian 
flarvey, Félix Bressart). — Rajzfilm.
— Hangos híradók.

CHICAGO (VII., István-út 39. T.: 32—
1— 75.): Előadások: 5, fél 8. fé l 10. Va
sárnap 3-tól folytatólag. Hyppolit (ma
gyarul beszélő hangosfilm-attrakció: 
Csortos, Kabos). — ilimaesál (expedi- 
eiós film). — Híradó.

CORSO (Váci-ntea 9. T.: Ant. 87-4-02.): 
Előadás: 4, 6, 8. 10. Hangos híradó. — 
Jenny Hugó. Haiiray Tibor és Osear 
Karlweiss: Hazudj, ha kell! (Vígj.)
— Bimbó és a hipnotizőr. (Trükkfilm.)
— Állatbarát gyermekek. (Kultúrfilm.) 

BÉCSI (VI., Teréz-kiirút 28. Tel.: 259—
52, 213-43, 148-05.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Vas.: 2-kor is. Két asszony között 
(John Boles, Lois Wilson). — Híradók. 

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Kadettkisasszony 
(Bolváry-film. Dolly Haas, Gustav 
Fröhlieh, Halmay Tibor). — Miki, mint 
honfoglaló.

FÉSZEK (VIII., József-hörút 70. Tel.: 
46—0—40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.:
2- kor is. Vas. d. e.. burleszkmatinó. — 
Kadettkisasszony (Dolly Haas, Gustav 
Fröhlieh), — Kutyaszerelem (burleszk).

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
utca 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás:
5, negyed 8, fél 10 Szomb. és va3.:
4, 6, 8, 10. Sanghal express (Marlene 
Dietrich és Anna May Wong főszerep
ben). — Hangos híradók.

IMPERIAL (VII.. Dembinszky-utca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, negyed 8, hárojjm.-10. Vas.: fél 3, 
fél 5, negyed 7, 8, háromn. 10. Kadett
kisasszony (Dolly Haas, Gustav Fröh- 
íich, Halmay). — Félre bajusz, rúgást 
kapsz (burleszk). — Hiradö.

JÓZSEFVÁROSI (VTIl., Kálvária-tér 6. 
Tel.: 346-44). Előadások: fél 5, 7, fél 10. 
Vas.: 2, 4, 6. 8 10. Kadettkisasszony
(Dolly Haas, Gustav Fröhlieh, Hal
may Tibor) — Angyalok a viharban 
(Anita Page)

KAMARA (V ll . Dohány-utca 42-44. T.: 
44—0—27.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Hans Al
bers bűnügyi film je: „A z üldöző’* (Dér 
Draufgaenger; Eggert Márta és Gerda 
Maurus) és a kíséiö műsor,

LUDOVÍKA ( IX.  Üllői ót 101.): Elő
adások: fé! 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. (Helyár- 30—80 fillérig.) — 
Hajnali mérkőzés (Ra.rn.on Novarro). — 
Feleségem, a szélhámos (Nagy Kató).

ucuuuiuci öl - v Hág IÁc)
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NÉP (V., Váci-ót 76. Tel-: 92—6—80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas. 2-től: 
Nagyvárosi fények. (Charlie Chaplin 
nagy filmje.) — Pergőtűzben. (Douglas 
Fairbanks jr.)

OMNI A (VIII., Kölcsey-utca 2. Tel,: J.
30—1—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 
2-kor is. A szent asszony (John Boles, 
Lois Wilson). — Híradó.

ORION (IV., Eskü-tér 5. T .: 831—02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szomb., vas.: fél 4-kor is. Denevér. 
(Anny Ondra és Petrovich Szvetiszlav 
operettje.) — Magyar rózsacsokor. — 
Híradó.

PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör
út 8. Tel.: 365—23.): Előadás: 4, 6, 8,
10. Szombat és vasárnap: fél 4, három
negyed 6, 8, 10. Az ezred büszkesége 
(Heinz Rühmann, Trude Berliner). — 
•Hogyan lettem apa! (Adolphe Menjou). 
— Magyal híradó.

PATRIA (Népszínház-ntca 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8, három
negyed 10, vas.: fél 3-tól. Csak felnőt
teknek! Egy önfeledt pillanat követ
kezménye 10 fejezetben. (Hans Stüve, 
Bassermarn.) — A  fehér mámor. (Ar- 
nold Frank hangosfilmje; Hannes 
Schneider sí-világbajnok.)

