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Csehszlovákiában 21/2, Ke, Romániában 15 lel,
'Ausztriában 50 Gr. Németországban 30 Pf., Svájc
iban 40 c„ Franciaországban 2 franc, Olaszország

ban VA Ura, Amerikában 8 cent. 
Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, egy 
hónapra 4,50 P. Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh
szlovákiába, Romániába 16 P, egyéb külföldre IS P.
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Ausztria felváltotta Olasz
országot az Európa Kupa 

tabella élén
F7 *— Saját tudósítónktól —

Az osztrákok 2:l-es győzelme, 
fisait az olaszok felett tegnap arat
tak Becsben, jelentős változást ho
zott a nagyjelentőségű vándordíj 
tabelláján. Az osztrákok nehezen 
szerzett két pontjukkal behozták az 
olaszok nyolc pontját, lényegesen 
jobb gólarányukkal azonban bizto
sítják maguknak a magasabb ran
got, a büszke első helyet. A  tabella 
állása most a következő:
'Ausztria 6 3 2 1 15: 7 8
Olaszország 6 3 2 1 12: 8 8
Magyarország 5 1 3  1 13:10
Csheszlovákia 4 1 2 1 13:10
Svájc' 5 — 1 4 7:25

Figyelemreméltó, hogy bár eggyel 
kevesebb mérkőzésünk van, több 
gólt lőttünk, mint az előttünk _ álló 
olaszok. Ez jő  előjel a május 8-i bu
dapesti magyar—olasz találkozásra 
[Viszont nem lehet észre nem venni 
azt is, hogy a csehszlovákok eggyel 
kevesebb mérkőzésükön is ugyan
annyi gólt tudtak lőni, mint mi 
Erre vonatkozólag azonban meg
nyugtató érzést ad a prágai győze
lem.

Az Európa Kupa hátralevő mér
kőzései a következők:

Április 17. Zürich: Svájc—Cseh
szlovákia.

Május 8. Budapest: Magyarorszag 
•—Olaszország.

Május 22. Prága: Csehszlovákia— 
L̂usztrisia

Június 19. Svájc: Svájc—Magyar. 
Ország.

Szeptember 18. Budapest: Ma
gyarország—Csehszlovákia.

Október 23. Prága: Csehszlovákia 
—Olaszország.

? Becs: Ausztria—Svájc.

A philadelphiai hatnapos 
véget ért

iTávirati jelentés. —-
Philadelphia, március 20 

Az itteni hatnapos kerékpárosver- 
eeny w  éjjel véget ért. A  versenyzők 
3305.600 km távot tettek meg. 1. Le- 
tourleur—Gambretiére (Franciaor
szág) 83a pont, 2. Peden—Dempsey 
(USA) 743.3 p, 3. Hill—1Grimm (USA) 
501 p.

Prága uárat is
levette uágre 

magyar futball
Góltalan félidő után fölényes győzelmei vívott ki nemzeti tizen
együnk — Silny szerezte a mérkőzés első gólját — Turay, 
Zavadszky é s  ismét Turay lábáról azonban csak magyar golok  
követték az ellenfél kezdő sikerét — Az első félidőben a .cseh
szlovákok voltak némi fölényben, de belső csataraik golkep- 
telepieknek bizonyultak — A szünet utáni időben hamar kiadta 
minden erejét a prágai haifsor -  Ekkor a magyar haltsor 
fölényes úrrá vált a pályán, csatársorunk meg ragyogó játék
kal vívta ki a megérdemelt győzelmet — A z eredmény akar 
még nagyobb is lehetett volna

A fiatalok csapata fiatalos tűzzel, lángoló lelkese- 
harcolt

Csúnya vereséget szenvedett 
az úttól fáradt Kispest csapata

—  Távirati jelentésünk —
Kispest csapata tegnap kezdte 

második francia túráját. A  télen, 
mint emlékezetes, veretlenül küz- 
dötték végig a kispestiek Francia- 
országot. S most? Mar az első 
mérkőzésen vereséget szenvedtek. 
Még hozzá attól a csapattól, ame
lyet télen 8:0 arányban vertek 
meg s amelyet a III. kér. FC is 
l l : l - r e  győzött le. A  mérkőzésről 
szóló jelentésünk:

Lorient, március 20.
Vereséget szenvedtünk az FC 

Lorient csapatától. Woggenhuber 
Oszkár csapata 2:1 (1 :1 )  arány
ban győzte le a Kispestet. A ve
zetést összjáték után Dormos ré
vén a 25. percben még meg tud
tuk szerezni, de aztán kiütközött 
játékunkon a hosszú út fáradt
sága s már a 30. percben egyen
lített az ellenfelünk, m ajd a II. 
félidő 5. percében berúgták a 
győztes gólt is.

K ispest FC.

M a g y a r o r s z á g —  
C s e h s z l o v á k i a  3 : 1  ( 0 : 0 )

A  g y ő z e le m  m á m o r o s  é r z é s t  v á lt o t t  
k i a  c s a p a t b ó l ,  m e ly  h a r m in c  é v  ó t a
a z  e l s ő  v á lo g a t o t t  g y ő z e le m m e l  t é r
h a z a  P r á g á b ó l
Prága, Sparta-pálya — 2 7 .0 0 0  néző —  Bíró: S. Harisén (Dánia)
__ Telefonjelentésünk

TTUTBALLCIPÖ vörös krómbörböl P 16-50
ruTOCIPO.  ............................... «>•-
Birkózó és boxoló cipó fekete

króm, vagy gummitalppal............. 15-—
Kerékpárcipó fekete...................... „ 16-
Ezeakívill túra-, sport-, vadász-, motor-cipók 
és csizmák vízhatlaa és garantált minőség

ben kaphatók
JA K A BO VIC S A. VII.. Wessetényi-u. 35

A napokban lesz éppen harminc 
éve annak, hogy a magyar váloga
tott csapat elsőizben állott szembe 
prágai ellenfelével. S harminn év 
óta hiába lestük-vártuk, hogy a 
Prágába indult csapat győzelmet 
hozzon, győzelemmel örvendeztes
se meg a reménykedő magyar 
sporttársadalmat. . .

Saját készítményt!

FUTBALL-
cipő, labda, felszerelés 
L E G O L C S Ó B B  ARBAN 
DR. KÁLDOR ÉS  FIVÉRE 

SPORTHÁZÁBAN 
E R Z S É B E T -K Ő R Ú T  15 

A Z EST-TEL SZEMBEN

Pedig mindig reménykedve bo
csátottuk útra a legjobb tizen
egyet s mindig ott élt a remény 
annak a harcba küldött csapatnak 
a lelkében is, hogy valóra váltja 
a reménykedők várakozását, meg
örvendezteti azt a tábort, mely 
vele akar örülni, neki akar tap
solni. S hányszor szorultak el a 
szívek a prágai öltözőben, hány
szor szomorodtak el az arcok a 
vereség hallatára itthon. Hiába

Mielőtt teniszpályát bérel,
győződjön meg leszáilitott 
árainkról! Ne csináljon gondot ma
gának, ha nincs társasága, mert mi he
osztjuk csoportokba és személyenkint 
egész idényre (7 hónap) csak
30  pengőt fizet
hetenként háromszor délelőtti 2 órai 
játékért .

O lcsó cso p o rto s teniszoktatás 
„F A S O R“  teniszpálya

VTI., Damjanieh-utca 24. Telefon: 324—01 
„A BO N YI" teniszpálya

VII, Abonyl-utca 3., Aréna-át sarok 
Telefon : 302—48 ____ _

vártuk a jó  hírt, mindig csalódás 
ért bennünket, hiába bíztunk, 
mindig elfagyott bizalmunk vi
rága a Prágából érkező h ír fagyos 
lehelletére.

Ma is félve emeltük fülünkhöz 
a kagylót. Hiszen ma sem volt 
több okunk győzelmet várni, mint 
máskor, ma sem volt égőbb erejű 
a reményünk, mint az eddigi mér
kőzések bármelyikénél. Annál na
gyobb az öröm, annál lelkesítőbb 
a siker híre, amely aggódásunkra 
érkezett.

Három évtized harcai közben 
ma köszöntött be az a nap, amely 
nemcsak a nagy ellenfelünkkel ví
vandó további mérkőzések terén, 
de talán egész futballsportunkban 
fordulatot jelent. Ezt kell hin
nünk, amikor arról a lelkesedésről 
beszél a jelentés, amit ez a győ
zelem magában Prágában kiváltott 
a magyarokból. Azokból, akik egy
szerre tüzes lelkesedéssel tapsolták

fiaink gyönyörű fegyvertényét s 
azokból, akik ennek a fényes tett
nek részesei, a sikernek kivívói 
voltak. Ennek a hitünknek az 
alapja az a körülmény is, hogy a 
kicsiny, idegen földön lévő sereg 
első gondolata az otthon, a hazai 
közönség, a magyar sikert váró 
magyar sporttársadalom volt. 
Mindenki érezte, hogy ennek a 
napnak eljöttét mennyire várta az 
egész magyar társadalom s ezért 
ennek a társadalomnak nincs más 
kötelessége, mint hogy hálával és 
szeretettel gondoljon mindazokra, 
akik ezt az örömnapot előkészítet
ték és megteremtették.

A  magyar fiúknak, az egész ma
gyar játékosgárdának és a gárdát

MODIAHO



s s á v
vezetö kapitánynak jutalma és el
ismerése az az öröm legyen, amit 
az egész magyar társadalom a si
ker fényében érez!

Most, amikor sorra 
vereséget szenvedünk 

más sportágakban, 
mutassa meg a Senézett 

profilúiba!!. . .
Prága, március 20. 

Délelőttre nem volt semmiféle 
különösebb programja a csapat
nak. Kilenc óra és fél tíz tájban 
szállingóznak le a játékosok a szo
bákból, jóízűen és jó hangulatban 
fogyasztják a reggelit. Aztán neki
indulnak egy könnyű sétának, szét
néznek a városö&n. A  fő  probléma 
az idő. Reggel ugyanis havazott és 
az „aranyos Prágát’' könnyű, ol- 
vadozó hóréteg fedi. Délben azon
ban kisüt a nap és igazi tavaszi 
égbolt ragyog rá a városra. Ez 
aztán jó  hangulatot teremt és a 
pálya állapota felől is megnyug
vást ültet a szívekbe.

Mariássy dr. Takáccsal mégis 
kimegy a pályára, hogy megnézze, 
hogyan keü hoZüá felkészülni. Az
zal a biztató hírrel jönnek vissza, 
hogy a pálya teljesen jó  állapotban 
van, szilárd, és egyenletes a talaja.

Fél egykor van az ebéd, a szoká
sos könnyű, ízletes koszt.

Ebéd után Nádas Ödön tart rö' 
vid beszédet:

—  Most, amikor a magya/r spor
tot az eddig győztes sportágakban 
is sorra érik a vereségek, amikor 
a vívásra, Montecarlo, a korcsolyá
zóknak Laké Piacid hozta a ki&brán- 
dulást, birkózóink, boxolóink balsi
kerrel térnek haza külföldről, akkor

mutassa meg a lenézett ma
gyar profifutball, hogy van 
még magyar becsület, van 
még sportág, amelyben a 
nyomasztó viszonyok elle
nére is tudnak harcolni és 
dicsőséget szerezni a ma

gyar névnek.
Ezt mondta röviden Nádas és a 

kis beszéd nagyon jó hatással volt 
a fiúkra, lelkes és önkéntelen éljen 
tört ki belőlük.

A beszéd után mindjárt asztal 
bontás, majd pedig mind felmen 
tek szobáikba, hogy a mérkőzésre 
előkészüljenek. Takács sorra járta 
őket, könnyű masszázst kaptak s

fél négykor már előállott az 
autóbusz,

amely a pályára vitte a csapatot.
A nap idönkint, kisüt, majd 

megint a felhők mögé búvik. Ez a 
felhős, vidámo'dó-sötétedö tavasz- 
arca van egész délután az időnek

Az öltözőbe való megérkezés 
után rövid megbeszélés fo 

lyik.
Megállapodnak abban, hogy ho
gyan üdvözlik a közönséget, majd 
a labdával barátkoznak össze. A  
labda egészen fehér chrómbörből 
készült, nagyon könyűnek találják.

Szabó is kézbe veszi a labdát, 
miközben rászólnak:

—  Ejnye, de sápadt vagy!
Szabó tiltakozik:
—  Dehogy vagyok én sápadt. 

Olyan vagyok, mint máskor szok
tam lenni.

útbaigazításokat ad egyik-másik
nak.

A két szövetségi vezér vissza
vonul a sarokba és gondterhelt 
megbeszélést folytat.

Swoboda játéka miatt súg 
össze a két vezér,

de úgy határoznak, hogy mégis
csak játszik a Slavia centere.

Mialatt a magyar csapat bevonul 
az öltözőbe, azalatt még két ifi- 
csapat játszik a pályán. Ennek a 
mérkőzésnek azonban hamar vége 
szakad. Szemre is jó állapotban 
van a pálya, de a játék is azt mu
tatja, hogy nem lehet rá semmi pa
nasz. 27.000 néző, jóval több tehát, 
mint amennyit vártak, veszi körül 
a vonalakat s minthogy az ifi
meccsnek már vége, szünet van és 
elmúlt négy óra, harsány sípolást 
lehet hallani innen-onvxm, türel
metlenkedik a közönség.

Hétfő, 1932 március 21.

Kifutnak hát az ellenfelek:
a magyar csapat a megszokott 
meggypiros ingben, fehér nadrág
ban, a csehszlovákok piros-fehér 
trikóban.

Négy óra múlott pár perccel 
amikor a bíró, Sophus Hansev 
Sorsoláshoz hívja össze a kapitá
nyokat. Swoboda és Borsányi, 
két kapitány sorsol,

a szerencse nekünk kedvez
és így Borsányi választ.

A csapatokban nincsen semmi 
változás:

Magyarország: Szabó —  Du
dás, Kocsis —  Borsányi, Kalmár, 
Lázár —  Zavadszky, Cseh, Turay, 
'Toldi, Titkos.

Csehszlovákia: PlaniCka —  Cty- 
roky, Burger —  Srbek, Simpersky, 
'Madelon —  Zosel, Nejedly, Swo 
boda, Silny, Junek,

S. félidő
Nehezen lendültünk bele, de aztán 
remek perceink során eresen ve  
széfybe jött PSanicka hálója, m iköz
ben a sokat támadó ellenfél Szabót 
csak  kétszer hozta kritikus helyzetbe

M ariássy : 
Mindenkép Semondok!

Mariássy tesz nagyon érdekes 
kijelentést a mérkőzés előtt:

—  Akár nyerünk —  mondja — , 
akár vesztünk, én mindenképpen le 
fogók mondani. Nem bírom tovább 
idegekkel ezt a szinte lehetetlen 
helyzetet. Csak akkor vagyok haj
landó dolgozni, ha teljes puvoárt 
kapok s nem történhetik meg, hogy 
egyesületi érdekektől függő táma
dásokat kapjak a tanácsbm.

Befáfogáttvnk 
a  prágaiak öltözőiébe

A hangulat nyugodt. Pelikán 
elnök és Fanta szövetségi kapi
tány van benn a játékosokkal és

Négy óra öt perckor Swoboda 
indítja el útjára a labdát.

Zavarodottan kezd 
a m agyar csapat

Nejedlytől Simpersky felé száll 
labda, de Borsányi elcsípi és Za
vadszky máris első labdájához jut 
Ezt a lába közt kiengedi taccsra 
Az első támadás mégis a mienk 
Toldi megy előre, nem is egészen 
veszélytelen a helyzet, de a bíró 
fault miatt fütyül. A bíró nagyon 
vigyáz —  állapítjuk meg a trifoü 
nőn. A. csehszlovák jobbszárny tá
madása nyomán a nézőtér megta
lálja a hangját. Most vesszük iga 
zán észre, hogy idegenben vagyunk 
Junek, az I. félidő legveszélyesebb, 
csehszlovák csatára jól bead, de 
belsők rontanak. A 3. pereben 
Simpersky faultja miatt megítélt 
szabadrúgást Kalmár Lázárit o 
küldi, ő elveszti a labdát, Swoboda 
kitör, Dudás szerelni akarja, de 
nem sikerül neki. Még szerencse 
hogy Swoboda közben lök, a bíró 
lefújja. A fehérszínü angol labda 
nagyon könnyű, Dudás, áüítáni 
akarja, kezére pattan, nem szándé 
kos a dolog.

A m agyar csap at csak  
most kezd kibonta

kozni, de elfogadott, 
ami látszik a rengeteg 

ro ssz  passzon
Junek beadásából Nejedly hatal 

más bombát küld arasszal a jobb 
felső sarok fölé. Az 5. perc Zoselt 
találja jó  támadásban. Dudás be
lép, de éppen Zoselbe rúgja a lab
dát, aki már tiszta, amikor a ke 
resztező Kocsis elszedi tőle a láb 
dát.

A 6. perc hozza meg az első 
rendes magyar támadást.

Titkos beadása jó  helyzetben ta
lálja Turayt, aki azonban magasat 
lő. Junekre játszik a csehszlovák 
csapat. Lázárt Swoboda szívja ma
gára, Junek majdnem mindig tisz
ta. Ezúttal a hátrahúzódó Toldi 
szabadít fel. Egy rosszul hazaadott 
labdát Planicska majdnem komer- 
re ejt. A mieink reklamálják is a 
komért, de hiába. Most .balszár
nyunk bontakozik ki, de túlóvató- 
san. Lázár ad be végük, amibői 
Turay gyenge fe jest küld a kapu 
mellé. Zosel alaposan megtáncol* 
tatja Dudást, el is megy tőle, Bor
sányi van a nyakán, de így is be 
tud adni. Kocsisnak nem sikerül a 
beavatkozás, N ejedly  elől Bor
sányi az utolsó pillanatban pöc- 
centí el a labdát.

Összekötőink derekasan küz-

ö s s s s e -v is s x a  n é h á n y  p e n g ő
ü l i . .  K á r o l y  K i r á l y - ú í  3 .  ( a  s a r k o n )

denek hátul.
A 10. percben Zavadszky elgáncso 
lása miatt szabadrúgás, amit Tu
ray laposan emberbe vág.

Borsányi kiteszi Zavadszkyt, 
aki oldalt 15 méternyire a 
kaputól pompás helyzetben 
van, de most ütközik ki rajta 
a lámpaláz: ballal félrevágja 

a labdát.
Nagy helyzet volt! Védelmiünk bi
zonytalan és sok kellemetlen percet 
szerez. Dudás centerezésnek is be 
illő labdát küld a taccsvonal köze
léből, Lázáron csak nagy teohni 
kája segít. Most Zosel fut el, de 
labdája a felső hálón csúszik ki.

Majdnem gólt kapunk
Még mindig zavartság az úr a 

magyar csapaton. Toldi egyike a 
kevés nyűgödtriak, az ő labdája is 
kimegy a fejek fölött. A  13. perc 
szerencsét hoz a magyar csapat
nak. Zosel elfut, Cseh. hiába pró
bálja szerelni. A beadás remek,

Silny átengedi Juneknek, aki 
a hatos vonal sarkáról ret
tenetes erővel vágja a lab

dát kapu fölé.
A magyar csapat zavarodott. Kal
már Simperskyhez tolja a labdát 
Zavadszky jó  helyzetben kapu mellé 
küldi a labdát. Kocsis hazaad. Bor
sányi az első ember, aki végre ma
gára talál. Junek bead,

Borsányi három prágai csa
tár elől ment.

Turay Toldit teszi ki, akit Burger 
kornerre szerel. Titkos szépen irá
nyítja a 16. percben a sarokrúgást, 
Kalmár ugrik is a labdára, de na
gyon alátámasztják a védők, az ár
tatlan fejes kapu mellé csúszik, 
Swoboda 30 méterről küldött éles 
lövését Szabó megnyugtató bizton
sággal fogja. Madelon szerel most 
elegánsan. Lázár, még ez a flegma
játékos is rosszul passzol, Kocsis
nak kell tisztáznia a helyzetet. Tu
ray labdája Titkost lesállásban ta 
Iáija. A bíró szeme jó !

Most kezd ébredezni 
a m agyar tám adás
Toldi— Titkos— Zavadszky— Bor. 

sányi-r-Dudás— Turay a labda út
ja, melynek befejezéseként Toldi 
endületből 20 méterről leadott lö
vése lábról perdül. Pár akció rávi 
ágit arra, hogy a csehszlovák vé

delem is bizonytalan. Burger fejes 
gyertyáját Zavadszky jól átemeli, 
Turay bombája éppen hogy kapu 
fölé süvít. Most Titkos megy el és 
ad be remekül. A  bal sarok felé

szálló labda felé Planicska nyúl, de 
Cseh feje fürgébb. Az irányt vál
toztatott labdát

Planicska szerencsével pá
rosult bravúrral üti csak ki.

Zavadszky eléri a labdát, betolja 
Toldinak, akinek gyenge lövését 
Planicska vetődve tolja kornerre 
Ebből Toldi gyenge fejese szüle
tik.

Most mi vagyunk 
frontban

Cseh vállakozó kedve nő. Za 
vadszkyt küldi előre, aki előbb ront, 
de nyomban javít és Burgerről 
kornerre száll a labda. Ez már a 
harmadik kornerünk. Toldi ma
gasra ugrik a labdáért, fennakad 
a lécen, de a labda a gólvonal mö
gött suhan ki. Most Cseh kiugrik, 
de idejében belép Ctyroky. Kocsis 
faultja miatt szabadrúgás van elle
nünk, Madelon ezt a hatos vonal 
jobb sarkára irányítja, Kocsis té
továzik, kellemetlen a pillanat, de 
Swoboda fejese éppen hogy célt 
téveszt. Most már azonban magára 
talál a csapat, gyorsabbak is a 
fiúk, mint az ellenfél!. Cseh bátran 
viszi a támadásokat, ö a legstíluso
sabb tagja az együttesnek. Burger 
faultolja Toldit,

a 30 méteres szabadrúgást 
bt .baként küldi Toldi a 
sarok fölé, a közönség hüle- 

dezik.
Borsányi szabadrúgása Planicska 
'könnyű zsákmánya lesz. A 27. perc
ben Swoboda lövésébe Dudás lép 
bele, a pattanó labdát Junek gyen
gén csavarja befelé, a labda 
Szabóé. Toldi betalpal Burgerbe, 
csak e két játékos kissé ̂ keményebb 
akciói visznek élesebb tónust a já
tékba, amelyik fair. Zavadszky 
Toldi labdájával fut el, beadására 
sok fej emelkedik ki a középen, de 
a védelem sikeres. Borsányi túl
élőre adott labdája Plamicskáé, a 
ráfutó Kalmár majdnem a kapuba 
löki labdástul együtt. A 30. perc
ben Turay jól tör előre, de szere
lik. A 33. percben Titkos kap lab
dát. de túlfejeli a vonalon.

Ék

R e j t v é n y t r i a t l o n

2.

Ma és minden nap az 
ANDRÁSSYÚTI SZÍN H Á Z

újjmüsora
Fejes Teri, Vaszary Piroska, 
Dajbukát Ilona, Gózon, Delly, 
Békeffy, Bársony, Radó, Peti, 

Heltai

A z ellentám adások  
gén élesekké válnak

Swoboda lövése emberbe száll 
Cseh szép fejesét Turay kapja, lö- 
vese Ctyroky kezéről pattan le. A 
35. percben Zosel— Nejedly akciót 
Kocsis kornerre szerel. Ezt Zosel 
irányítja, Kalmárnak kétszer is 
kell fejelni, végül is Junek lövése 
kapu mellé megy. Dudás faulttal 
szerel, de ugyanő menti a szabad' 
rúgást. Kalmár labdái túlhosszúak, 
a szélsők nem tudják elfogni. Most 
Lázár szerel veszélyes támadást. A 
39. percben

Junek jól elfut és lövését 
Szabó csak ököllel tudja el
ütni Zosel fejéről. A labda 
túlszáll a 16-oson, Szabó 
azonban már annyira lendü
letben van, hogy fut utána. 
Közben kijut a 16-osról, kéz
zel már nem mer a labdához 
nyúlni, rosszul is jön  neki a 

labda, hát 
—  fejel.

Persze a labda nem megy 
messzire, Srbek elcsípi és 
beemeli a kapu elé, amely
ből hiányzik a kapus, akár
hogyan is igyekszik vissza
felé. Most azonban ott van
nak már hátvédjeink, köny- 

nyen tisztáznak.
Meleg volt!

Titkos nehéz helyzetből vezet tá
madást, átvágott labdáját Za
vadszky kapja, átmegy Ctyrokyn.

Begurított labdáját Cseh átengedi, 
Turay' _ megvágja, de félremegy. 
Most újra feljön a csehszlovák csa
pat, Swoboda az, aki felhozza. A' 
43. percben Junek fut a labdával, 
Szabó párduc módjára csap le rá a 
hatoson.

A z utolsó két perc  
a miénk

Kalmár küldi előre a pattanó 
labdát. Zavadszky most úgy tesz, 
mintha Borsányinak akarna pasz- 
szolni, ezzel a trükkel félrevezeti 
Srbeket, Ctyroky már csak kor
nerre tudja szerelni. A. 44. perc
ben Zavadszky irányítja a sarok
rúgást, Planicska visszaüti a lab
dát, amit Zavadszky nem ível be, 
hanem Cseh elé tolja. Csehnek kö
zeli lövése nem sikerül, a labda ke
resztben suhan T a kapuvonal' 
előtt, sőt még taccsra is megy. Ez
zel vége is az I. félidőnek.

Nyugodt é s  bizakodó  
a csapat a  félidőben
Ahogy a tribünről az öltöző felé 

szaladok, a lejárónál Tschackert- 
tel találkozom.

-  Nincs játék! Gyenge a játék!. 
—  magyarázgatja felhős arccal.

Benn az öltözőben Dudás a lab
dát szidja:

—  Túl könnyű ez a labda-, nem 
lehet vele játszani.

Takács pártját fogja  a labdá
nak:

—  Nincs semmi baj, csak be kell 
egy kicsit áztatni, akkor elég 
súlyos lesz.

Máris megy és intézkedik.
Turay a csehszlovákok nagy 

mázlijára tesz megjegyzést:
—  Ha az nincs, akkor Cseh / /»  

fejese benn van a hálóban. . .
Zavadszkyt próbálja valaki ta

nácsokkal ellátni,
Borsányi leinti a „tanárt” :
—  Hagyjátoik csak Zavadszkyt, 

jobban tudja ő, hogy mit keü csi
nálni.

Kocsis örvendezik:
—  Junek már elkészült.
Mariássy is megjegyez ilyes

mit :
—  Swoboda is készen van, annyi 

biztos, már nem fog  menni neki 
olyan jól,

A ^szünet végén megjelenik az 
öltözőben dr. Hofjmann követség! 
titkár, aki a magyar követet kép
viseli és a követ nevében üdvözli a 
csapatot, szép sikert kíván a má
sodik félidőre.

A szünet gyorsan elröppen a 
egymást biztatva, simogatva men
nek ki a fiúk a második félidőre.

Zárt ajtók mögött
van a csehszlovák válogatott a fél
időben. Csak Fanta szövetségi ka
pitány van benn a játékosokon kí
vül. Megtudom mégis, hogy a 
Sparta-játékosok igen elkeseredett 
hangon nyilatkoznak arról, hogy a 
Slavia kedvéért játszatják a beteg 
Swobodát.

Madelon kitör:
—  Tönkretették a csapatot a 

Slavia kedvéért. A  beteg center 
miatt nem tud kibontakozni a csa
pat tudása.

Felhívás a sporttársadalomhoz!
4 m a/ n ehéz gazdasági viszon yok  azzá késztetik  vállalatunkat, h ogy  
o lcsó  p én zest, de m égis kiváló m lnSeégO fórflruhákkal lá ssu k  s i n  

eporttáraadalom  taglalt.

V E Z É R E L V Ü N K :  „Hagy forgalom, kevés haszon!“
,  Ezért váróink mokka! többet kapnak, mint am it váznak.

A raink  m indennél többet m ondanak:
k é s z ,  f é r f i ö l t ö n y ,  v a g y  f e l ö l t ő ,  e l s ő 
r e n d ű  s z ö v e t b ő l ,  r o m á k  m Zabém eal
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Utolsó erőfeszítésével gólt ér ©̂1 al 
eselis^lowák esapatf d© aztán 

©sszeroppan egyre Jobban kibon
takozó csiszolt Játékunk hatása 

alatt, s három szép góllal nyerünk
Turay indít, a labdát Borsányi 

kapja, az első támadás eljut az 
ellenfél 16-osáig, ott Burger sze
rel s előreadása a prágai csatár
sort dobja frontba.

A hasai csapat mindent 
belead most!

Á csehszlovákok, akik az első 
félidő végén kissé lankadtak, most 
nagyon összeszedik magukat s 
látszik rajtuk, hogy múnden ere
jüket bele akarják vetni a küzde
lembe. A kezdeti siker nem is 
marad el: a II. félidő első szakasza 
az övék.

Junek elfut, Lázár szépen sze
reli a veszélyes akciót. Titkos le- 
rohanása végén középre ad, de

ÍESTEÜD SZÁLLODA
ammmmBsmmma 
VIOI Berlini-tér 3. (Kfucati p. U. területén

Telefon: 174-65.
Szenzációs árok: utcai szobák, me-
«  1 n e n q ö -  leg-> hides í0,yó■Süs/M — víz és központ
y  ® r í  fűtéssel.
Újonnan átalakítva I Új vezetés
H ónapos szo b ák  

©O pengőért
központi fűtéssel és íürdöhasználattal
Csapatok eliisljezése renáMI iHíánvosar 
Sporiemtses-eknek tíiiln árennetímén

Planicska ökle ment. Aztán Turay 
kúz vissza szépen Toldihoz, aki 
kapásból nagy lövést küld másfél 
méterrel a kapu fölé. Srbek íve 
most előre jó  labdát, de Kalmár 
ment Swoboda elől. Újra magyar 
kombináció indul, Turay balra 
játszik, de labdája lesben találja 
titkost. 5. perc.

Csehet szereli a csehszlovák vé
delem s az ellentámadást Kalmár 
tisztázza, aztán újra Csehnél a 
labda, Zavadszky elé adott szök- 
tetése azonban nagyon meredek, 
a szélső nem éri el.

Gélt kapunk
Kirúgás után Zosel fut a bal

szélen. Dudás és Borsányi egye
sült erővel sem tudja tisztán sze
relni, hát fellökik. Az eset a

Hátizsák, víharkabát, hőtartó
palack és szab. összerakható ágy

megbízható minőségben

Molnár Gyyláná!
VII. kér., KároSy-körút 3/c szám
(Dob-utcasarok) Tel.: 32—1—02

taccsvonal mentén, mintegy 25— 
30 méterre a sarokzászlótól tör
ténik a 6. percben.

A szabadrúgást Srbek rúgja, 
s a labda jó  ívben száll a 
6-os vonal felé. Ott Dudás és 
a csehszlovák csatárok ugra
nak érte, de egyikük sem éri 
el, s a labda elcsúszik a fe 
jek felett Silnyhez, aki a 
6-os és a kapu közt áll. Silny 
rosszul találja a labdát, vala
hogy a térdével nyomja meg, 
ám az irány helyes: a bőr a 
léc mellett betalál a hálóba.

0:1.
Persze a tribünökön zúg az elis
merés és az öröm..

A „baleset” azonban cseppet 
Sem hangolja le a mieinket. Sőt 
mintha csak most szabadulna fel 
teljesen a magyar tizenegy az

alól a nyomás alól, mely az  ̂első 
félidőben ránehezedett. A -játék 
frissebb, gördülékenyebb lesz: 
igazi, jó futball következik/_

Egyelőre csehszlovák-támadas
van soron. Zosel Dudással kerül 
szembe s a magyar hátvéd tülke- 
ményen szerel, amiért fütty jár ki. 
A 8. percben

csaknem megismétlődik a 
gólt hozó jelenet.

Uaddon kapu elé emel, a labda 
megint elsurran a fejek  felett és 
Silnyhez kerül, aki most sem ta
lálja jól el, rúgása leperdül, de meg 
megfordulhat s csőrrel hatalmasan 
megszúrhatja a labdát, mely 20— 
30 cm-rel a kapu fölé zúg. Szabó 
közben kifelé indult, de a labda 
ellen amúgysem tehetett volna 
semmit. Szerencse, hogy valamivel 
magas volt az irányzék.

Az ellentámadás megindul, Cseh 
kiugrik, passzol s Burger kényte
len kornerre menteni. A sarokrú
gást Zavadszky rúgja —  eredmény
telenül. _ , , .

Csatáraink játéka meg vatárnics- 
két lassú, a csehszlovák fedezetsor 
bele tud avatkozni. De azért mái 
látszik, hogy a csatársor is egyre 
jobb lesz s mert fedezetsorunk 
tartja elsőiéi időbeli jó  játékát, va
laki —  aki magyar —  kimondja a 
szentenciát:

—  Ezt a meccset nem veszthet
jük el!

Zoselt Dudás faultolja, a 10. 
percben a 16-os sarkán. A szabad
rúgást Borsányi teszi veszélytelené 
Még Junek lefutása van műsoron, 
beadását Kalmár röviden kifejeli, 
Simpersky lő, Szabó azonban meg
kaparintja a labdát.

Kedd:
Franciaországban Kispest második | 

mérkőzése.
Szerda:

Kőbányai-út: MÁVAG—Törekvés j
bajnoki.

Csütörtök:
Üllői-út: FTC—Elektromos bajno

ki, Nagyszombat-utca: IH. keT. TVE 
—BSzKRT bajnoki.

Reims: Budai „11”—Stade Reims,
Franciaországban Kispest harma

dik mérkőzése. — Csehszlovákiában 
az Attila túramérkőzése (vagy pén
teken).

Péntek:
Jugoszláviában, Szabadkán a Bé

késcsabai Előre MTE mérkőzése.
Szombat:

Zürich: Újpest— Young Fellows!
Vasárnap:

Hungária-út: Hungária—Ferencvá
ros bajnoki, Jugoszlavija (Belgrád) 
—III. kér. FC nemzetközi.

Zürich: Újpest—Grasshoppers.
Maglód: Maglód—Terézváros baj

noki. , _ _ .
Rákosliget: BRSC—RAG Corm-

thián-díj mérkőzés.

kér.

H ázsorunk kezd  
fölényes lenni

Az első félidő lámpalázának mái 
nyoma sincs.

Borsányi— Kalmár— Lázár szép 
adogatása után Lázár lefut a lab
dával egészen a 16-osig, kicselez 
két embert s nagyot lő. Planicska 
vetődve fogja el a bőrt. Ez volt 
első komoly védése s ez volt az 
első komoly magyar lövés. 15. p.

Zosel fut el megint s Nejedlynek 
ad, akire Szabó ráfut. A mentés 
sikerül, de a labda ottmarad s az 
odarohanó Borsányi tisztáz. Swo- 
boda most leken egyet Turaynak, 
ami a kemény játék egyik jellemző 
epizódja. A 16. percben Toldi erős 
lövése újabb vetődésre készteti 
Planicskát. Cseh passza túlmere
dek s kárbavész. Rögtön utána 
Borsányin és Kalmáron át ismét 
Csehhez ju t a labda,

Hétfő:
Üllői-út: Ferencváros—Jugoszlavi

ja nemzetközi. Hungária—III.
FC barátságos.

Húsvét mindkét napján
Budapesten:

Az alsóbb osztályú amatőrök válo
gatott mérkőzései.

Külföldön:
Budai „11” mindkét nap St. Maló

ban körmérkőzésen. — Attila mind
két nap Csehszlovákiában. — Sabar-a 
mindkét nap Bécsiben körmérkőzésen 
(Nicholson, Hakoah, osztrák II. liga 
vál.). — BSE Pozsonyban a PTE el
len. — Nemzeti B) csapata Csehszlo
vákiában. — Kispest mindkét nap 
Parisban. — Vasas Pozsonyban P. 
Vasas és a Ligeti ellen. — BEAC va
sárnap Ipolyságon, hétfőn Füleken. 
— BSzKRT hétfőn Losoncon. — Ta
tabányai SC vasamap Cséh-Koma- 
xornban. —  MÁVAG Losoncon. 
Békéscsabai Előre MTE mindkét nap 
Jugoszláviában, Petrováczon és Újvi
déken a PSC és Radnicski ellen. — 
Pécsi VSK LjublanáJban, vasárnap az 
Illirija, hétfőn a Primőrje ellen. — 
Sátoraljaújhelyi AC Beregszász®
kétszer a BFTC ellen. — X. kér. SC 
Rimaszombatban vasárnap az RME; 
hétfőn az RPOSE ellen. — Kőbányai 
AC Zse’izen és Léván. — Soproni 

j VSE hétfőn- Wienemeustadtban a 
1 WSC ellen.

(Több egyesületünk a héten köti le 
végleg a húsvéti mérkőzéseit.)

meg szépen, pompásan fut, 
aztán Turayhoz adja hátra 
a labdát. A center megvágja, 
de a lövés emberbe megy, s 
most ott pattog a 16-oson 
belül, mígnem újra Turay
hoz kerül, aki a balösszekötő 
helyéről nagy erővel, lapo
san pontosan a jobb kapufa 
mellett a hálóba teszi a lab

dát.
3:1.

A  magyar gól után -— az előbbi 
recept szerint —  megint csehszlo
vák támadás következik. Szabó 
azonban bátor belevetődéssel ment 
a 6-oson kívül.

A  földön fekvő kapust Swoboda 
rúgása hason találja, de nem kell 
soká élesztgetni, hamarosan talpra 
áll. Stramm fiú. ez a Szabó!