(Nagjmező-n. 22— 
24. T.: 220-98. 294 
—50): 2—6-ig folyt, 
ezután 6, 6, 10

.n . :r i :«  a , . t és an° ep :. 1-^folyt., azután 6, 8, 
10. Téves kapcsolás (Magda Schneider, 
Johannes Rieimtnn). — A kutyafejű 
légió (kutyabnrleszk). — Magyar és 
külföldi híradók. — Vas. d. ,e fél 11: 
Miki és Flippy-matiné.

ROXY (VII., Rákóczi-út 82.. Tel.: 43— 
8—24.): 4-től, ünnep- és vas.: 2-től.
A hangos Ben Húr (Eamon No
varro). — Végre egyedül (burleszk). — 
Híradó. — A  műsor prolongálva!

ROY A L APOLLO (VII., Erzsébet-körűt 
45. T.: 429-46, 419—02.): Előadás: 4, 6, 8, 
lO. Rökk Maiika személyes felléptével: 
Csókolj meg, édes! (Magyar beszélő
fiira. Rökk Marika, Ráday. Rózsahe
gyi, Páger, stb.) — Híradó.

TATRA (IX.. Üllői-út 63.): Előad.: fél 5, 
7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt. 
(Helyár: 30—80 fillérig.) Redl ezredes 
árulása (dráma). — „ÍJ 172“  (a tenger
alattjáró tragédiája).

(Teréz-körót 60. T.: 19—7—
67, 68): Előadás: 5, negyed 
8, fé l 10, vasár- és ünnep
nap: 4, 6, 8, 10 órakor

Hans Albers bűnügyi film je: „A z üldö
ző" (Dér D renfgaenger); Eggert Márta 
és Gerda Maurus) és a kísérő műsor

CORVIN (VIII., Józser-kiirút és Üllői-ót 
sarok. Tel.: 38—9-88, 39—5-84.): Elő
adás: fél 6. fél H. fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Nőgyűlülő (Lilian Harvey, 
Harry tiedtke, Félix Bressart). — > 
Híradók.

URÁNIA (Rákóczl-űt 1. T.: 460—45 és ' 
460—46.): Előadás: 5. negyed 8. fél 10 ! 
Szomb., vas.: 4. 6, 8, 10. Abrahám Pál | 
operettje: Boldog szívek. (Magda
Sebneider, Bársony Rózsi, Herpiann 
Thimig, Georg Alexander.) — Hír
adók,

Az egyik napilapban olvastuk a
következőket: „A magyar filmgyár
tás életbevágóan komoly és fontos 
ügy. Szüksége vpn a kritikára és 
éppen ezért szigorúbb szemmel kell 
néznünk, mint a külföldről érkező 
filmeket, amelyeken semmiféle kriti
ka nem segíthet“. Ügy látszik álta
lában ez a vélemény alakult ki, 
mert Gaál Béla három egyfelvoná- 
sosa csaknem mindenütt lesújtó kri
tikákban részesült. A Nemzeti Sport 
olvasói joggal kérdezhetnék, hogy a 
mi mozirovatunkban, amelyben min
dig 100 százalékosan objektív beszá
molók követik a filmpremiereket, 
miért simogatták oly szelíden azt a

? ? CHARLIE CM S 11
magyar filmét, melyet kollégáink 
szigorúan elpaskoltak! íme a válasz: 
mert szerintünk a kritika célja nem 
csupán annyi, hogy tanácsadója és 
útmutatója legyen a filmrendezők
nek és filmszínészeknek. A kritika 
eminensen a közönség tanácsadója és 
útmutatója. Amikor mi kritikát 
írunk, a közönségnek mondjuk meg, 
hogy ha elmegy megnézni egy fil
met, ezt és ezt fogja látni. És éppen 
ezért nem nézhetjük kevésbé szigorú 
szemmel a külföldi filmeket, mint a 
magyarokat. Sőt ellenkezően. Hiszen 
a külföldi pénzért — akár sikert 
arat, akár megbukik — pénzt visz
nek el az országból. A magyar film 
ára még bukás után is itthon ma
rad s ha a vállalkozó rá is fize
tett, a pénz az országban marad. —

Túl ezen a fontos anyagi körülmé
nyen, még a legrosszabb magyar 
beszélőfilmnek is mindig lesz egy 
nagy előnye a külföldiekkel szemben: 
magyarul beszél. Anyanyelvűnkön, 
melyet mindenki ért. Ha mi egy ma
gyar filmről kezdünk kritikát írni, 
ezt az előnyt mindenekelőtt a film 
javára írjuk és' ezért mérlegeljük 
enyhébben a. többi hibát, mint a 
külföldi filmeknél, ahol a beszéd 
nem előnyt, hanem igenis hátrányt 
jelent a magyar közönség szempont
jából. Ettől függetlenül azonban mi 
sürgettük legelőször, ho^y a magyar 
beszélőfilmek rendezését gyakorlott 
és igazán tehetséges magyar film
rendezőkre kell bízni. Sajnos, ilye
nek kevesen vannak. De egyelőre ők 
is győznék a munkát. És mellettük 
felnövekedhetne egy új magyar 
filmrendezői gárda.#