Még egyet lőhetnénk
Csatársorunknak nagyon megy. 

Titkos úgy lép el a balszélen, ahogy 
I akar. A csehszlovák védelem 
[ erélyesebb eszközökhöz nyúl s 

Titkos megsérül a karján. A  vörös 
I Takács egy percig kötözgeti, ra- 
gasztgatja a taccsvonal menten. 
Közben Lázár kezd szép akciót, 
ami befejezésként komért hoz. 

j Zavadszky a sarokról kapu mögé 
| küldi a labdát. ,

Kalmár remek passzal teszi ki 
[Titkost, aki Turayhoz játszik s 
Turay ballábas lövését

AMOGASSA
a magyar versenysök 
olimpiai kiküldetését
Vegyen

BOQN
olim piai csokoládét!
A  v é t e l á r  1 0 % -a

külföldi valatában
az Országos Testnevelési 
Tanács engedélyével 
az olimpiai alapnak jut,

Az Országos 
Testnevelési Tanács

belelép Burgerbe s a támadást 
szabadrúgás fordítja meg. Sim
persky sántítva húzza a lábat s 
ezzel is jelzi, hogy rája már nem 
lehet számítani. Könnyű labda száll 
Szabó ölébe, aztán vége a nagy 
összecsapásnak.

Kornerarány 8:2 (4 :1 ). —_

IV., Kossulii Lajos-utca 8
Egyenruhák és 

polgári öltönyök.
Tisztek és kar-
paszományosok
szabályszerűen
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választók 

angol szövetekben!

az összekötő 10 méterre áll 
már csak a kaputól, a hely
zet kecsegtető, de Cseh bot- 
lik, s gyenge lövése Planics- 

káé lesz.
A magyar támadások folyamán 

kiderül, hogy a csehszlovák véde
lem bizonytalan s nem állja szűár- ] 
dán a tüzet.

INiyolc perc alatt három  
m agyar gól

A prágaiak erőtlen kísérletétl 
Kocsis akasztja meg a 19. perc- [ 
ben s utána

Turay pompás labdát ad ki 
Titkosnak. Madelon rajta lóg 
a szélső nyakán, de a vias- 
kodásból Titkos kerül ki 
győztesen, s elfut. A 16-oson 
túl befelé húz, s egészen a 
6-osig jut el. Innét már lő
hetne, de inkább önzetlenül 
középre tol, ahol a 11-es 
pont táján álló Toldi ugyan 
hibázza a labdát, de Turay 
annál jobban eltalálja, s bal
lal laposan a jobb sarokba 

küldi. Védhetetlen!
1:1.

A nézők sorában néma csend, 
csak a magyar éljenek süvítenek 
ki a sorokból.

Gól után a csehszlovák jobb
szárny támad, Junek átvág Ne-

jedlyhez, ennek lövésébe Dudás 
lép bele s a pattanó labdát Zosel 
nem éri el. Kirúgás után Titkos 

[ ad be, belül puhák a csatárok s a 
[ védelem szerel. A 20. percben 
azonban nincs már hiba.

A csehszlovák támadást Kal
már kapcsolja, előread Tu
raynak, aki keveset fut. Ek
kor Burger már robog feléje, 
hogy elsodorja. A center nem 
lő, hanem kipöccint Za
vadszky elé, aki teljes gőzzel 
spurtol rá a tiszta labdára.
A prágai védők hiába futnak 
utána, Zavadszky 12— 13 mé
terről, jobb  lábbal, éles, a 
föld  felett alig 10 centimé
terre emelkedő lövést küld a 
bal sarokra. Planicska az 
ellenkező oldalra várta a rú
gást, már arra is mozdul, s 
így a szép lövéssel szemben 

tehetetlen.
2:1.

Vezetünk!
Most újra fellobog a csehszlová

kok gyözniaícarása. Nejedly jó 
helyzetből fölé lő, aztán Junek fut 
el, beadásába Kocsis belelép s a 
labda a kornervonalon jut ki. A  
sarokrúgást tisztázzuk.

Titkos akciója után megint 
előretör az ellenfél s Dudás lábá
ról erős falssal „gyertya”  szüle
tik, 25 méterrel a kapu előtt. A 
leeső labdával a csehszlovák jobb
szárny szalad, Silny jó  helyzetbe 
kerül, de fölé lő.

A hazaiak durrogtatása vaktöl- 
téses volt, a mi támadásunknak 
azonban megint magja van.

A  26. percben Titkos szökik

Planicska kiejti a ̂  teljesen 
tisztán álló Cseh elé. A ka
pusszerencse azonban nem 
hagyja el, s az összekötő lö
vése róla kerül kornerre. 30. 

perc.
A  sarokrúgás után 'Silny és 

Swoboda helyet cserél, tehát a csa
társor tengelyébe Silny kerül. 
Swoboda már egészen kész. Haj
lottam görnyedten fut, alig áll a 
lábán. Csak az akarat tartja benne 
a lelket, úgyhogy még összerop
panva is tud egy-ket komoly hely
zetet összehozni. De a csehszlovák 
csapat már nem tud eredményes 
lenni. A  passzok —  előbb vagy 
később —  rossz helyre mennek, a 
támadások befejezéséihez nincs a 
csatárokban erő. „

A  Cseh— Zavadszky tamadas 
után Cseh lövésébe az utolsó pil
lanatban lép be a védelem s a lab
da kornerre kerül. Zavadszky kö
zépre adását Planicska lehúzza. 
33. perc. Jó akció végén Cseh lő s 
Planicska vetődés után csak nehe
zen véd. A  mi kapunk Junek miatt 
áll ki meleg pillanatot: a szélső le
rohan, kicselez két embert, hatal
mas bombát ereszt meg. A zúgó 
lövés Szabó kezébe ragad. 31. perc.

A |áték rem ek, 
vérbeli futball

A magyar csapat újra rohamoz. 
Titkos beadását a  ̂védelem ki
fejeli, majd Cseh csinál zavart a 
prágai kapu előtt. A közönségen a 
csalódás moraja fut végig.

—  Mindig csak a magyarok:.
Zosel mintha meghallaná a fed

dést, veszélyesen kitör, Dudással 
azonban nem bir. Silny-lövés .rossz, 
a tribünön megint méltatlankod 
nak. (Jól esik hallani. . . )

A  38. percben Kocsis hendszet 
vét, a 20 méteres szabadrúgást 
Swoboda lövi a hátra húzódó Cseh 
altestébe. Cseh még épp hogy meg 
tud fordulni s kirúgja a labdát., 
aztán —  összeesik. Komoly baj 
nincs. Elől Toldi Burgerrel hada 
koZ1k

A honi közönség finist szeretne 
látni, a csehszlovák csapat azonban 
hiába erőlködik. Igazi hajrát már 
nem tud kivágni. Toldi egészen 
szabadon fut, átadása után Cseh 
rosszul lő. Zosel beadását Kocsis a 
csehszlovák jobbszárnyhoz fejeli, 
de Lázár kapásból fényesen ment s 
adja előre a labdát. Zosel újabb 
középreadásából Kalmár luftot 
rúg, de ebből sem lesz már semmi 
vész.

Az utolsó csehszlovák-próbálga
tások után újra a magyar csatár
sor viszi a labdát, de közben Cseh

Beözönlik a pályára  
a közönség

és Zoselt a vállára kapja. A  tizen
egy csehszlovák játékos közül csak 
az ő arca ragyog, a többién mély 
szomorúság. Zosel azonban érzi, 
hogy bemutatkozása sikerült és be
érte- zett.

Szótlanul és szomorúan ülnek a 
prágai játékosok az öltözői pado
kon. Fanta szövetségi kapitány 
nyugalmat erőszakol magára és az 
izga.om minden látszata nélkül 
nyilatkozik az újságíróknak.

Ki fcwajzanak a Slavia-vezetők. 
Teljesen reális a magyar 

győzelem —  mondogatják.

A m agyar öltöző 
bezzeg hangos,

leírhatatlan az öröm és a boldog
ság.

Mariássy azt mondja:
Ennyi puszit még életemben 

nem kaptam.

FiiM ielszereSés teplesóbban
r  Futballcipő P t3.—

I f f A l  ff* SÍ íutballfelszerelési 
m §» ÉL I ff" i l  cikkek szaküzlete 
H L l l L L I i  KERTÉSZ-U. 42. 
Kérjen árjegyzéket T. 432-51

Szabó hazafelé gondol:
Istenem, milyen öröm lehet 

most Pesten! —  kiált fel.
Titkos így szól:

Hogy fog örülni a fater, ha 
megtudja!

Takács -sürög-forog:
Életem legboldogabb nap

j a . . .  Jaj, de boldog vagyok —- 
hajtogatja. —  Ez volt aztán a já
ték! Volt szíve a csapatnak.

A csapat szedelőzködik és me
gyünk az autóbusz felé. Ahogy ke
resztül vágjuk magunkat a töme
gen, csodát látunk:

egyszerre mindenki magyar 
lett.

Csupa magyar rajzik körülöttünk 
és boldogan kémek autogramot a 
játékosoktól.

Szabó a feléje nyújtott papíro
sokra ezt írja a neve helyett:

—  3:1 . . .  3:1 . . .
Kivergődünk végre az ember- 

gyűrűből, beszállunk az autóbusz
ba és félhallatszik a nóta:

-  „Nem  lehet a, nem lehet a 
magyarokkal kikukoricázni. .

Amerre a dal hallszik, min
denünnen kéz- és kendőlobogtatás 
köszönt felénk.

Aztán másik nótára gyújt a 
győztes csapat.

20 pen gőtől
Vll., Károly Iclrály-út 3. (a sarUon)
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Aszongya hogy:
„ M e g y  a kocsi r ip eg -ro p o g  a

k erek e,
F u tba llista  hajlik ki belőle, 
M a riá ssy  azt je le n ti :
Márna este  pukkanásai fo g u n k

inni.”
Aztán változtatják:

„  A z  elnök ú r  azt jelen ti,
M á m a  este  pukkanósat fo g u n k

in n i.”
így  is lett. Ahogy a szállóba 

megérkeztünk, már ott volt a szál
loda halijában a pukkanós, a f r i s 
sen  bon tott p ezsg ö s  ü v eg ek  sóra.

Kezükben a gyöngyöző itallal a 
fSúk egymást éljenzik.

Kalmár harsányan kinyilvá
nítja:

—  F iú k , a kapitá n y úr azt mond
ta, h o g y  itt  P rá gá ba n  m ég  sem  a 
S ch losserek , se m  az O rth ok  csa
pata n em  tu d ott g yő zn i. M i  ped ig  
g yőztü n k . E r g o :  m i va g yu n k  hát 
eddig a legn a gyobba k .

C seh  II. nevetve mondja:

—  Jaj, csak most jut az eszem• 
be, hogy még prémiumot is kapunk. 
Külön öröm. Eddig nem is gondol
tam rá. Emellett a Zavadszky mel
lett játszottam, teljesen amatőrnek 
éreztem magamat, most jövök csak 
rá, hogy profi vagyok.

Turay szerez magának tanukat
—  Nem megmondtam már dél

előtt, hogy S :l-re győzünk.
A bizonyítás nem nehéz, mert 

valóban valamennyien emlékezünk 
rá, hogy Turaynak délelőtt ez volt 
a tipje. És —- hála Istennek 
igaza lett.

Kocsis alig fér a bőrében:
—  Ezt a boldogságot. . .  ezt a 

boldogságot. . .  hajh!
Hajh, bizony. Ezt a boldogsá

got!
Alig lehet rávenni a fiúkat, hogy 

menjenek fel már a szobákba át
öltözni. Egy-kettőre itt lesz a va
csora ideje. Az pedig külön öröm 
lesz.

N Y I L A T K O Z A T O K !
A magyar Játékosok 

úsznak a boldogságban
Turay: Ugye megmondtam,

hogy győzünk!
Cseh: Ez futball volt. Ezt kell 

játszani. Ezzel kell érvelni, akkor 
igazunk lesz,

Kocsis: Óriási élvezet benne
lenni egy ilyen első győzelemben. 
A siker teljes értékű. A  csehszlo
vákok legjobb csapatukkal álltak 
ki, míg a mieinken még lehet ja 
vítani is talán.

Toldi: Jó m eccs! Burger elein-

R É T H Y  PEMETEFŰ-CUKORKA
köhögés, rekedtség és hurut ellen

te belém szállt, de nem ijedtem 
meg.

Zavadszky: Kivártam, hogy ne 
szaladjak lesbe, azután teljes erő
ből ráfutottam, a hátvéd csak a 
gól után tudott felvágni. Annyi, 
baj legyen!

Borsányi: Fényesen nyertünk. 
Az I. félidőben még rendszertelen 
volt a játékunk, de a Il.-ban pom
pásan kialakult.

Dudás: Nem mertem belemenni 
abba a balszélsőbe, féltem a bíró
tól, aki jó volt, de nagyon szigorú.

A magyar vezérkar 
büszke az eredményre

Mariássy Lajos dr. szövetségi 
kapitány: Előrebocsátom, hogy
T  r. V- a  í  u.1 .  t '- .  -  ^fentartom azt, amit a mérkőzés 
előtt mondottam. (Hogy t. i. lemond

Hercoles M l a l l -
és cipők, kizárólag a gyártónál 

Budapesti Óépszijgyárnál kapható*
VI!., Miksa-utca 10. Tál.: 31 3-13

akkor mindenki belefeküdt és ez
meg is hozta az eredményt. A
csehszlovákók mintha kissé hát
rább volnának edzésükben. Legjob
ban annak örülök, hogy sikerült 
megértetni a fiúkkal: nem azon 
múlik egy-egy mérkőzés sorsa, 
hogy egyesek kimaradtak a csa 
patból!

Faragó, a Somogy igazgatója
Klasszikus, régen nem látott szép 
játék volt. A fiatal csatársor be
váltotta a hozzáfűzött reményeket, 
ezt az új utat kell tovább járni 
hogy ismét nagy legyen a magyar 
futball.

Az ellenfél vezérkara  
m eghajtja a z  e lism erés  

zász la já t a m agyar 
csap at előtt

a k ap itá n yságról.) A játék képe azt 
mutatta, hogy a csatársor még 
nincs teljesen együtt. A  csehszlo
vák halfsor az I. félidőben jobban 
tartotta magát és ha a csehszlová
kok egygólos vezetéshez jutottak 
volna, ezt reálisnak kellett volna 
elismernünk annak ellenére, hogy 
mi több kornert rúgtunk. A mi ak
cióinknál rendesen hiányzott a be
fejezés. A EL félidő elején mara
dék energiáját bedobta a csehszlo
vák csapat és gólhoz is jutott. Ez 
után azonban már a magyar csa
pat klasszikusan alakította ki fölé
nyét és ha nem Planicska véd, 4— 5 
góllal is győzhettünk volna. Simán, 
gyorsan gördültek támadásaink. A 
bíró jó volt, a közönség viselkedése 
példás. De fair is volt a játék. Na
gyon örülök, hogy- megtört a jég és 
ami a Schaffereknek és Konrádok- 
nak nem sikerült, azt a mi fiatal
jaink kiverekedtek. Meg kell je
gyeznem, hogy a csehszlovák csa
pat jól játszott és csak a II. fél
időben tudtunk fölé kerekedni. Na
gyon nagy eredmény ez!

Nádas Ödön, az MLSz alelnöke: 
Szilárd voltam a győzelemre. A 
tipem is 3:1 volt. A kitartás, a szí
vósság és lelkesedés diadala volt ez 
a mérkőzés.. O.T-nél agy pillanatra 
sem vesztette el a szívét a csapat,

Nem lesz fáradt
8 kimerül! ha fürdőiébe tangeri sót és szibériai 

íenyqjr’vonatot tartalmazó
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Fanta, a csehszlovák szövet, 
ségi kapitány: Balszerencse ül 
dözte a csapatot. Az I. félidő 20 
percéig jobbak voltunk. Ekkor 
azonban a magyarok jobb techni 
kájuk révén felülkerekedtek. Azon
kívül több könnyűsúlyú emberük 
volt és a belső hármas is jobb fut
ballt játszott. Simpersky, Swoboda 
teljesen csődöt mondott. A magyar 
csapat minden tagja jó  volt, egyi
ket sem lehet a másik rovására 
kiemelni.

Pelikán, a csehszlovák szövet
ség elnöke: Megérdemelt győze
lem, amit a jobb fedezetsor harcolt 
ki. Simpersky klasszissal gyengébb 
Kalmárnál. Planicskának is rossz 
napja volt, két gólt védenie kellett 
volna. A magyaroknál Titkos volt 
a legjobb.

Petru, a csehszlovák szövetség 
főtitkára; A  magyar csapat kon
díciója jobb volt. Egyiptom —  úgy 
látszik —  jó t  tett. A  győzelmet 
megérdemelték a magyarok.

Tschackert dr. a csehszlovák 
szövetség alelnöke: Nincs ürügy 
a kibeszélésre, a magyar csapat 
jobb volt és megérdemelten győ
zött. Titkos és Kalmár volt a leg
jobb a magyarok soraiban.

A cseh sz lo vák  Játéko
sok ko llég iálisan e lis
m erik a  m agyar csapat 

felsőbbsógét
Planicska; A  magyarok jobbak 

voltak.
Silny: A  magyar halfsor nagy. 

szerű.
Burger: Center és centerhalf 

nélkül játszottunk.
Swoboda: Nincs kedvem nyi

latkozni.
Zosel: Nagyon boldog vagyok, 

hogy ilyen jó  napot fogtam ki, csak 
persze a meccs elvesztése nagyon 
fáj. A magyaroknál Titkos, Kal
már és Borsányi tetszett.

A  külföldiek e lism erése  
is  teljes

Harttropf, a dán szövetség 
ügyvezetője: Nagyon szép volt a 
játék, a magyarok jobbak voltak és 
reálisan győztek.

Sophus Hansen, a mérkőzés 
dán b írá ja ; A  csehszlovák csapa
tot már többször láttam, ezúttal 
azonban gyenge napja volt. Túl- 
ságba vitték a csehszlovákok a 
kombinációkat, ezenfelül puhák is 
voltak. Gyenge volt a csehszlovák

csapatban a középcsatár, a közép
fedezet és a balösszekötő. A  magya
rok. a II. félidőben nagyon szépen 
játszottak és mesterien vegyítették 
a hosszú és a rövid passzokra fel
épített két stílust. Ha a játék képe 
'alapján kellene osztályozni a két

félidőt, az I. félidő reális eredmé
nye 2:1 lett volna a csehszlovákok 
javára. Viszont a II. félidő játéka 
teljesen reálisan alakította ki a 
magyar győzelmet, amely azonban 
igazságosabb lett volna egygólos 
különbséggel.

Nehéz küzdelem után születeti, 
de biztos és . megérdemelt volt 

a magyar győzelem
A Sparta-pálya salakfoltos, ko

pott gyepéről éppen olyan sokszor 
ballagott már le bús szomorúsággal 
a szívében a magyar csapat, mint 
ahányszor a kopott tribün páho
lyaiból csüggedt fejjel botorkált le 
az a néhány Prágába rándult ma
gyar, aki a mérkőzést végignézte. 
Nem is hitte el az ember, hogy 
ezen a pályán, ebben a környezet
ben is kicsattanhat a magyar vi
dámság örömkönnye, felragyoghat
nak a szemek, felszabadulhat a lé
lek az alól a nyomás alól, amit itt 
eddig mindig érezni kellett.

De most felszabadult bennünk 
minden!

Sophus Hansen, a derék, kitűnő 
dán utolsót fütyült & a berohanó 
tömeg sem tudta elzárni egymástól 
a magyar játékosok csoportját. 
Egymásba fogódzott 3z a diadal
mas, kicsiny sereg. Boldogan szo
rongatta mindegyük a másik kezét 
s örömkönnyektől csillogó szemmel 
borult egymás nyakába ez is, az is. 
Nem volt kivétel. S amint a kapi
tány közéjük vegyült, egyszerre 
akarta valamennyi a szívére ölelni 
Mariássy dr.-t, ennek a szép nap
nak az előkészítőjét, a csapat vezé
rét.

Csoda-e, ha egyszerre megnöve
kedett a prágai magyarok száma? 
Nem érthetŐ-e, hogy lépten-nyo
mon felhangzott ?z éljen az autó
buszunk körül? $ nem termesze 
tes-e, hogy bátran, büszkén, dia
dalmasan csendült ki a játékosok 
ajkáról a dal:

Nem lehet a magyarokkal kiku 
koricázni! 1

Szép volt, leírhatatlanul szép 
volt. Pedig ha visszagondolok, fel
rémlik előttem annak a másik el
vonulásnak a képe is, amit szeret 
nék most már örökre elfelejteni. . ,

Ennek a győzelemnek ez a 
befejezés a legjellemzőbb 

meghatározója.
A fiatalság ereje, tudása, akarata, 
lendülete harcolta ki, a fiatalság 
tüze, magabízása szerezte meg. 
Gyökere azonban ott volt már Ná
das Ödön déli beszédében, amely 
méltó bevezetése volt enne!: a 
nagyszerű sikernek. Nem jutott itt 
hiár senkinek sem eszébe, hogy ez 
a mérkőzés nem az Európa Ku
páért megy, csak érezte a csapat, 
hogy mire hivatott. Talán jobban 
is érezte, mint amennyire szükség 
lett volna erre.

Akkora felelősségérzettel, a 
feladat tudatának akkora ér
zetével lépett a pályára a 
csapat, hogy alig bírta azt 

elviselni.
Ehhez járultak a különböző körül
mények. A labda sehogysem akart 
a mieink Hibához simulni, a nap 
szembesütött, mikor ki-kivigyor- 
gott s a pálya —  régen tudjuk már 

most is olyan széle®, szokatlan, 
mint az eddigi vereségeknél, dön
tetleneknél volt.

S a prágai levegő sem lett eny
hébb semmivel!

A  fiatalok még nem szívták ezt 
a levegőt, amely úgy rá tud feküd- 
ni a tüdőre, szívre, mint sehol má
sutt a  világon. És m égis a fiatalok 
nagy sikere lett ez a mérkőzés. 
Ezzel megkétszereződött a siker ér
téke, hiszen

a három újonc beválogatása, 
a három újonc kitűnő játéka 
azt jelenti, hogy a magyar 
futball talán fordulópontjá
hoz ért előző évi vergődései

nek.
Hiszen olyan győzelmet vívott ki a 
csapat, amilyet a magyar futball 
itarminc-éves vetélkedésében sem 
tudott eddig kivívni soha s olyan 
körülmények között, amilyeneket 
nem szerettünk hangoztatni. Avar 
és Sárosii hiánya mellett nem vár
hattuk az igazi, klasszikus játékot, 
de ez a csapat mégis olyat produ
kált ezen a  téren is, hogy a  ké
nyes futballízlésű Prága is elánraIt 
rajta.

Az első félidő volt a csapat 
kritikus ideje.

Ebben az időben, el kell ismerni, a 
csehszlovák együttes játéka jelen
tette a jobbat, tökéletesebbet. A 
hazai csapat nem érzett abból a 
sokféle hátráltató körülményből 
semmit, ami a magyar csapatot 
nyomta. De jó volt a halfsora is 
bírta még az iramot s a csatárso 
rának jobbszárnya föléje nőtt a mi 
védelminknek. A két szélső játéka 
ha belül nagyobb támogatásra ta
lál, talán egészen másként alakítja 
a mérkőzés sorsát.

Szünet után azonban rövid ideig 
futotta még az erőből, kitartásból 
ellenfelünknél.

A gól megrázta a magyar 
fiúkat, a csapat levetkőzte 

minden gátlását
s percek alatt kibontakozott égés: 
tudása, minden jó tulajdonsága- 
Fellángolt a fiatalok tüze, kicsa
pott az egész csapatból a bátorság 
ereje s magával ragadó játékot 
produkált az egész együttes. A küz
dőképesség, a magát meg nem adó 
akarat, a csüggedetlan szív, egy 
szóval az a

jó  szellem
élt a pályán, amit annyi örömmel 
láthattunk már az utóbbi időkben 
válogatottunktól s mindezt meg 
kellett hogy koronázza a siker. Ez 
a siker talán nagyobb is lehetett 
volna ebben a játékszakaszban. De 
ne legyünk túlzók, ne essünk hi
bába. A játék képe reálisan szülte 
ezt a szép sikert, ezt a remek győ
zelmet, amelyre a csapat s annak 
kapitánya egyaránt büszke lehet!

Erős ingadozás után 
robbant ki a magyar 
csapatból a kitűnő 

játék
Az ingadozásnak az oka talán 

elsősorban az ellenfél volt. De 
éppen abban van erőnek a sikernek 
a nagy ereje, hogy ilyen fényes 
tudású, nagyszerű ellenfelet kellett 
•megtörnie a magyar csapatnak. 
Ezért illeti meg a legnagyobb dí 
csérét., legszebb elismerés. Amikor 
a kritika boncasztalára tesszük 
azonban a csapatot, ez a dicséret 
nem csaphat hozsannázásba, Meg 
kell látnunk a győzelem örömtüzén 
keresztül is azokat a foltokat, ame
lyek ott feketéitek a pályán. Most 
már csak olyanoknak tűnnek, mint 
a nap foltjai a fényes égitesten, de 
a játék egy részében, elég jelentős 
'részében feketék, komorak voltak 
ezek a foltok, amelyek mást jósol
taik, mint.amit kaptunk.

Kezdetben sokkal kevesebbet 
'adott a csapat, mint amire képes, 
később pedig sokkal többet n y ú j 
tott, mint amit várhattunk tőle. 
Hiszen a csatársort nemcsak fél-ig- 
meddig, de jó  részében mégis csak 
tartaléknak tekintette az egész 
futballvilág s ettől a tartalékos 
csatársortól aligha remélte bárki 

klassztis azt a zikus támadó játékot,

E oészP est
újra a

„Kaláferiász parii”
nevet!

R Ó T T ,  T Á B O R I
együttes felléptével

^ im é d ia  orfeum
Jókai-tér 10; Olcsóbb mint a mozi
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amit a második félidőben játszott* 
Ezzel a játékkal előlépett ez a csa* 
társor, előléptek benne ások, akik 
alkották. . .

Ha a csapat egyes részeit bírál'
gátjuk, azt találjuk, hogy

a fedezetsor volt a legjobb 
rész.

Nem volt ez sem mentes az inga* 
hozástól. Hiszen Lázár az első fej’ 
időben nagyon nehezen eszmélt rá* 
hogy milyen kitűnő ellenfele van, 
Nem is bírta tartani. Hibásán 
fogta fel helyzetét a még a paseMl 
sem sikerültek ebben a játéksza- 
koszban. Kocsisra sok hárult ekkor 
a munkából, amit Jutnék fényes já* 
téka okozott, de később, a m ásodik 
félidőben már rájött a két játékos 
a dolog nyitjára s nem volt több® 
baj Lázár körül sem. Borsányi volt 
az első a halfok között, aki egészen 
magát adta. Rengeteget szerelt: 
nem engedte élni a prágai balse&r* 
nyat s befelé is segített, ahogy 
megszokta. Lassanként azonban 
Kalmár is hozzánőtt s mikor a má* 
eodik félidőben már felőrlődött a 
csehszlovák halfsor ereje, oly00 
gigászi nagyságában bontakozott 
ki ez a magyar halftrió, amilyen
nél jobbat nem szabad kívánni.

Ekkor el is tűnt a védelem 
ingadozása is.

A csatársor legkiemelkedőbb 
egyénisége Cseh II. volt.

A  mezőnyben, éppen úgy, 
mint a másik összekötőnk, 
nem állott meg, hanem bősé
gesen segített a csehszlovák 

támadások leszerelésénél.

A cseh sz lo vák  csap af  
Prága szem ében

a pesszimistákat igazolta. A zt val
lották sokan a  mérkőzés előtt, 
hogy mivel a halfsoron áll, vagy

A világhírű angol Tho Cham 
pion kerékpárokat havi 20 P 
részletre, kerákpáralkatré-
**okot nagybani eredeii^yá-j

S S n S

ri árban, kUlsá gumi 5.80, b___
L Á N G  J A K A B  É S  F I A V

kerékpárnagykereskedése, 
Budapest, Vili. kor., Jóxsof-kSrút 41. scám
Árjegyzék 1000 képpel ingyoa. Alapítva 1889

T u ra y  és T itk o s  a második fél
időben fu tott fe l nagyszerű fo r 
mára. T u ra y  ekkor elemében volt. 
Nemcsak harcolt, de jó l irányított 
is, eredményességéről pedig góljai 
beszélnek. E kkor bontakozott ki 
igazán T itk o s  nagy form ája is, 
aki mereven kezdett, nehézkesen 
mozgott a poszton, amallyen régi 
sikereit aratta. Ekkor igazi szélső
nek mutatkozott, aki könnyedén és 
feltarthatatlanul folytatta a táma
dásokat s fe je z te  be a kezdett 
akciókat.

Addig abban is meg-megbomlott a’ 
rend. Különösen Dudás érezte a 
labda szokatlanságát s neki nem 
volt ínyére a pálya, ellenfél. Ko
csis játékát Lázár befolyásolta 3 
csupán Szabó volt az, aki kezdettől 
'biztos pontnak látszott. A  fiatal 
kapus bebizonyította, hogy nagyon 
figyelemre méltó tehetségre búk' 
kant benne a kapitány és a magyat 
futball egyaránt. Fiatalsága szer
telenségre is ragadja néha, amit aZ 
egyik kifutása jelzett. De nem 
veszti el a fejét, a vakmerőségig 
bátor és ragad hozzá a labda. 
Előtte Kocsis végezte a nagyobb 
munkát, aki változatlan sikerrel éS 
lendülettel rombolta, akasztotta a* 
ellenfél előretöréseit.

Nagyszerű benyomást keltett já
tékával, amelynek eleme a föld. 
Amikor az első félidőben olyan 
sokat járt a levegőben a labda, ő 
volt az, aki folyton lehúzta a 
földre vitte, hogy ott kezdjen ak
ciót. S ehhez is ért. Cselez, előre
tör, mert higgadt, körültekintő 
csatár. Lehet mondani, hogy 
Cseh nyugalma vitte kellő han
gulatba az elején bizony nehezen 
lélegző Zavadszkyt is. Később 
azonban az amatőr csatár telje
sen feltalálta magát s gólja 
olyan teljesítmény, amely bár
mely más, nagynevű csatárnak 
is dicsőségére válna. De nem ő, 
hanem Toidi volt Cseh mellett a 
támadósor legkiemelkedőbb em
bere. Nemcsak sudár alakja 
miatt, hanem első sorban ke
mény, az első perctől az utolsóig 
tartó harcias játékmodora miatt 
is. Burgerrel külön harca volt, 
de állta és bírta keményen, ma
gyarosan.
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bukik ez a csapat, el kell buknia a 
jó magyar fedezetaorral szemben,
A játék igazolta ezt a felfogást, 
mert hiszen a prágai halfsorból:

csak Madelon volt az,
aki nagy stílusban, a régi cseh 
halfok játékmodorában kezdett s 
ezt a játékot majdnem végig foly
tatni is tudta. Simpersky hamar ki
fulladt s magával rántotta^ az egséz 
Sort, de nagyrészt a csatársort is. 
Srbek nem játszott különösebb 
szerepet a mérkőzésen.

Ilyen halfsor mögött nem volt 
arany az élete a bekkeknek sem. 
Burger keményen, nagy akarattal 
küzdött, de Ctyroky nem tudott 
komolyabb magasságokig eljutni 
ebben a játékban. Planicska^ vi
szont még most is tudása teljében 
van. Néhány nagy lövésnél az 
igazi Planicskát láthattuk a kapu
ban, akit még szerencséje sem 
hagyott el. A gólok ellen azonban 
neki sem volt fegyvere.

A  csatársor legfigyelemre
méltóbb embere Junek volt.

Fényesen játszott ez a szélső s c 
szerezte a magyar védelemnek £ 
legkeservesebb perceket. Igaz 
hogy Silny nagy mester abban, 
hogyan keli szélsőjét játékba dob 
ni. Annál kevesebbet láthattunk 
ettől a nagynevű játékostól a kapu 
Jcözelében. Swoboda játéka ki
ábrándító csalódás volt. Beteg ez 
a csatár, akit nem lett volna sza
bad pályára engedni. Azzal akart 
segíteni magán, hogy durva volt 
és kíméletlen. Nejedly izmos te
hetség, de nem birt Borsányival, 
megzavarodott, viszont Zosel tel
jes sikerrel állta meg helyét. Ju
nek mellett a csapat támadósorá
nak legjobb embere tudott lenni.

Sopfiuis Hasiséin játék- 
vezetése

teljes mértékben kielégítő volt. 
Talán kissé szigorúbban tartotta 
a játékosokat, mint szokásos, ta
tán jobban igyekezett elejét ven-

Kem ény dió volt  _ 
a z  összeállí
M a w a ^ & k k m t  

küzdőolasz 
csapat is  a  
csatársorában  
sántító osztrák  
csapat szá m á ra |

M u s z i r i a — O l a s z o r s z á g

2 sí ( 0 :0 )
G ó l l ö v ő :  Sindelar, Sindelar, Meazza

—  Tele fon jelentésünk —

(BEREÍVáS) BERÍ3ER, lózseí-körút 44.
A legjobb saját készítményű

F U T B A L L Ík m jl*
Kérjen árjegyzéket. Tel.: J . 461 -00

ni az összeütközéseknek, de ezzel 
el is érte azt, hogy az első perc
től az utolsóig a kezében tartotta 
a két csapatot. A mérkőzés fair 
maradt. Néhány lesállás elbírálá
sánál hibázott, ebben azonban 
határbírái is hibásak, akik vajmi 
kevés támogatásban részesítet
ték. Egészben véve azonban a 
legjobb játékvezető volt, akit 
mostanában láthattunk s teljes 
elismerést érdemel.

Hivatalos bankett
nem volt, egyszerű vacsora fehér 
asztalánál ült össze azonban a 
két szövetség vezérkara és játé
kos gárdája. A  magyar csapat 
hangulata persze nagyszerű volt 
és ebben a barátságos légkörben 
Nádas Ödön ügyes felszólalással

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

SSblérfiliinvlvaníelöit
W -ért készítem mérték sze 

rint mesteri szabással, 
elsőrendű kiállításban. 
Am íg a k é s z le t  tart

»,GEHTLEMflH‘% TERÉZ-KÖRPl 27.,1. EM.
köszönte meg a fogadtatást és 
egy üveg tokaji borral igyekezett 
csillapítani a vendéglátók szomo
rúságát, Végül néhány dán nyel
ven elmondott mondatban fel
köszön tötte* Hansen bírót is, akit 
könnyekig meghatott ez a figye
lem.

A legjobb hangulatban maradt 
együtt a csapat és későn tért pi
henőre, mert csak hétfőn a déli 
vonattal indul haza és é jfé l tá j
ban érkezik vissza Budapestre a 
Nyugatin.

Gyarmathy István.

Becs, március 20.
Telt ház, 60.000 néző előtt folyt 

le a Stadion zöld gyepén az egészen 
•nagy stílusban és mindvégig fe
szült izgalomban lejátszott Európa 
Kupa-mérkőzés, ami a ho-ni csapat 
reális győzelmével végződött. Egyik 
csapat sem tudott legjobb összeál
lításában- kiállni, az olaszokat azon
ban különösen sújtotta Bemardini 
torokgyulladása, ami teljesen ki
zárttá tette, hogy a kiváló center- 
fialf beálljon csapatának tenge
lyébe. Az olaszok így is egyenrangú 
ellenfelek voltak az I. félidőben és 
még a 11.-ban is, amikor az osztrá
kok felülkerekedtek, remek végküz- 
delemben utolsó percig bizonyta 
tanná tudták tenni a végeredményt 

Ruoff bíró sípjelére így állt fel 
a két csapat:

Ausztria: Hiden —  Schram-seis, 
Blnm —  Modc. Hofmann, Nausch 
—  Ziechek, Gschweidl, Sindelar 
Müller, Vogel.

Olaszország: Sclavi —  Rosetta
'Allemandi —  Piitto, Ferraris, Ber- 
toilini —  Costanti.no, Sansone, 
Meazza, Magnozzi, Orsi.

Az első negyedórában váratla
nul az olaszok vannak frontban 
azután Hoffmann belejön a já 
tékba és lassan osztrák fölény ala
kul ki, amely később már szoron- 
gatás formájába megy át. Az ola
szok ritka támadásai is veszélye- 
sck

Szünet után a 12. percben Vogel 
kornerét Hoffmann Sindelarhoz 
fejeli, akinek lassú, de irányított 
fejese a jobb felső sarokba viszi 
a labdát. 1 :0. Három perc múlva 
Sindelar kiugrik és védhetetlen 
lövéssel szerzi meg a második 
gólt. 2:0. A  23. percben Meazza 
elmegy Blum mellett, Hiden hiába 
fu t ki, a center lövése a hálóban 
ül. 2:1. Most kemény harc követ
kezik, az osztrákok többet támad
nak, de az olaszok változatlanul 
veszélyesek. Mind a két védelem 
nagyszerű munkát végez.^ A 45. 
percben Orsi kornere nyomán még 
egy pillanatra int az olaszok felé 
az egyenlítés reménye, de hama 
rosan eloszlik ez is.

Kornerarány 7:6 Ausztria ja 
vára.

Az osztrák csapatban remek 
munkát végzett a védelem. Schram- 
seis a mezőny legjobbja volt. Blum 
lassú már kissé, de taktikában 
még mindig nagy. Hiden jól vé-

technikája jobb, de o nem eleg 
energikus. A halfsorban Pitto volt 
a legjobb. A csatársorban egyedül 
Meazza volt kifogástalan. A  jobb
szárny gyengén szerepelt. Sansone- 
tól alig láttunk valami elfogad
hatót. Orsit feltűnően elhanyagol
ták társai.