Pásztor Béla, aki ismét hosszabb 
időt töltött Berlinben, hazaérkezése 
után elmondta, hogy a berlini ma-
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gyár filmesek körében csak a sport
lapok mozikrilikáit olvassák, ha tud
ni akarják, hogy egy-egy darab 
milyen hatást keltett Budapesten. — 
Nem akarjuk ezt a tényt, mint egy 
díszoklevelet kirakni a szerkesztő
ség falára, de a Paramount drama
turgjának közlése alapján jóleső 
megelégedéssel tapasztaljuk, hogy 
íme, igazunk volt, a hiányzó ko
moly magyar mozikritikát meg kel
lett teremteni, mert akárcsak itt
hon, külföldön is csak az őszinte 
vélemény talál hitelre.•

Egyre többen olvassák Itthon is 
mozirovatunkat, mint ezt is tapasz
taljuk. Több nagy cikk jelent meg 
arról, "hogy Magda Schneider, az új 
német filmprimadonna magyar szár
mazású. Egyedül mi cáfoltuk ezt a 
reklámhírt s közöltük, hogy Magda

m?nl jjj íecüTs
Schneider béesi születésű leány, 
akinek semmi köze Magyarország
hoz. Ezt azután csaknem minden lap 
átvette, ahol az új filmszinésznőt 
még nem magyarosították meg.

•
Március 16-ikán a „Sanghai cx- 

press” befut a budapesti törvény
székre, ahol tárgyalni fogják az 
Ufa Filmkereskedelmi rt. zárlati ké
relmét. Az Ufa szerződéssel és leve
lekkel bizonyítja, hogy Marlene 
Dietrich legújabb filmjét a Para
mount eladta az Uránia és az TJfa- 
mozik számára. Az iratok között 
valóban ott fekszik Földes Béla, a 
Paramount pesti direktora által alá
írt szerződés, azonban mégsem való-
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színű, hogy a törvényszék letiltsa a 
filmet a Fórum műsoráról, mert a 
Földes által aláírt szerződés szerint 
az Ufa 48 óra alatt. lett volna köte

les az ellenszerződést a Paramount- 
hoz juttatni s ennek elmulasztása 
esetén a Földes-féle szerződés is ér
vényét veszti. Márpedig az Ufa csak 
hatnapi újabb tárgyalgatás után 
adott ellenszerződést a Paramonnt- 
nak. De ez a pör legalább nem — 
kitalált reklám. Akit érdekel, végig
hallgathatja a törvényszéki tárgya
lást, mely természetesen nyilvános 
és bizonyosan szenvedélyes hangú 
lesz.

(Sz. - i . )

John Gilbert filmet irt — önmagá
nak, A címe: Bovmstairs. Rendezője: 
Monta Beli.

Hans Albers még két filmre • kötött
szerződést az Ufával, ahol a napok
ban fejezték be „A győztes" című 
kalandorfilm jót.

Megjelentető filmszínházzá akar
átalakulni az eddig másodhetes volt 
Pátria-mozi. A közelmúltban is több
ször tartottak már premiert s most 
állandóan új filmeket akarnak hozni. 
Mégpedig elsősorban érdekfeszítő, iz
galmas és fantasztikus úgynevezett 
„szenzáció” filmeket akarnak bemu
tatni. A mozi igazgatója Berlinben 
járt s ott a Fox filmgyárral tartott 
tárgyalásai során biztosított magának 
ilyen filmekből álló sorozatot.

A magyar cenzúra betiltotta René 
Cíair harmadik beszélőfilinjét. A 
filmvállalat a belügyminiszterhez 
fellebbezett.

Marlene Dietrich nem megy haza. 
Úgy volt, hogy Marlene Dietrich a 
„Sanghai express" berlini premier 
jére hazautazik Németországba, sőt 
erre az esetre egy varieté már ven
dégszereplésre is hívta a prímádon 
nát. A látogatás egyelőre elmarad, 
mert Marlene Dietrich, a Para- 
mounttal • kötött újabb szerződése 
szerint, máris új filmjén dolgozik 
Hollywoodban.

A rovatvezető üzenetei
Gombár Ádám. Természetes, hogy 

csakis a teljes címet megnevező vá
laszokat pontozzuk.