Csak f
T E L E F O N G Y A R I
csereakción cseré lje  be készülékét

N y ilatkozatok:
Meisl Hugó, az osztrák szövetségi 

kapitány: Ha van egyetlen áttörő 
csatár elől, két góllal többet lőt
tünk volna. A győzelmet így i-s 
megérdemeltük. Az olaszoknál 
védelem volt nagyon jó, nálunk 
Schramseis, Hiden, Sindelar es 
Nausch.

Pozzo, az olasz szövetségi kapi
tány: Nagyon meg vagyok eléged
ve csapatommal. Szívvel, lélekkel 
sportszerűen és korrekten játszott 
'Ez utóbbit nem lehet elmondani az 
osztrákokról. (Ez utóbbi megjegy
zés elfogultságát igazolja az a kő- 
Tülmény, hogy az egész mérkőzés 
■folyamán osak hat szabadrúgást 
'diktált a bíró az osztrák csapat el
ten fault miatt. H. O.J. Az I- fél 
'időben az olaszoknak több gólhely
zetük volt. Az első osztrák gól ti
pikus szerencse-gól volt, a második 
'•lesállásból eredt. A  döntetlen lett 
volna a reális eredmény. Ruoff 
nyomta az olasz csapatot.

Fábián Pál, az Etc FC elnöke 
iörülök, hogy nyugodtan figyelhet 
•tem meg, mi az olaszok játékának 
ellenszere. Közölhetem, hogy erre 
■teljesen rávilágított a bécsi mér
kőzés. Erről különben még majd 
beszélek ottbon. Most csak annyit, 
hogy az olaszok is csak annyira ját
szanak jól, amennyire az ellenfél 
ezít megengedi.

Howorka Ottó.

Ezután mindig olasz földön 
fognak találkozni az 
osztrák és az olasz 
válogatottak 
Politikai tüntetés volt a bécsi 
Stadionban

—  Telefonjelentésünk —

Becs, március 20.
Az osztrák— olasz labdarúgó

mérkőzés a leggondosabb óvatos
sági intézkedések ellenére sem 
múlt el néhány apróbb incidens 
nélkül. Amikor az olasz csapat a 
mérkőzés előtt fascista módra fel
emelt karokkal üdvözölte a Stadion 
közönségét, egy kisebb csoport 
füttyökkel fogadta az olaszokat. A 
politikai momentumokra vissza
vezethető tüntetés megismétlődött 
a mérkőzés befejezésekor is.

A  banketten Eberstaler dr. elnök 
beszédében kitért a történtekre, 
éretlen tacskók felelőtlen cseleke
detének minősítette azokat, majd 
általános meglepetésre bejelentette, 
(hogy a vasárnapi mérkőzés volt az 
utolsó találkozása a két ország vá

logatottjainak osztrák földön, mert 
d jövőben az osztrák szövetség 
bninden osztrák— olasz mérkőzést 
Olaszországban fog lejátszani, hogy

Futball
Turistika

Tonnls
felsseralisok  legolcsóbban

KELLERT JENŐ spcrtárúházában Bpest
Terén Mini 35. Telet.: 23 3-51. Nyugatin*!

elejét vegye az ilyen tüntetések
nek, amik az osztrák vendégszere
tetre rossz fényt vettnek.

Az osztrák szövetség elnöksége 
még eljárt külön Auriti olasz kö
vetnél -is és sajnálkozását fejezte 
ki a történtek fölött.

Howorka Ottó.

A  P V S K  a  mull évi 
vasu ta s  bajnok

Pécsi VSK— Miskolci VSC 4:2
(2 :0 ).

Miskolc. 800 néző. Bíró: Ponyi.
PVSK: Szarka — Lngosi, Sánta 

Hartmann, Kruskovics, Vekler — 
Pozsgay, l’ utzer, Bedekovics, Janko- 
vics, Fónay.

MVSC: Zsiday — Sztrányai, Fel
földi — Ferenc, Weisz, Serfőző — 
Kiss, Fan-csik, Simonyi, Muhoray 
Dóri.

A PVSK megismételte őszi pécsi

Megkezdődött1
— 18 résztvevővel -» 
az úszók húsvéti gyüle
kezete

—  Saját tudósítónktól —

, n  a vfiítl győzelmét s ezzel elnyerte azdett A  fedezetsorban. Nausch vált vasuta8.bajnokBágot.
ki, de Hofmann is megfelelt, csoki

1931.

nem elég erőteljes a játéka. Mock 
jól töltötte be O rsi testőrének 
szerepét, a végén azonban teljesen 
elkészült erejével. A csatársorban 
nagyon hiányzott SchaM. Zischek 
erősen érezte betegsége nyomait, 
ő volt a leggyengébb ember a 
csapatban. A többiek a 16-osig 
szemre remekül vitték a labdát, de 
hiányzott bennünk az áttörő képes
ség.

Az olaszoknál is a védelem volt 
a legjobb osapatrész. Rosetta pom
pásan játszott, Allemandi rúgó-

A pécsiek némi szerencsével 
agyán, de azért megérdemelten nyer
ték a meccset. Az MVSC többet tá
madott, de csatársora borzalmasan 
gólképtelen. Az első gólt a 8. percben 
Bedekovics lövi, a 20. percben Fel
földi öngólt vét, 2:0. Szünet után a 3. 
percben Bedekovics, a 4. percben pe
dig Pufcser eredményes. 4:0. A  13. 
percben Simonyi 11-est hagy ki, a 
22. percben Dóri 4:l-re javít, majd a 
34. percben ugyancsak Dóri 4:2-re 
állítja be az eredményt.

M Á T R A  S P O R T I N G ........................ 5 . 5 0 !

P U P L I N I N G  (k ü lö n  g a l l é r r a l )  • • • 6 . 8 0 1
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A gazdasági válság mindenkit 
takarékosságra kényszerít, ehhez 
nyújt segítséget a sportkörökben elő
nyösen isméit Kozma Lajos (Károly- 
körút 3.) tavaszi kalap- és úridivat 
cikkeinek leszállított áraival. A  mi
nőségért garantál a cég 72 éves fenn
állása.

Éppen tíz városból hívta össze a 
MUSz húsvéti úszógyülekezetének 
résztvevőit. Délben egy órakor volt 
a közös ebéd, erre a meghívott 17 
úszóból 16 meg is jelent, a tizenhe
tediknek, a pécsi Gráf Il.-nek fél 
kettőkor futott be a vonata. Vala
mivel később azonban ő is megkap
ta az ebédet és Komjádi jótanácsait.

A megbeszélésen a MUSz részéről 
jelen volt Kéler Tibor dr. társelnök, 
Komjádi ügyv. aielnök, Kugler 
úszókapitány, Náday pénztáros, 
Méray főtitkár és jelen volt a vidéki 
úszók boldog, mindent akaró becs 
vágya.

Délután fél hatkor találkozott a 
17 úszó a Nemzeti Sportuszodában. 
Mire összejöttek, meg is szaporod
tak, a szegedi Kőrösy ugyanis fel
hozta az öccsét, Kőrösy 11.-t is, aki 
itteni rokonainál Iákik, saját költsé 
gén él és csak az edzéseken vesz 
részt.

Háromnegyed hatkor megkezdő
dött az edzés Bárány István dr. ve
zetésével.

Ezen résztvettek a következők: 
Szeged: Wanié András, Mihályffy, 

Bistyák II., Kőrösy I. és Kőrösy II. 
Eger: Baranyai, Bitskey II., Bits-

key III., Barócsy.
Pécs: Nemes Oszkár, Gróf II.

(Csuda arisztokrata különítmény, 
nem?)

Tolna: Horváthy Gyula.
Ssekszárd: Schuck, a mellúsző. 
Tatabánya: Angyal István. 
Kaposvár: Lengyel Árpád. (A  két 

utóbbi Halasy leendő riválisa.)
Szolnok: Horváth Árpád (a ros- 

utasverseny legjobb mellúszója). 
Jászapáti: Kindl Károly.
Orosháza: Nemes Károly.
A versenyzők mind könnyű 2—-300 

métert úsztak bevezetőnek, majd a 
szokásos láb- és kargyakorlatok kö
vetkeztek. Rövid, 18 méteres stafé
ták, keresztben az uszodában, játé
kok, amelyek csak fokozták a külön
ben is meglévő jő  hangulatot.

Bárány minden úszóval külön fog
lalkozott. Megnézte stílusukat, fi
gyelmeztette őket hibáikra. A lég* 
szebben Gróf II. dolgozik, nagy re
ményeket fűznek hozzá.

Beszéltünk Wanié Andrással is: 
— Nincsen semmi bajom már. 

Kifogástalan kondícióban vagyok.
Ma délután öt órakor folytatódik 

a munka.
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Gyuresó itthon
—  Saját tudósítónktól —

A Ferencváros, majd a Bocskai 
fiatal csatára, mint ismeretes, pár 
hónappal ezelőtt Svájcba távozott 
és ott a zürichi Young Fellows 
színeit öltötte magára. Gyuresó 
most meglepetésszerűen és várat
lanul itthontermett és vasárnap 
délelőtt játszott is a Hungária ve
gyes csapatában a Vác FC ellen. 
Kérdésünkre, hogy miért jött haza, 
Gyuresó a következőket mondja:

—  A Young Feüowsban vala
hogy nem jól éreztem magam és 
egyéb okok is közrejátszottak, hogy 
megváljak a csapattól. Hívtak más 
klubba, de a Fellows nem akart át
adni és így gondoltam, hogy haza
jövök, jelentkezem a Bocskainál. 
Ha nem lesz 'rám szükség, később 
ismét visszamegyek.

Gyuresó jó  játékos, talán mégis 
csak elkel ö itthon is!

T úlerős já té k b a n  e lfa ju lt  a  k é t  
e ls ő  l ig a b e li  c sa p a t  te g n a p i  

b a jn o k i m é r k ő z é s e
III. kér. FC—Vasas 2:2 (1:0)

A  kerületiek jobban játszottak — A bíró 
kiengedte kezéből a mérkőzést

G óllövő : Lengyel, Rózsa (11-esből), Dömötör, Possák

Ember, Fehér, Gyuresó, 
Lantos, meg még egy 

pár vendég játszott tegnap 
a Hungária csapatában

Hungária vegyes— Vác FC 5:1
(2 :1 ).

Hungária-út. B író: TJllmann. 
Hungária vegyes: Lantos (Bu

dai „11” ), (Fehér Bocskai) — 
Gyepes (M TK ), (Bachmann Budai 
„11” ), Weiszkopf (M TK) —  
Rebró, Soós (Attila), Andreovits 
—  Rökk, (Benkő M TK), Gyuresó 
(Bocskai), Ember (Budai „11” ), 
Haraszti, Benkő (Rökk).

Vác FC : Léderer —  Reinthal- 
!er, Vogl —  Lustig, Nussbaum 
(Neumann), Schönfeld (Kohn) — 
Fischer, Arató, Sárosi, Fried, 
Kohn (Schwartz),

A  nehéz, sáros talajon az első 
percekben bizonytalan és céltalan 
tologatás folyik. A  Hungária half- 
sora nehezen lendül játékba, de 
amint lassan kezébe veszi az irá 
nyitást, úgy szorul mindjobban 
kapuja elé a Vác FC. A  14. perc
ben Soós finom passzát Gyuresó 
Ember elé tolja, a center belefut 
és a 16-osról küldött bombája véd- 
hetetlenül vágódik a sarokba 
(1 :0 ). A Hungária most erősen 
ostromol, a Vác FC védelme azon
ban a pompásan játszó Vogl-a\ az 
élén minden támadást visszaver. 
A  31. percben Ember kornerét 
Léderer kiejti és a befutó Gyuresó 
a hálóba kotorja (2 :0 ). Utána 
fault miatt 11-es a Hungária 
ellen. Léderer beteszi (2 :1 ).

Fordulás után Gyuresó hatal
mas, gól lő a 16-osról a bal felső 
sarokba (3 :1 ). A  játék kezd kissé 
„barátságtalan”  jelleget ölteni. A 
Vác FC Kohnja kíméletlen durva
sággal „aprítja”  ellenfeleit. Rök- 
köt azonban ez sem zavarja és 
csaknem a kornervonalról gólt lő 
(4 :1 ). Az utolsó gól Soós pompás 
fejeséből születik meg (5 :1 ).

A vegyes Hungáriában a fede
zetsor mindhárom tagja nagyon 
jól mozgott, a csatársorban Gyur- 
csó és Rökk volt elemében, de jó 
volt Ember és Benkő is. A  Vác 
legjobb embere Vogl, kívüle Rein- 
thaller, Sárosi és Fried nyújtott 
elfogadhatót.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A profiszövetség elnöksége úgy ha
tározott, hogy az I. ligabeli egyesü
letek a jövőben 24 pengő, mig a H. 
ligabeliek 6 pengő 50 fillér szanató 
riumi díjat fizetnek havonta. Ezen
kívül tárgyalták a IL liga megeegó- 
lyezését. Sorbavettek minden ta
vaszi I. ligabeli bajnoki mérkőzést e 
megállapították, hogy melyik mér
kőzés bevételéből mennyit kell f i
zetni a II. liga-alapra. Végül elha
tározták, hogy a nyári egyesületi és 
esetleges szövetségi túrák lekötése 
céljából Herczog Edwin ntazik majd 
külföldre.

Tatabányai SC husvétvasárnap 
Cseh-Komáromban játszik.
. Két mérkőzést Játszik hnsvétkor 
Csehszlovákiában a Nemzeti B) csa
pata, de egyelőre még titkolják, 
hogy hol, miután félnek a „Lelövés- 
Wl“ .

* „Az erők egyesítése”  a jelszó ma 
minden társadalmi-, gazdasági- és 
sportfronton. Aki helyét a versenye
ken sikerrel akarja megállani, annak 
szintén össze kell szedni minden ere
jét. Ehhez nyújt segítséget a kon
centrált, természetes erősítő tápszer, 
az Ovomaltine, Dragée alakjában 
is kapható.

Nagyszombat-utca. 1800 néző. 
Bíró: Mihalicza

Ritkán játszottak még az 1. li
gában olyan durva mérkőzést, mint 
amilyen a tegnap sorra került 111. 
kér. FC— Fasas találkozó volt.

Már a mérkőzés elején is izgatott 
a hangulat. Mihalicza bíró leüzen, 
hogy a kerítések mellől mindenkit 
el kell küldeni, különben nem vezeti 
le a mérkőzést. Nosza rajta, a rend
őrök csinálnak is nagy rendet. 
Élénk érdeklődés mellett vonul fel 
a két csapat. Mindkettő változat
lan összeállításban veszi fel a har
cot.

111. kér. F C : Biri —  Werner, 
Biró —  Beretvás, Lutz, Magyar 
Fenyvesi, Győry, Zilahi, Lengyel, 
Dömötör.

Vasas: Bereczky —• Szemere, 
Rózsa —  Vági, Burger, Kiss — 
Koszta, Bene, Possák, Brunecker, 
Egri.

ét
A z első félidőben  

gólokkal bebiztosít
hatta volna győzel

mét a  kerü leti csapat
A kis gödrökkel tarkított és 

puhatalajú pályán a kerületiek kez
dik a játékot. Mindkét oldali táma
dások után a 2. percben a kerüle
tiek három jó  támadással veszélyez
tetnek, sőt kornert is elérnek. A  6. 
percben szabadrúgást ítél a bíró 
fault miatt a Vasas ellen.

Lengyel áll a labdának, Dö
mötör a rúgás közben kissé 
zavarja Bereczkyt, de a ka
pusnak így sem lett volna 
szabad beengedni a sarokba 

a döcögő labdát. 1:0.
A pályának a  Duna felőli részén a 
talaj annyira gyenge, hogy a sarat 
dagasztani kell. A  közönség élénk 
hangulatban kíséri a mérkőzést. A 
Vasas-szurkolók a 12. percben iz
gulnak, de hiába, mert csapatuk 
nem tudja kihasználni a sarokrú
gást. Nagyobb az izgalom a 14. 
percben, amikor is Koszta lövése 
Lutzra pattan és a közönség egy 
része 11-esre áhítozik.

A játék meglehetősen kemény, 
amellett, .hogy a rossz talajon 
csuszkáinak a játékosok, még sokat 
lökdösik is egymást. A  16. perc
ben Fenyvesi beadása nyomán Zi
lahi jó  helyzetbe kerül, de Miha- 
licza tévesein lesállást jelez.

A  kerületiek határozottan 
jobbak.

A 21, percben Mihalicza megállítja 
Fenyvesit és szabadrúgást ítél a 
kerületiek javára, holott Fenyvesi 
beadása nyomán

Dömötör hálóba tud lőni
A szabadrúgást már nem tudják 
értékesíteni. A  23. percben sarok
rúgás is jelzi a nagy irammal ját 
szó kerületi csapat fölényét, majd 
egy perccel később a Vasasok is 
szóhoz jutnak, de az ő sarokrúgá
suk mögé megy, mert a saroknál 
olyan kicsi a hely, hogy nem is Le
het rendesen beküldeni a labdát. A 
25. percben ismét a kerületiek jár 
nak elől, az ügyes Fenyvesi jó  hely
zetet készít elő a  belsőknek, de Dö
mötör nagyot ront. A  túlsó oldalon 
Koszta adja be a labdát, Possák jó l 
is fejel a kapura s Biri bizonytala
nul. vetődik,

—  Majdnem,! —  hallani minden 
felől. Közben

A 33. percben Koszta jól megcél 
zott lövését Biri kiejti s

a labda gólba is menne, ha
Beretvás a vonalon állva

vissza nem rúgná.
Mihalicza, úgy látszik, nem vesz 

észre semmit. Magyar talpal Benő
be, de az nem rest és visszaadja, 
mire Biró ugrik bele a kis csatár 
ha, majd meg a változatosság ked 
véért Lutz rúgja meg Burgert. 
Utána a Vasas szögletrúgáshoz 
jut, de ezúttal is mögé rúgják a 
labdát. A 42. percben Fenyvesi 
gyönyörűen játssza szabadra Győ- 
ryt, de Bereczky kiugrik a kapuja 
ból s bátran veti magát Győry lá
bára.

Az utolsó percben Werner kéz
zel érinti a labdát, de a bíró to- 
vábböt int, mivel a Vasas táma
dásban maradt. Magyar elé esik a 
labda, a játékos bukik, majd

földön fekve kézzel érinti a 
labdát.

11-est vár mindenki, a Vasas 
élénken reklamál, de hiába. A  
bíró még a határbírót sem haj
landó megkérdezni.

Szünetben mindenki izgatott. 
K ét bíróellenörző siet fel a bíró
hoz figyelmeztetni, hogy a já 
tékot túlságosan kiengedi. Az 
öltözőben megállapítják, hogy a 
játék szinte életveszélyes.

az új ember, Bene valóságos 
párviadalokat folytat Ma
gyarral és B iróval a feneket

len talajon.
A kis összekötő nem hagyja magát. 
Fenyvesi lövése nyomén a 30. perc
ben Bereczky tenyérrel csak nehe
zen üti ki a labdát. Most felülkere
kedik a Vasas, kitartóan ostromol.

K étszer emberre m en
n ek  a  kerü leti védők  

s emiatt két gólt 
kap nak

Hazaadással kezdenek a kerüle
tiek, majd még kétszer hazaadnak. 
A  harmadik hazaadásnál az 5. 
percben Bene támadni akarja 
Birit, a lendületben levő

Werner azonban befutva a 
csatárba gázol ( ! )  s most 
már 11-est ítél a bíró. Bene 
és Werner feltápászkodik, 
Rózsa a labdának áll és nagy 
erővel, védhetetlenül a háló

ba lövi. 1:1.
Most lesz csak izzó a hangulat. 

Burger, Egri és Possák van 
labdán a 10. percben, de a labda 
kornerre megy. Most a kerületiek 
jönnek fel, a változatosság ked
véért, majd a 14. percben Koszta 
a legjobb pillanatban tolja be a 
labdát. Possák egészen üresen áll, 
Biri még hozzá rosszul is fut ki s 
Possák az üres kapu előtt féj- 
magasan mellé rúgja a labdát.

—  Ilyen helyzete sem lesz több 
—  sóhajtanak fel a szurkolók. 
Erre még egy Koszta-lefutás kö
vetkezik, most azonban a változa 
tosság kedvéért a biró hibáz. És 
jönnek a kerületiek! Győrynél a 
labd?,. Vonalig viszi, onnan be
adja a kapu elé.

Dömötör ugrik ki a csomó
ból, hárman is követik, Be
reczky pattan eléje, de mind
hiába. Miközben öten is buk
nak, a labda túljut a vonalon, 
hogy aztán a befutó Győry 

még egyszer berúgja. 2:1.
Most szögletrugás is jeizi a 

kék-fehérek fölényét, majd Vági 
lerúgja Dömötört. A túlsó oldalon 
Possák jól játsza szabadra Egryt, 
annak: lövése jó  helyzete ellenére 
sem sikerül: a labda a túlsó olda
lon surran mellé- Közben a közön
ség folyton elégedetlenkedik a bí 
ráskodás miatt. Ki-kifakadnak a 
bíró ellen és ilyeneket kiáltanak 
be:

Biztos úr! Vegye él a fütyü-
löjétl

Most a bírótól tíz lépésnyire 
labda nélkül Zilahi és Rózsa közt 
Sülön meccs következik, de a bíró 

újra nem lát semmit. Majd Biró

és Egry rendez belharcos ököl 
viadalt. A  35. percben Burger ad 
előre szép labdát,

Werner azonban nem a lab
dát, hanem a fejelni akaró 
Benét nézi s amíg Werner 
faultolja Benét, addig Pos
sák elkanalazza a labdát s 
pompásan szúrja az ellenkező 

felső sarokba. 2:2.
Parázs kis hangulat támad 

Előbb még Lengyel fejel veszélye
sen kapura, majd a közönség foly
tonos csipogása közben Possák ug
rik ki, rajta vannak, de Biri is ki
ugrik és a labdára veti magát 
Nosza ott van Possák és Bene is 
s nagyokat rúgnak Biri alá, oda, 
ahol a labdát sejtik. Bírói fütty 
után csak nehezen tápászkodik fel 
Biri. A  kirúgott labdával a kerüle 
tiek jutnak szóhoz. Győry támaszt 
meleg helyzetet, majd ismét a Va
sas ostromol. Dömötör életveszé
lyesen ugrik Szemerébe, majd meg 
Fenyvesit vágják fel a 16-oson 
•belül. Két sarokrúgáshoz jut a haj 
rában a kerületi csapat, de az 
eredményen változtatni már nem 
tud.

A szöglet rúgások aránya 6:5 a 
Vasas javára.

Rendcsinálás, 
vélem ények

Alig jelzi a mérkőzés végét a 
bíró, rögtön összefut a közönség, 
A rendőrségnek kell erélyesen ren
det teremtenie. A bíró meg szálad 
fel az öltözőjébe . . .  Ott leül az 
egyik székre és néz . . .

Nyilatkozatot kérünk tőle. Mint
ha nem hallaná. Megkérdjük, hogy 
mi volt az 1. félidő végén annál a 
11-es gyanús jelenetnél:

—  Nem emlékszem én semmire 
—  mondja végül a bíró.

Közben zaj hallatszik fel. Valaki 
fel akar rohanni a bíróöltözöbe.

—  Engedjenek, en ged jen ek !!... 
Így bíráskodni! . . .

Hírnök jön pihegve és jelenti, 
hogy az illető Komor Ödön, a ke
rületiek vezetője. A rendőrség 
észbe kap s gyorsan takarítani 
kezdik a pályát. Senkinek sem sza
bad a pályán maradnia.

Lenézünk az öltözőbe is. A Va
sasnál Schreiber Mátyás ezt 
mondja:

—  Ilyen nehéz talajon nem lehe
tett futballozni.

Burger, a csapat új edzőjének ez 
a véleménye:

—  A csapattal meg vagyok elé
gedve. Még van egy kis javítani 
való.

A kerületiek részéről Szaffka 
edző nyilatkozik:

•— A bíró abszolút rosszul ve
zette a mérkőzést. Jobb játékunk 
miatt megérdemeltük volna a gye 
zelmet. Számos olyan helyzet volt, 
amelynél a bíró elfelejtett 11-est 
ítélni a javunkra.

Nem volt futball az, 
amit a  két csapat 

csinált
A mérkőzés elfajulásának már 

az I. félidőben véget kellett volna 
vetni egy-két kiállítással. Úgy lát
szik, a bíró nem is gondolt erre. 
Pedig Mihalicza nemrég még maga 
is játékos volt s így annál inkább 
tellett volna felismernie, sőt meg- 
éreznie azokat a faultokat, amelyek 
már nem is alattomosan, hanem 
nyíltan, mindenki szeme láttára 
történtek.

Nagyon kevés játékost lehet a 
két csapatból megdicsérni. A kerü
letiek jobban játszottak, az egy 
pont elvesztését azonban megér
demlik, mert mind a két gól olyan 
faultból esett, amilyenre igazi fut
ballistának nem is volna szabad

Mérkőzés előtt még senki 
sem ismerte, de meccs 
után annál többen 
emlegették, mert

m iadeffiben benne
volt a Bene

—  Saját tudósítónktól —
—  Te — kérdezték tegnap dél

után a III. iker. FC—-Vasas mérkő
zés első perceiben , ki az a srác 
a Vasas jobbösszekötőjében?

—  A  Nemzeti Sport azt írja, 
hogy Bene a neve! —  volt a vá
lasz. —  Most játszik először! Ez a 
kis Bene aztán hamarosan magára 
vonta a figyelmet. Bátran tört 
előre a III. kér. FC kapujára. Min
den akcióiban benne volt a Bene. 
Werner hamarosan nagyon meg
unta, hogy a kis újonc úgy él vele 
szemben. Valaki megjegyezte:

—  Nézd milyen dühös a Cina, 
hogy ez a most jö tt Bene nem en
gedi nyugodtam, játszani. Te! Ha 
ennek egyszer neki megy a Cina, 
akkor nem lesz már majd ilyen 
nagy kedve játszani.

De Benőnék hiába ment neki 
Werner Cina! A  kis játékos elesett 
■ugyan, jó  sáros lett, aztán hirtelen 
felugrott s már megint a labdán 
volt. Most Magyar akarta szerelni 
s Bene megint bukott. Már egészen 
sáros lett Valaki megjegyezte:

—  Ha ez most tükörbe nézne, 
hát nem ismerne magára. De Bene 
még most sem hagyta magát. 
Megint rajta volt a labdán. A  kö
zönségnek tetszett az agilis játékos, 
Még a kerületi szurkolók is észre
vették s mivel hogy a kerület ve
zetett, hát viccelődtek:

—  Adják a labdát annak a für
gének . . .  A Benének! . . .

És Bene vitte a labdát. Gödriv 
kön, pocsolyákon, Werneren, Ma' 
gyáron és Biró® keresztül. . .  ő* 
rúghatták, lökhették, legfeljebb 
visszaadta a kölcsönt, de a labdát 
nem hagyta! S Bene folytonos sür- 
gése-forgása meghozta a gyümöl
csöt. Szünet után kétszer is ő rá 
rohantak a kerületi védők a labda 
helyett s mind a két ízben gól lett 
az akció vége. A  kis Bene meg a 
fault után feltápászkodott- a sárból. 
Látta, hogy gól, hát elégedetten 
ment a helyére . , .  Most azonban 
már nem kiabáltak a kerületi né
zők, hogy adják a labdát a Benő
nek . .  ̂ Most már nem is kellett 
kiabálni. Most már úgyis odaadták 
a Vasas-játékosok. S a kerületi 
szurkolók helyett, most a Vasas 
hívei beszéltek:

—  Ilyen játékos kell nekünk. 
Ilyen, aki mindenben benne van . . .  
Jól van Bene! . . .

gondolni.  ̂ Különösen a kapu előtt 
áll az a tétel, hogy nem az embert, 
hanem a labdát kell nézni. A baj 
azonban ott volt, hogy a kerületi 
védők nemcsak nézték, hanem 
faultolták is az embereket a kapu 
előtt.

Legszebben még a kerületiek 
csatársora játszott. Fenyvesi né
hány remek húzásával beigazolta, 
hogy jó  formában van, Zilahi is 
igyekezett kitenni magáért.

A  Vasas csapatából két embeí 
érdemel elismerést. Az egyik az 
újonc Bene. A nemrég még ama
tőr játékosnak nem imponált a ke
rületiek híres védelme. Támadta 
W em ert és Bírót is s támadásait 
még akkor sem hagyta abba, ami
kor faultolni kezdték. Sőt volt bá* 
torsága vissza is adni a kapott 
dolgokat. Értékes erőt nyert benne 
a Vasas. Legjobb tulajdonsága az, 
hogy fáradhatatlan. A  másik játé
kos, akit megdicsérhetünk, Be
reczky.^ Az első gólt ugyan elnézte, 
de aztan szebbnél szebb lövéseket, 
labdákat védett. A  többiek közül 
sokan ragadtatták el magukat, 
akár csak a kerületieknél.

A  mérkőzés eredményével most 
ez a helyzet az I. ligában:
1 . Ferencváros
2. Újpest 
8. Hungária
4. Bocskai
5. III. kor FC 
8. Budai „11“
7. Attila
8. Somogy
9. Kispest

10. Sabaria
11. Nemzeti
12. Vasas

14 1 4 -------85:12 28 (_ )
11 2 :1 45:16 24 14) 

14 10 2 2 43:18 22 (6) 
14 6 8 5 28:30 15 (13)
14 6 2 6 26:30 14 (14)
18 5 1 7 28:29 11 (15)
14 4 3 7 15:28 U
14 5 — 9 17:33 10
14 3 3 8 20:38 9
12 3 1  8 15:24 7

3 1 9  19:38 7
2 2 10 25:45 6 (22)

D»- FÉNYES szakorvos

Rákóczi-út 32. L em. LSjtÖ mib ötegeknek
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Hétfő, 1932 március 21. S
Az első napinál mégrosszabb talajú pályán 
és a második féHaőben tíz emberrel ját
szott tegnap Grácban a magyar csapat
Budapest profikomb

Stájerország 0 :0
Mlrsd a két csapat hibázott egy-egy 11-est ■— A stájerok

frissítették a csapatukat
Grác, március 20. 

(A  vasárnapi mérkőzés előtt 
még siralmasabb volt a hangulat 
Grácban, mint szombaton. Tegnap 
is rosszul festett a pálya, de ma 
még tarkább volt. A gráciák va
sárnap óta semmit sem javították 
a talajt. Hozzá sem nyúltak. Rá
bízták a jó  Istenre a talajjavítást, 

ügy festett ez a talaj, mint egy 
gyúródeszka. Ahová odaesett a 
labda, odaragadt. Nem is csoda, 
hiszen első nap ugyancsak feltúr
tuk s a gödrök most is vártak 
reánk . . .

Háromezer néző előtt Sarnic 
bíró sípjelére a magyar csapat

EBEL
bőrárűgyér

a legjobb futball- 
labdak készítőjeIII., 7sigmond-u. 84. Telefon: 519-12

fehér ingben, a mellen a nemzeti 
színekkel és fekete nadrágban áll 
fel. A  stájerek vörös mezbe öltöz
tek. Mi ugyanazzol a csapattal 
vesszük fel a harcot, ők két friss 
hátvédet tettek a csapatukba:)

Magyar profikomb.: Aknai •—
Mándi, Korányi —  Laky, Kom- 
póti, Szalay —  Táncos, Kormos, 
Köves, Szedlacsik, Híres.

Stájeroszág: Jesenitschnigg —  
Friess, Frisch —  Kővár, Pohan, 
Ptacsek —  Prettner, Reiter, Kii
ma, Allmer, Goisnik.

K ö ves 11-est hagy ki 
a játék elején, amit 

Allm er egyenlít
A gráciák támadnak először s 

szögletrűgáshoz jutnak. Majd sza
badrúgással is veszélyeztetnek. A 
magyar csapatból Híres igyekszik

4 d
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legelőször, de a bíró lesben látja. 
A  8. percben éri d  az első komért 
a magyar kombinált csapat. Tán
cos csikarja ki, de mellé is rúgja. 
A  10. percben sorsdöntő pillanat 
következik.

Köves kitörne, azonban a 
stájer jobbhátvéd faultot vét.
A  bíró 11-est ítél a magyar 
csapat javára. Köves áll a 
labdának, ámde nagyon fino
man akarja becsúsztatni a 
hálóba s fél méterrel mellé 

lövi.
A profikombinált most erősen bele
fekszik. A 14. percben Szedlacsik 
igyekszik, majd meg Köves bom- 

’ bája megy alig Aiellé. Veszélyes a 
stájer csapat is. Szalay szerel 
ugyan, de a sáros talajon nem 
tudja messzire rúgni a labdát. Sőt 
pont a jobbösszekötő elé tálalja s 
Aknai csak brilliáne védéssel menti 
meg hálóját a góltól. A  19. perc
ben Szedlacsik és H íres együttes 
akciója sarokrúgást eredményez, 
majd újabb korner után a 23. 
percben ők is ezt érnek el. A 24. 
percben Laky miatt veszélyesek a 
stájerek, míg a 26. percben Tán
cost lésben látja a bíró. A  26.

—  Tele fon jelentésünk —
percben már Korányi faultol, ám 
de a szabadrúgás csak a magyar 
kapu fölé megy. A  magyar profi 
kombinált határozottan jobban ját 
szik, gólt is érdemelne, de ezt 
gólt a sáros talajon nem tudja be 
rúgni A  32. percben Goisnik 
méteres ofszájdról indul el. A láb 
da bekerül és Laky megnyomja a 
lövésre készülő balösszekötőt.

A  bíró 11-est ítél ellenünk. 
Allmer, aki szombaton a bün
tetőt értékesíteni tudta, most 
szerencsénkre fölé vágja a 

labdát.
A 36. percben sarokrúgást is elér' 
nek a stájerok, de aztán mi jö' 
vünk. A 38. percben Kompóti szök
teti Kormost, őt buktatják
16-oson belül, ámde most nem ítél 
büntetőt a bíró. Híres ér még el 
kornert, majd következik a félidő 
vége.

Szünetben Mándi helyett, mint 
történt első nap, újra Nagy áll be.

K övesnek ki kell állnia  
— sárb a  ragadt a gól

Már az 5. percben Kompóti jól 
szökteti Hírest, de a szélső nem 
tudja kihasználni a kitűnő gólhely
zetet és fölé lő. Nagy fölényben 
játszik a magyar profikombinált és 
senki sem kétli, hogy a győzelmet 
is megszerzi. Sorra futnak a tá
madások s a 10. percben egy ilyen 
támadás alkalmával kis szerencsét
lenség történik.

Pohan úgy rúgja bokán Kö
vest, hogy annak végleg ki 

kell állania.
A stájerok megengednék, hogy 
Köves helyett Mándi álljon be, de 
a bíró ebbe nem akar beleegyezni 
Tíz emberrel is fölényben játszik 
a magyar csapat, A 16. percben 
Táncos kornert ér el, Kormos azon
ban fölé fejeli a labdát. A 25. 
perctől kezdve visszaesik a magyar 
csapat. Ptacsek jó labdát ad Klí
mának, aki gyilkos bombát ereszt 
meg, de Aknai újra legény a tal
pán, A  magyar csapat tíz emberé
vel visszaesve is szépen küzd, sőt 
helytenkint támad is. A  34, percben 
Híres például szép sarokrúgást 
küld befelé,

Kormos fejese gólba tartana, 
ha a földre pattanó labda a 
gólvonalon be nem ragadna 
a sárba. Száraz talajon ez 

biztos gól lett volna.
Az utolsó percekben a magyar csa
pat arra vigyáz, hogy gólt ne kap
jon.

A szögletrúgások aránya 8:3 a 
profikombinált javára.

A lehetetten talajon 
nem lehetett futballt 

Játszani,
a közönség inkább nevetett, mint 
izgult. A  sárban ugyanis valóban 
kémikus jelenetek adódtak olykor

olykor. Az osztrákok okosan tették, 
hogy két friss embert állítottak a 
osapatjutóba, éppen a védelembe, 
így tudták csak gól nélkül meg
úszni a mérkőzést.

__ Egyénileg a magyar kombinált- 
ból Aknai vált ki. Kitünően védett 
Mind a három hátvéd megfelelt. 
A fedezetsorból Laky és Szalay

nagyon szorgalmasan és ügyesen 
küzdött. Elől a három belső jeles
kedett, míg a két szélső fáradtan 
mozgott.

A  stájer csapatból a kapus tűnt 
ki, de a két pihent hátvéd is meg
felelt. A fedezetsorból Ptacsek a 
legjobb játékos, míg Pohan durva
ságaival vonta magára a figyelmet. 
A  csatárok nagyon igyekeztek, de 
rendszerint nem jutottak szóhoz.

Nyilatkozatok:
Mayer Béla: Embertelen kínzás 

ilyen talajon játszani.
Klíma: Igazságos eredmény.

Nem lett volna szabad játszani 
ezen a talajon.

Sarnic bíró: Nem lehetett gólt 
rúgni ilyen talajon.

Ma délelőtt érkezik
haza a magyar profikombinált, 
Mindenki jól van. Este már Köves 
is jól érezte magát s így ma dél
előtt negyed tizenegy órakor a 
Délivasúton ő is a csapattal együtt 
érkezik.

K. G.

Melster
marfék-
oszíáfy!