Bárány István. Beérkezett idejé
ben. 12 pontja van.

RÁDIÓ
Mai jelsntosebh 

K I  lüíisorreszelt
Hangverseny:

12.40 ó.: Becs: Oasals gordonkázik 
(gr).

7.45 ó.: Becs: Adler énekel (opera
áriák).
, 8 ó.: Lipcse: Schuridet-hangver-

seny.
8 ó.: Hamburg: Beethoven IX,

szimfóniája.
8.15 ó.: Breslau: Goethe-dalok (R. 

Watzke).
9 ó.: Róma, Milánó: R. Strauss ve

zényel.

A MAGYAR RÁDIÓM

12.40
UJ TERMÉKEI

Ferro  Stella
nagytellesitmónyQ PICK-UP P

Sávf rekvenc SSÉUő?' 0 64
■ két magyar adó vétóiéra P

Mektöros készülék o _
mindkét adót tisztán, erősen resti P ” ■

LOPTINE WHITE-alkatréazek
huzalozási rajzzal ö lesén !

Az összes egyéb alkatrészek legolcsóbban!

EA R JA  ÉS TÁRSA
VI., Podmanlczky-utca 39.

Fióküzlet:
VII., Rákóczi-üt 30. (Nagydióía-n. sarok) 

Képés árjegyzékünket díjtalanul küldjük.

9 ó.; Daventry: Mozart-hangver
seny.

9.15 ó.; London R.: -Hangverseny.
9.15 ó-: Frankfurt: Kamarazene.

Dalmű:
8.15 ó.: Varsó: „A eirkuszherceg- 

n-ő” , Kálmán operettje.
Vidámság, könnyű zene:

6.20 ó.: Berlin: Műdalok.
8 ó.: Frankfurt: ír népdalok.

Tánczene:
10.30 ó.: Becs: 10.50 ó.: Frankfurt, 

11.35 ó.: London R.: (Ambrosés—
Bene-band).

Montreal városa (Kanada) fél
millió frank költséggel rendőri rádió- 
állomást épít. Az állomás 40 autóval 
rendelkezik. Az adóállomás hullám
hossza államtitok.

Az elmúlt évben Németországban
264 személyt ítéltek cl tiltott rádió- 
hallgatás címen. Az elítéltek név
sorát a lapok is közölték.

M Ü g O P L
Hétfő, március 14.

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15 
ő.: Gramofónbangverssny. 1. Hey- 
miann—Gilbert: Foxtrott „A herceg* 
nő adjutánsa” c. filmből (Du hast 
mir heimlich die Liebe...). 2. Stran* 
sky: lm Santa Lucia, tangó. 3. Hey- 
mami'—Gilbert: Foxtrott „A  bál” c« 
filmből (Dús ist dér Somntag). 4. 
Heymarm—Gilbert: Tangó a „Monté* 
oarlo bombázása” c. 4 filmből (Ein® 
Nacht in Montecarlo). 5. Stolz—Gi> 
bért—Robinson: Induló a „Kadett*
kisasszony” c. filmből (Kamerád, wir 
sind die Jugend). 6. Heymann—-Gir 
bért: „Táncol a kongresszus” c. film* 
bői (Dos muss ein Stück vem Hím* 
mel sein). 7. Kálimén Imre: Egyve* 
lég a „Ronny” filmből. 8. May—* 
Schwabach: Foxtrott „Az üldöző” o. 
filmből (Kind du brauchst nádit wei* 
nen). 9. Spoüiarasky: Keringő a „No* 
gyűlölő” c. filmből (Lében ohne Lioha 
karnist du nádit). 10. Dastal: Minden' 
kinek, slágeregyveleg. 11. Lossas—( 
Rotter: Blonde Clare, tangó. 12. Dó
nál dson—Amberg: O Jennilie! foX* 
trott. 13. Jacobi— Bródy—Martos:
Sybill levele. (Vág Miklós.) 14. Carlo 
de Fries—Kovács: Ne törődj semmi
vel, tangó. (Víg Miklós.) 15. Márkus 
Gábor—Harmath: Muzsika száll aZ
éjen át, tangó. (Víg Miklós.) 16. Hal* 
ris: Foxtrott. 17. Hupfeld: Rumba*
18. „Tiger Rag” . 19. Oppenheim-*-; 
Baer: ít’s the ■girl. (Boswell Sisters.),
20. Goetz—Padilla: La Violeterűi
tangó. 21. Valié—Nöble—1Campbell-— 
Connelly: Slowfox (Good nigb*
sweethart). 22. Atkinis: Heebie*
Jeebie. (Boswell Sisters.) 23. PerkitiS