Rákóczi-
mum

Az am atőröknél:

A z FTC a BSE-t Is 
m aga alá gyűrte/
de közben lejebb csúszott, mert a BSzKRt az UTE 
ellen gélarányt javított — A Fér, Vasutas kivé
telével az öt utolsó pontszerző napot tartott, 
sőt az utolsó helyen állé BEAC meglepetésre 
4:0-ra győzte el a Fér. Vasutast

Tovább tart az élen a hármas fej-fej 
melletti harc

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

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

I. osztály
17 12
17 12
17 11
18 12

(8)
(8)
(8)

3 73:27 26 
3 42:17 26 
2 45:20 26 
5 36:21 25 (11) 
5 51:35 22 (14) 
5 45:36 20 (14)
7 34:40 18 (18)8 33:33 15 (19)
9 38:43 15 (21)

4 10 31:53 12 (24)
3 11 27:48 11 (25)
3 11 27:53 11 (25)
2 11 20:55 10 (24)
3 12 25:46 9 (27)

Egy léltdí alatt elintézte 
a BSzKKT az aipeslieket
BSzKRT— UTE 3:0 (3 :0 ).
Sport-utca. B író: Gébért. 

BSzKRT: Goda —  Belesik,
Zöld II. —  Kiss. Őri, Király —  
Bartos, Berecz, Gergely, Ménesi, 
Borszéki.

U TE :  Alscher —  Futó, Orosz 
Balló, Czuri, Kolozsvári —  

Unger, Holch, Klauber, Putz, 
Sándor.

BSzKRT-támadásokkal indul a 
mérkőzés. A  2. percben Gergely 
szökteti Ménesit, az kapura lő. 
Alscher a labdát az összekötő elé 
üti, akinek újabb lövése védhetet- 
lenül száll a háló balsarkába. 1 ;Ö. 
A 6. percben Orosz lyukat rúg, 
Berecz rajta van, elszedi tőle, bal
lal védhetetlenül szúr kapura, 

labda a meglepett Alscher mel- 
ett hálót ér. 2:0. Mezőnyjáték 

következik, főleg BSzKRT-fölény- 
nyel. A  25. percben a három új
pesti belső egyedül van a kapu 
előtt, de addig tologatnak, míg a 

, iiiiő BSzKRT-védelem felszaba
dít. A  35. percben Borszéki ragyo
góan ível egy sarokrúgást, a tö
mörülő védelem között Őri kapa
rintja meg, kapura lő. Alscher az 
erős labdát Berecz elé nyomja ki, 
aki azt bevágja. 3:0.

Fordulás után a BSzKRT csak 
az eredmény megőrzésére törek
szik, ezért nem is fekszik erősen 
bele. Az UTE viszont az ered
mény szépítésére igyekszik. A 22. 
percben Sándor a kornervonalról 
középre ad, a kapu üres, Holch 
fejese azonban két lépésről mégis

—■ Saját tudósítónktól —

' fölé jut. A  35. percben Czurit a 
játékvezető tiszteletlenségért ki
állítja. A  40. percben Borszéki át
játszva Ballót, majd Futót kö
zépre tol, de Gergely bombája 
kapu mellé jut.

A BSzKRT-ból Zöld II., Bel
esik, Király és Berecz mutatott jó  
játékot, míg a gyenge UTE-ból 
csak Futó, Balló, Kolozsvári és 
Sándor nyújtott elfogadhatót.

A végén eresen srerongatetl 
az URAK

Postás— URAK 3:1 (3 :1 ) .
Lóversenytér. B író: Gerö.

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

URAK: Dauzinger —  Farkas, 
Kovács —  Kulcsár, Kraller,’ Rein
— Jáger, Tombor II., Jeney, Vida
III., Szűcs.

Az erősen tartalékos palotai csa
pat csak a második félidőben volt 
méltó ellenfele a visszaesett postá
soknak. Friss lendülettel a Postás 
indul támadásra, Kása jó l ad kö
zépre, a beugró M átéffy fölé lő. 
Amott Jáger ugrik meg, de Bog
dán idejében lép közbe. A z Íred- 
mény nem sokáig késik. M átéffy  
áttör a védelmen és lövése védhe- 
tetten (1 :0 ) . Két perccel később 
Vida III. labdájával a gyors Szűcs 
meglép és hatalmas lövése a vinkli- 
ben köt ki (1 :1 ). Farkas faultolja 
Horgost, akinek éles szabadrúgása 
a kapufát találja. Horgos— Mátéfy

ossz játék után az összekötőbe hú
zódó Horgos váratlan gyilkos lő. 
véssél a meccs legszebb gólját lövi 
(%:1). Kása beadása jó  helyzet
ben találja Horgost, utóbbi azon-, 
bán fölé lő. A jó formában levő 
Szűcs faképnél hagyja a védelmet, 
váratlan lövését Kristóf kiüti, de 
Bogdán a beugró Vida elől ment. 
Kása beadását a vetődő Dauzinger 
mellett Hollósi a hálóba helyezi 
(3 :1 ).

Fordulás után mindjobban és 
jobban ellanyhul a játék. Kása be
adását Mátéffy fölé teszi. Majd 
Kása— Kertész akció után az 
utóbbi nagy helyzetben emberbe lő, 
Bodrogi kiugrasztja Mátéffyt, a

Mégis
csak

jobb!
Kérjen csakis 

OLLA-t I flebiicniithatúanutolér tyttUM.

kis összekötő tiszta helyzetben hi
báz. Kovács felvágja Kását a bün
tetőn belül. Horgos 11-ét .Dauzin
ger kornerre menti. Most a bíró 
Krallert durvaságért kiállítja. 
Helyét a nagyszerűen játszó Vida 
III. foglalja el. Innen mintha ki
cserélték volna az URAK csapatát, 
mert úgyszólván a játék végéig 
védekezésre kényszerítik a postár 
sok védelmét,

A győztes csapat teljes védelme 
és Bokor vált ki. Az URAK együt
teséből Vida III., Dauzinger, Rein, 
Jáger és Szűcs jeleskedett.
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fi BEJIG parapás játékkal 
lyo z iti

BEAC— Fér. Vasutas 4 :0 (2 :0 ).
Gyáli-út. Bíró: Gellért.

BEAC: Takács —  Mester,
Ghimessy —  Izák, Sághy, Né
meth —  Zuclla, Koncicky, Wigh, 
Ivány, Szántó.

Fér. Vasutas: Pánczél —  Ve- 
licskó II., Fogl I. —  Szabó, Fogl
II., Benkő —  Bánky, Honti, 
Cseszneky, Szoják II., Komáromi.

Hosszú ideig mezőnyjáték fo
lyik, majd lassan felnyomul a 
BEAC. Ivány nagyszerűen fejel 
Szántó elé, aki lefutja a védel
met, majd jó  beadásával Kon
cicky kiugrik és bár ketten is 
nyomják, védhetetlen gólt lő. 
1:0. Továbbra is a BEAC irá
nyítja a játékot és jól játszó csa
társora sok szép helyzetet te
remt, de a vasutas védelem jól 
állja  az ostromot. Fogl I. össze
csap Zudlával, súlyosan megsé
rül, leviszik, helyére Honti megy 
hátra. Az ostrom hevében Fogl 
II. a 16-os körül szabálytalanul 
akaszt, a szabadrúgást Wigh a 
léc mellé belövi. 2:0. Gól után a 
vasutas csapat nagy lelkesedés
sel küzdve 10 emberrel is fölény
be kerül, de csonka csatársora 
nem tud megbirkózni ellenfele 
kemény védelmével. Szünet után 
a vasutas csapat folytatja az 
ostromot, de a jó  helyzet Bánky 
szabálytalanságán elakad. Később 
Fogl II. ad jó  labdát a balszélre 
húzódó Csesznekynek, aki lemegy 
a vonalig, onnan bead, ebből 
nagy jelenet támad a kapu előtt, 
ahol ide-oda pattog a labda, vég
re Bánky a kapuba sodorja, de a 
bíró lesállást diktál. Ezután em
berre menő játék kezdődik, de a 
bíró nem engedi elfajulni a mécs
esét. Veiicskó Il-t veszélyes játék 
miatt kiállítja, erre a BEAC fel- 
nyomul, Szabó faultol, a szabad
rúgást Wigh értékesíti. 3:0. Rög- 
tön utána Ivány kitör és lövése 
védhetetlen. 4:0 Kezdés után 
még Szabó kerül Veiicskó sor
sára és BEAC-ostrom közben 
végződik a mérkőzés. Jól játszott 
Ghimessy, Sághy, Zudla, Kon
cicky, Wigh BEAC, Veiicskó II., 
Fogl II., Benkő és Bánky .(Fér. 
Vasutas).

III. kér. TVE— MTK 1:1 (1 :0 ).
Nagyszombat-utca. B író: Himler.

III. kér. TVE: Wiener —  Hef- 
kó I., Lakner —  Stettinger, Nagy, 
Moscheim —  Schwelbl, Lennerth, 
Gyurcsik, Dinnyés, Agendorfer.

M T K : Toldi —  Kállai, Gábor 
—  Kovács, Iványi, Semsei —  Kla- 
már, Konrád, Szabó, Kecskeméti, 
Bacsay.

Már a 3. percben Szabó jó  hely
zetben van, de késlekedik. Majd 
Konrád lő hajszálnyira fölé. A  10. 
percben Dinnyés birkózik meg az 
M TK védelmével, de a hatos vo
nalról fölé bombáz. A 15. perc 
meghozza a III. kerületnek a ve
zetést: Lennerth átjátsza magát
az MTK védelmén s magas be
adását Gyurcsik befej éli (1 :0 ). 
Az MTK-t nem töri le a váratlan 
eredmény, támad. Moscheim faul
tol, de Kovács szabadrúgását Ba
csay két lépésről sem tudja be
vágni. Toldi tisztáz kidobással ve
szélyes III. kér.-támadást, majd 
Wiener is észrevéteti magát, szép 
stílusban védi kornerre Bacsay 
szabadrúgását.

Szünet után már az első percek
ben munkája van Toldinak, el
vetéssel tisztázza Agendorfer be
adását. Most az MTK indul ro
hamra. Klamár kapu elé ível, az 
ártatlannak látszó labdát Wiener 
a kapuban ragadva várja, de a 
szemfüles kecskeméti ott terem 8 
közelről a hálóba lő (1 :1 ). A III. 
'kerület most némi fölénnyel ját
szik. Stettinger szabadrúgását 
Gyurcsik három ' lépésről mellé 
lövi, majd Kovács felszabadító rú
gásába lép bele Lennerth, de tér
déről a kapufára pattan a labda. 
A z  MTK is kísérletezik, Szabó jó 
labdát kap Bacsaytól, de sokáig 
vár a lövéssel s a III. ker.-védelem 
szerel. Mindkét oldalon szórványos 
támadások, de a sárban kifulladt 
csatárok már nem tudnak meg
birkózni a jó  védelmekkel. A III. 
ker.-ben a védelem nagy munkát

végzett, élén Hefkó I.-el. A  half- 
sor szürke, de hasznos, míg a 
támadósor nehezen birkózott meg 
a sárral —  no meg az MTK ki
tűnő védelmével. A  kék-fehér fe
dezetsornak Iványi a lelke. A  csa
társorból csak Kecskeméti és 
időnként Bacsay elégített ki. Him
ler bíró jól vezette a fontos mér
kőzést.

SánbgBztis döiiteilen 
eredménnyel

33 FC— Elektromos 1:1 (1 :1 ).
Latorca-utca. Bíró: Révész.

33FC: Sáritz —  Saenczy, Wé- 
ber —  Feketehegyi, Fehér II., 
Krammer —  Mélán, Juhász, Fodor, 
Szabó, Kiss.

Elektromos: Újvári —  Bóna,
Kulcsár —  Deák, Lévay, Lengyel 
—  Reiter, Steczovits, Bogdán, Kól- 
babek, Kocsis.

Bokáig dagadó agyagos pályán 
indítja útnak a 33FC a labdát. Az 
Elektromos azonban frissebbnek 
látszik és percekig fölényben is 
van. Váratlanul kapott gól töri 
meg fölényét. Egy hosszan előre
vágott labda hamisan felpattanva 
megzavarja Kulcsárt. Juhász el
lép a bekk mellett és hiába■ vetik 
utána többen is magukat, közelről 
gólt szerez. (1 :0 ).

A budaiak most feljönnek. Ál
landóan támadnak, különösen Kiss 
tevékenykedik ügyesen. Három 
kőimért rúg egymásután, de mind 
eredméntyelen marad.

Válaszképpen Steczovits szalad 
el, de nagy kavarodás után tisz
táz a védelem. A  játék egészen ki
egyenlített. Az utolsó percben Ú j
vári szépen védi Mélán lövését. A 
játékidő letelt. De a bíró nem fú j 
és a budaiaknak pechjük van. Köb- 
babek egyenlít. (1 :1 ) . 46. perc, 
annak is a vége. Nem is kezdenek 
újra.

A  második félidő: küzdelem a 
sárral. Az Elektromos ebben jobb 
és végig fölényben van, de Sáritz 
a „hibás” , hogy nem ér el ered
ményt. A  nívó még lejebb csök
kent, csak Bóna tartja magát. Még 
többet faultol, mint az első félidő
ben.

A budaiak főerőssége Sáritz 
volt. Kívüle a két hátvéd és Kiss 
tetszett.

Az Elektromosnál Lévay,. Ste
czovits és Kocsis a legjobbak.

Révész bíró jó  játékvezető. Az 
óráját azonban az I. félidő végén 
elnézte.

Hiába erőszakoskodott a BSE, 
mégis győzött az FTC
FTC— BSE 3:2 (1 :1 ).

Millenáris. B író: Majorszky.
FTC: Szirbán —  Sternberg,

Deák —  Hoffmann, Lendvai, 
Schubert —  Huber, Gervai, Dóm
ján, Bihámi, Kémény.

BSE: Marsovszky —  Pohádi, 
Söponyai —  Ellbogen, Gyulai, Páz- 
mándy —  Béki, Mick, Nagy, Szűcs
II., Kozma,

Pompás akcióból a BSE szerzi 
a vezető, gólt: Nagy a Szűcstől 
kapott labdával lyukra játsza Mi- 
eket, aki közelből a túlsó sarokba 
helyezi. 0:1. (6. p.) Az FTC ha
talmas küzdelmet indít az egyen
lítésért. Pohádi 20 méterre a ka
putól felső karral akasztja Lend
vai labdáját. A szabadrúgást K e
mény lövi és labdája pontosan a 
jobb felső sarokba talál. 1:1. (8b. 
p.) Rögtön rá Gervai pompás lö
vését Marsovszky brilliáns védés
sel teszi ártalmatlanná. A BSE-t 
nem segíti a szerencse, kavarodás 
után Pázmándy bombáját a léc 
menti. Csere után Eübogen rosszul 
sikerült haza fejelését Kemény a 
kifutó Marsovszky előtt eléri és a 
hálóba fejeli. 2 :1 . (b. p.) Az 
egyenlítés hamar jön. Béki elfut, 
a kapu torkába adott labdáját 
Szirbán Nagytól ' zavarva kiejti, 
mindketten a földre kerülnek, de a 
csatár szemfülesen fejje l a hálóba 
kotorja a labdát. 2 :2  (7. p.) Izgal
mas, erősen durvaságba csapó küz
delem indul a győztes gólért. Dóm
ján akos kiadásával Huber lerohan 
és Pázmándy hiába kaszálja el, 
remek labdát küld a léé alá. 3 :2  
(13. p.) A BSE felé még néhány
szor integet aa egyenlítés, de 
Szűcs a 11-es tájáról hajszálra 
mellé lő, majd Kozma beadását 
Béki az üres kapu mellé vágja,

A győztes csapatban Hoffmann, 
Huber, Deák és Schubert, a BSE- 
ben fölösleges durvaságaikat nem 
tekintve Pázmándy és Gyulai, to
vábbá Béki volt jó.

II. osztály
Stobbe-csoport

Az első négy helyzete 
változatlan

1. Cs.MOVE 18 11 4 3 48:30 26
2. PSC 18 8 6 4 43:30 22
3. VI. FC 18 8 6 4 35:25 22
4. Vasas 18 7 8 3 31:26 22
5. KFC 18 8 5 5 33:26 21
6. TLK 18 8 5 5 34:30 21
7. ZSE 18 7 4 7 29:29 18
8. BTC 18 6 5 7 31:33 17
9. RUAC 18 7 2 9 33:38 16

10. RTK 18 5 6 7 37:43 16
11. TTE 18 6 3 9 32:39 15
12. OTE 18 3 ‘7 8 31:40 13
13.1. kér. SC 18 2 8 8 16:31 12
14. BTK 18 4 3 11 33:46 11

VI. kér. FC-PSC 1:1 (1:0). Gyön- 
gyösi-út. Bíró: Denhoffer. VI. kér 
FC: Prokow — Czember, Zvénk — 
Krecsmayer, Mikula, Lelovits — 
Kohn, Gelányl, Fűzi, Schön, László. 
—• PSC: Kirsch — Kiss, Sas — Hlav- 
nya, Fett, Bakó II. — Köpeczy, Szed
res, Brenner II., Balázs, Koletich. — 
Az első félidőben a VI. kér. FC van 
némi fölényben és a 25. percben Ge- 
lányi szerzi meg a vezetést. Szünet 
után már a 8. percben egyenlít o 
PSC. Krecsmayer a lG-oson belül 
faultolja Koletichet, a bíró túlszigo- 
rúan 11-est ad, melyet Sas értékesít 
Kitűnt a VI. kér. FC-ben Prokow, 
Czember, Krecsmayer és Gelányl, a 
PSC-ben pedig Kiss, Sas, Hlavnya és 
Brenner II.

Cs. MOVE—TLK 2:2 (1:0). Tatai-út 
Bíró: Klein A. — Cs. MOVE:
Vágó — Werschitz, Fekete — Nie- 
derkirchner, Benzéti, Légó — TJitz, 
Faragó, Maurer, Kovács, Poláko- 
vits. — TLK: Müller —  Czeisl, 
Ugróczky — Gombár, Nagy B., Ma
kóval!: — Pfandler Dróth, Hir- 
ger, J&ger II., Schmidt. — Élveze
tes, fair mérkőzés, melynek első fe 
lében a csepeliek voltak frontban. 
A fölény számszerű eredménye a 
Maurer által a 15. percben elért fe
jesgól (1:0). A második félidőben 
az otthonában játszó TLK kerül fö
lénybe és Nagy révén sikerül is 
ideális góllal egyenlíteni, azonban 
védelmi hibából rövidesen újból a 
vendégcsapat vezet Kovács révén. 
Ezután a TLK, főleg Pfandler I. 
leleményes játékával kapujához sze
gezi ellenfelét és sikerül is Schmidt 
eredményes lövésével a mérkőzést 
döntetlenné tenni. Jók: Werschitz,
Berzéti, Légó, Uitz, valamint Mau
rer a Cs. MOVE-ból, illetve Ug
róczky, Gombár, Nagy, Pfandler 1. 
és Schmidt a TLK-ból.