8 á  n  n  RádlóanSikvárluma
*“  11 U  VIIQ Népszlnház-ulca 43.
T i b o r  Véle!, csere, eladás!!
Telefon : 435-48_______________  _

—Mills—Kenny: Rumiba (Dóin thé
rumba). (Cab Calloway tánczenekar-)i
— Közben: Hírek. — 12.05 ó.: Hang4 
verseny. Közreműködik: Németh An* 
nia (zongora) és Taksonyi Piroska 
(ének). Zongorán kísér Polgár Tibof#
I. Mozart: Szonáta A-dur. (Németh 
Anna.) 2. Mayerbeer: DInorah, %r'' 
nyéktánc. (Taksonyi Piroska.) 
Brahms: Rapszódia. (Németh Anna)
4. Offenbach: Hoffmann meséi, baba
ária. (Taksonyi Piroska.) 5. a) Hűm
mel: Rondo Es-dur; b) Liszt: Valse* 
Impromptu. (Németh Anna.) 6. J®- f 
zus szenvedése (La passión du B* 8 * * 011?  
Jézus) az „Arany legendák”-bol 
(Légendes d’Orées). Ófrancia erede
tiből magyarra fordította Radvány* 
Gyula. (Taksonyi Piroska.) — Köz
ben: Hírek. — 4 ó.: Asszonyok _ ta
nácsadója. (Arányi Mária előadása-)
— 5 ó.: Révész Béla novellái: 1. Bo
nyodalmas élet. 2. Túl a rácson. Fel
olvassa a szerző. — 5.30 ó.: Szálén4 
zenekari hangverseny. Karnagy Bei- 
tha István. 1. Csiajkovszki: Barcaro,i3 
az „Évszakok”-ból; b) Reverie Intei  ̂
rompue, intermezzo. 2. Siklós Albert1 
Valse Alice. 3. Zimbalist Efrem- 
Tánc-szvit 3 tételben. 4. Strauss O.j 
Tiratola, keringő. 5. Szenkár Dezső. 
Cigányvér, kerinigő-intermezzo. ”• 
Szirmai Albert: Két dal a „Gróf R1'  
nialdo” c. operettből. 7. Demény Ü0'  
zső: Magyar népdallátinatok (zeü1®- 
karra alkalmazta Bertha István).^
6.30 ó.: ,A-z utolsó nemesi felkelés * 
Hamvas József előadása. — 7 ó.: Sm
Rácz Laci és cigányzenefcarának
hangversenye. — 7.40 ó.: A Buda
pesti Ének- és Zenekaregyesület ün
nepi hangversenye 25 éves fennállás® 
alkalmából a .Zeneművészeti Főiskola 
nagyterméből. Beethoven: Missa S0* 
lemnás. I. Kyrie; II. Glória; III. Cre
do; IV. Sanctus; V. Agnus Dei. E l 
adja az egyesület teljes ének- éŝ  ze
nekara Báthy Anna, Basilides Máriái 
Székelyhidy Ferenc dr., Kálmán Osz
kár, Sándor Frigyes (hegedűszóló) 
és Zalánfy Aladár (orgona) közre
működésével. Vezényel Lichtenberg 
Emil igazgató-karnagy. — Majd! 
Szalon-, jazz- és cigányzene . Kaimat 
Pál énekszámaival. 1. Kacsóh Pong
rác: a) Késő ősz van; b) Rákóczi 
megtérése. (Kalmár Pál.) 2. Kernét
J. : Kossutli-nyitány. 3, Farkas I®r®:
Átmegyek a Királyhágón. (Kaimat 
Pál.) 4. Kálmán Imre; Marica g /0 ,, 
nő, operettegyveleg. A  „Hej cigány 
dalt énekli Kalmár Pál. 5. Kodály 
Zoltán: Háry János, intermezzo. 6. a) 
Lányi Ernő: Ne sírj, ne sírj Kossuth 
Lajos; b) gróf Andrássy Katinka. 
Krasznahorka büszke vára. (Kaimat 
Pál.) 7. Táncze-ne: a) Tangó (Márkus 
—Márai: Csak egy, amire kérem);
b) Keringő (Lajtai: Ne hullasson
könnyet); c) Foxtrott (Kallós Dezső! 
Megkérem kegyedet). 8. Mihályi''* 
Stolz: Sárbogárd, Dombóvár. 
nányi: Pierette fátyollá, keringő. 1°' 
Lehár—Harsánji: Ne félj, ne fe‘b" 
(Kalmát Pál.) 11. Faulwetter: Éljen 
a haza,, induló. 12. Csárdások.