Vasas—KUAC 4:2 (2:0). Béke-utca. 
Bíró: Pálffy. Vasas: Schramkó — 
Suszter, Schwartz — Csesznék, 
Hermann, Görög — Mészáros, 
Dóczy, Petrei, Benda, Klacsán. — 
RUAC: Reiter — Zuber, Lukács II. 
— Unger, Székely, Gug —  Luko- 
vics, Reisch, Cser, Lakatos, Lukács
I. Vasas-támadással kezdődik a mér
kőzés, de Reiter popmásan véd. Pet
rei kiugrasztja Dóczit, aki szép gólt 
lő. 1:0. A 35. percben Mészáros el
fut, bead Dóczynak, aki a kapust is 
kicselezve gólt helyez. 2:0. Szünet 
után Klacsán bombagólt lő. 3:0. Lu
kács I. lefutása a válasz. A szélső a 
kapu előtt terem és éles lövése a há
lóba köt ki. 3:1. Változatos játék 
után Petrei átadását Klacsán fejeli, 
Reiter röviden üti ki és Dóczy bete
szi. 4:1. A játék kezd túlerélyes len
ni, különösen a RUAC részéről. A 
Vasas-védelem lök és Reisch szabad
rúgását Zuber beteszi. 4:2.

ZSE—BTC 1:0 (1:0). Öv-utca. Bíró: 
Lőwy Z. ZSE: Sárpátki —  ̂ Ács, 
Hauszknecht II. — Vathy, Gáspár, 
Hauszknecht I. — Hodusz, Fézler
IV., Fekete II., Tóth, Táncos. — 
BTC: Sevella — Mosonyi, Rádai — 
Bori, Németh, Méhes — Illyés, Já
nosi, Kiss, Haluska, Kispál. — 
Noha az eredmény már az első ne
gyedórában megvolt, a küzdelem 
mégis végig nyílt maradt, mert a 
nagyszerűen védekező BTC szórvá
nyos támadása is meg tudta izzasz- 
tani. a ZSE védelmét. Fézler IV. 
mintaszerű sarokrúgásából Fekecs
II. fejelte a gólt. 1:0. Ezután Gás
pár megsérül, de tovább játszik. A 
BTC kapuja előtt játszódik le a 
mérkőzés legérdekesebb jelenete: 
Sevella macskaügyességgel kaparint
ja meg Táncos beadását, majd Tóth 
lövését védi belevetéssel, azután Ho
dusz 11-esét tolja a kapu mellé. A 
túlsó oldalon Sárpátki fölösleges ki
vetődése okoz nehéz pillanatot, de a 
lövés az üres kapu fölé kerül.

OTE—RTK 3:0 (2:0). Vörösvári-út. 
Bíró: Bartók. OTE: Széli — Brum
bauer, Louis II. — Kuszka II, 
Scheiter II., Sprieszl — Schubert, 
Greguska, Wurth, Ritter II., Dre- 
venka. — RTK: Schrank — Scháf* 
fér I., Straba — Panyi, Schaf- 
fer II., Csik — Pán, Varga, Csuz- 
man, Kuna, Kiss. — A sáros, mély 
pályán az OTE erősen belefekszik

és már a 8. percben gólt ér el Gre
guska révén (1:0). Ezután az RTK 
lassan feljön és a 30. percben Var
ga kapufát lő. A 38. percben Csik 
a 16-oa táján faultot vét, a megítélt 
szabadrúgást Brumbauer beszúrja 
(2:0). Szünet után az RTK irányít
ja a játékot, de gólt mégsem tud el
érni, ennek oka részben Széli nagy
szerű védése, részben az RTK csa
társorának gólképtelensége. A 30. 
percben Sprieszl távoli lövéséből be
állítja az eredményt (3:0). Jók: 
Széli, Brumbauer, Sprieszl és Schu
bert OTE, Scháífer I., II., Varga 
és Csuzman RTK.

TTE—BTK 3:0 (0:0). Gyöngyösi-út. 
Bíró: Scheitzner (Keleti kér.). —
T T E : Budai — Barna, Rezdovits — 
Tauzin I., Buda, Mrovcsák — Szé- 
csényi, Tauzin II., Pálinkás, Nagy, 
Tuhela. — B T K : Bokor — Michel- 
berger, Eszlinger — Ihász, Frinta, 
Becker — Pheil, Jung, Huttler, Pé
ter, Németh. — Az első félidőben 
nagy BTK-fölény. A BTK csatár
sora azonban a kapu előtt sok biz
tos helyzetet hagy ki. Szünet után 
az 5. percben Tauzin II. szabadrú
gását Bokor Pálinkás elé üti, ez 
közelről védhetetlenül bevágja. A 
18. percben Tauzin II. fejeli a má
sodik gólt. Röviddel ezután Szécsé- 
nyi beadására Bokor kifut és Nagy 
az üres hálóba továbbít. Jó: Barna, 
Rezdovits, Buda és Pálinkás TTE, 
Frinta, Pheil és Németh BTK.

KFC—I. kér. SC 4:0 (3:0). Kelen
föld. B író : Bélés. K F C : Ret-z — 
Németh, Bednárik ■— Szajlai II., 
Lieber, Varga II. — Laky, Katona, 
Görög, Nagy, Pausz. — I. kér. S C : 
Linzm ayer — Heim, Englender — 
Sződi, Riegler, Gahir — Kovalszky, 
Hajdú, Králl, Förster, Maiina. — 
A z  ötszáz néző előtt lefolyt, izgal
mas helyi derbit végig döntő fö 
lénnyel nyerte a formában lévő 
K F C . A  kezdeti tapógatódzó játék  
után nyombana Kelenföld veszi át a 
támadást. Laki szabadrúgását Linz
m ayer kiejti és Katona belövi. A  15. 
percben Laki lefutását góllal fe jezi 
be, majd Pausz kom eréből Lieber 
gólt fe je l  3:0 . Szünet után lélekzel- 
hez sem ju t az I. kér. SC, a KFC  
azonban túlcsiszoltan játszik. A  30. 
percben IÁebem ek sikerül Laki kor- 
n erét befejelni. 1:0 . A  já ték  szép
ségén  sokat rontott a mély sár, 
am ely a pálya egyik térfelét borí
totta, A  mezőny legjobbja i: Lieber, 
Laki Bednárik, illetve Gahir.

Kárpáti csoport

Megijedt a bíró, félbe
szakadt a BVSC—HAC 

meccs
1. EMTK 18 15 1 2 45:21 31
2. Köb. AC 18 13 1 4 53:25 27
3. HAC 18 12 2 4 56:35 26
4. Testvériség 18 9 2 7 48:38 20
5. BRSC 18 8 3 7 49:38 19
6. BMTE 18 9 1 8 42:40 19
7. Ganz 18 8 2 8 38:46 18
8. Hungária 18 5 6 7 36:41 16
9. FSE 18 5 5 8 26:46 15

10. BVSC 18 6 2 10 22:17 14
11. KTC 18 6 2 10 32:43 14
12. SzFC 18 3 7 8 29:48 13
13. ESC 18 3 5 10 24:50 11
14. MKE 18 1 7 10 20:33 9

Testvériség—-BRSC 4:2 (U 1).
Am erikai-út. B író : Boronkay. —
T estvériség : Flegár — Friedrich,
Kraysell — Pénzváltó, Szűcs, Steer 
—  Ottávi III, Ottávi II., Kalozi, 
Pajor, Krebsz. — B R S C : Stefkó —  
Szabó I., Ipovitz — Suga, Csizlin- 
szky, Mayer — Klötzl, Kőhalmi, 
Gugyella, Hochstein, Szabó II. — 
BRSC-támadások után a Testvéri
ség ér el eredményt: Mayer öngólt 
vét. Friedrich és Hochstein össze
csap: a BRSC-csatárt kiviszik. Sza
bó II egyenlít. Szünet után a Test
vériség könnyen nyer Ottávi II., 
Krebsz és Kalozi góljával. A befe
jezés előtt Suga javít. A Testvéri
ségből a halfsor tűnt ki Ottávi III. 
jó, de túl önző. A rákosfalvaiaknál 
Hochstein és Ipovitz játszott a leg
jobban.
BVSC—HAC 2:0 (1:0). Félbeszakadt. 

SzŐnyi-út. Bíró: Duller. BVSC:
Sancz — Lörinczl, Lóber — Keresz
tes, Lúgosai, Tarró — Reiter, Lőküs, 
Zubály, Szőcs, Papp. — HAC: Do-
bős — Csömör, Vajda — Paulik, 
Borbély, Szabó — Savanyó, Tóth II., 
Kukonya, Makovszki, Branczelz. — 
A HAC nagy Iramban kezd s már 
az első percben 11-eshez jut, de Sa
vanyó lövését Sancz kivédi. Ezután 
Lugossl labdáját Reiter értékesíti. A 
második félidőben Borbély 11-est vét 
s Sancz eredményes. Majd a HAC- 
ból Vajda nem értékesít egy bünte
tőt. A játék túlerélyessé válik, úgy 
hogy a bíró Lóbert BVSC és Kuko* 
nyát, majd Vajdát a HAC-ból kiál
lítja. A meccs huszonkét perccel 
előbb félbeszakadt, mert Vajda HAC 
kiállítása után a szurkolók zajon- 
ganl kezdtek s a túlfűtött hangu
latban a bíró lefújta a Játékot. ■— 
Kitűnt: Sancz, Zubály BVSC és Vaj
da HAC.

Köb. AC-KTC 8:1 (1:1). Keresz- 
túri-út. Bíró: Rossmann. Köb. A C : 
Velemi —• Sztorek, Kátai — Nyúj

tó, Mikoda, Kenyeres — Jeckel, Ko- 
nyor, Prechla, Énoch, Mészáros. —- 
K T C : Juhász — Deutsch, Ruck I. 
— Ruck II., Túli I., Túli II. — Po- 
tecz, Hullár I., Boros, Liptai, Ará
nyi. Mindvégig élvezetes, szép mér
kőzés. A vezetést a KTC szerzi meg 
Arányi révén. Utána a KTC némi 
fölénybe kerül, de eredménytelenül. 
A Köb. AC kevesebbet, de veszélye
sebben támad és sikerül is Jeckel 
révén kiegyenlíteni. Szünet után a 
Köb. AC továbbra is ritkábban, de 
veszélyesen támad és a 35. percben 
Énoch berúgja a vezető gólt, sőt az 
utolsó percben Prechla szépít is az 
eredményen. A Köb. AC-ban Vsle 
mi, Sztorek, Prechla, Énoch és Ko- 
nyor, míg a KTC-ben Juhász, Ruck
II., Túli I. és Túli II. játszott tet
szetősen.

Hungária—ESC 5:1 (3:1). Sorok- 
sári-út. Bíró: Barna B. H ungária: 
Szabó — Surányi II., Kisiván — 
Kollár, Marth, Tóth —■ Sosadek, 
Preszkó II., Surányi I., Kecskés, 
Petrás. —- E S C : Csúcs — Blázs, 
Roseman — Tóth, Csizmadia, 
Schuck — Rácz, Bállá, Balogh, Do
bó, Gombos. Az ESC az I. félidőben 
csak 10 emberrel tud kiállni. A 20. 
percben Surányi II. védhetetlen sza
badrúgásából szerzi meg a Hungá
ria a vezetést. Kecskés lövi a 25. 
percben a második gólt, majd né
hány perc múlva Dobó kaparja a 
kapus kezéből a hálóba a labdát 
(2:1). A szünet előtt még Kecskés
nek sikerül újból a góllövés. Szünet 
után ellaposodik a játék, Petrás és 
az előrement Kisiván állítja be a 
végeredményt. A győztes csapatból 
Sosadek és Surányi I., míg az ESC- 
ből Blázs és Csizmadia emelkedett 
ki.

EMTK—FSE 4:0 (1:0). Erzsébet- 
utca. Bíró: Antalics. EMTK: Kra- 
toohwil — Szabó, Hamburger —■ 
Weisz, Nagy, Zimmermann — Mat- 
lag, Bakt, Antal, Kemény, Uitz. — 
FSE: Jackó — Weiland, Patkós — 
Marton, Werner, Nagy I. — Gilicze, 
Burgovics, Nagy II., Ruff, Király 
II. — A lelkes ferencvárosi gárda 
a második félidő közepéig kétessé 
tette a listavezető ellenfele győzel
mét. A 9. percben Matlag eredmé
nyes. A gól után az FSE veszélyez
tet, do az erzsébeti védelem jól mű
ködik. Szünet után Hamburger egy 
11-est a kapusba lő. A 21. percben 
Antal, majd öt prec múlva Bakk a 
gólszerző. Az utolsó percben Uitz lö
vése meghozza a végeredményt. — 
Jó: Hamburger, Nagy, Zimmermann 
és a jobbszárny, illetve Jaokó, Pat
kós, Werner és Gilicze.

BMTE—SzFC 4:2 (1:1). Budafok. —
Bíró: Nemetz. BMTE: Nemesek — 
Winczkeim, Steer — Wimmer, Var
ga, Szikk — Miiller, Poszmik, Czi- 
gány, Dudás, Kardos. — SzFC: Cso- 
roszlán — Törteli, Rusznyák II. — 
Luppa, Rusznyák IV., Schütz II. — 
Jeszenszky, Muráth, Sárközi, Koter- 
ba, Huszár. A nehéz, sáros talajon 
a BMTE találja fel jobban magát. A 
vezetést Sárközi révén az SzFC éti 
el, a 18. pereben azonban Posznlk 
egyenlít. A II. félidő 3. percében 
Kardos lövi a BMTE vezető gólját, 
majd nem sokkal később ismét fl 
eredményes. Az SzFC Muráth 11-esé- 
vel szépít. A végeredményt Varga 
hálót ért labdája állítja be. Jó: Var
ga, Posznik és Kardos, ill. Huszár 
és Rusznyák IV.

Ganz TE—Menekültek 3:0 (1:0).
Simor-utca. Bíró: Krupitzer. Ganz: 
Gyuris — Meskó, Bodzion — Pro- 
hászka, Horváth II., Hegyi — Ku- 
bala, Domsitz I., Ambrus, Kubicza, 
Horváth I. — Menekültek: Szuha- 
nek — Flóri, Medzinbrodszki — Al- 
mássi, Glasser, Gaurentzki — Kiss, 
Tóbiás, Erdős, Simon, Késmárky. A 
Ganz már az 5. percben megszerzi 
a vezetést. Ambrus kapuelőtti ka
varodásból gólt lő. A Menekültek a 
második félidőben erősen küzdenek, 
de eredményt elérni nem tudnak. Az 
utolsó negyedórában a Ganz kerül 
fölénybe, ami két gólban kifeje
zésre is jut. A 41. percben Szuha- 
nek Horváth I. magas labdáját ki
ejti, amit a résen álló Ambrus kö
zelről behelyez. A következő perc
ben a tisztán álló Horváth I. a 16- 
osról lő, szép magas labdája a bal 
felső Bárokban köt ki. Gaurentzki 
egy 11-est nem értékesített.

III. osztály
Elsó' csoport

A WSC győzelmét hozta 
a wekerletelepi derbi

l.W SC 20 15 3 2 62:24 33
2. Féltén 19 14 4 1 46:18 32
3. CsTK 20 14 3 3 59:27 31
4. SzAC 20 13 4 3 59:28 30
5. ZAC 20 9 6 5 47:34 24
6. NJTC 20 9 5 6 35:35 23
7. SzRTC 20 6 6 8 35:38 18
8. ÉMOSz 20 7 4 9 35:39 18
9. WSE 20 6 5 9 34:43 17

10. KSSE 20 6 4 10 25:39 16
11. KAOE 20 7 2 11 26:49 16
12. MAFC 20 5 5 10 34:36 15
13. KTK 19 6 2 11 29:37 14
14. BIK 20 4 5 11 29:46 13
15. BBFC 20 4 4 12 32:56 12
16. SzNSE 20 3 — 17 22:60 fi
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KAOE-KTK 3:2 (3:2). Gyömrői-út. 
Bíró: Szőke. S. Csúszós, sáros tala
jon a csapatok kemény küzdelmet 
vívtak. A mérkőzést a gólhelyzete
ket jobban kihasználó IÍAOE nyerte 
meg Stelczer II. (2) és Szucsik gól
jaival. A KTK góljait Meister és 
Eisner rúgta. Jók voltak a KAOE- 
ban Gedai, Zsillé, Kovács II. és 
Molnár, a KTK-ban Ádám, Reibl 
és Czeller.

MÁFC—IÍSSE 3:8 (1:0). Bertalan-u 
Bíró: Havas E. A KSSE van na
gyobbrészt fölényben, de góliszony
ban szenved, szünet után pedig 
Gonda center nélkül áll ki. Á II. 
félidő 30. percében botrány tört ki, 
amelynek egyik támogatója a pá
lyákról örökre kitiltott Benitzky dr. 
volt. A gólokat Tamási (2) és Kan
tele (öngól) rúgta. Kitűnt a MAFC 
ból Tocsik, Godavszki és Tamási, 
míg a KSSE-ből a védelem, Gaál és 
Kiss I. Szüts (MAFC) két 11-est 
félre rúgott, míg Kóthyét Skoda ki
védte. Sárközyt MAFC, illetve Han 
gyásyt KSSE a gyengén bíráskodó 
Havas kiállította.

ÉMOSz—BIK 1:0 (1:0). Ceglédi-út. 
Bíró: Hajós. Két kemény védelem 
elkeseredett harca, mely végül is a 
gólratörőbb csatársorral rendelkező 
ÉMOSz javára dőlt el. Góllövő: 
Szalay. Szalay 11-esét a BIK ka
pusa kivédte. A győztes csapatban 
Singer, Gyulai II. és Kincses, míg 
a vesztesben Bleicher, Fleck és 
Karlbauer játszott jól.

WSC—WSE 4:1 (2:0). W ekerletelep. 
B író : A rányi. A  helyi derbit a
W SC nyerte m egérdem elten. A  m ér
kőzés izgalmas küzdelmet és szép 
já tékot eredm ényezett. A  WSC  
M á téffy  révén  már az első percben  
vezet (1 :0 ) ,  majd Bordács fe je s  
gólja hozza a félidő eredm ényét. 
H elycsere után a W SE  is rákapcsol 
és sikerül is Grósz által lőtt 
11-essel egyetlen  góljá t elérni. A  
gólra Szabó IV . (W S C ) ja v ít (3 :1 ),  
majd a m érkőzés befejezése  előtt 5

Spécii
BSC—Törökőr 1:0 (1:0). Rákosfalva. 

B író : Göndör. A z I. félidőben a bu
daiak a többet támadók. Szünet 
után a bíró Kollárt, V argát és Pal
kót kiállítja a Törökőrből, ám ennek 
ellenére is ők vannak frontban, de 
a jó l védekező BSC kihúzza az időt 
és tartja  az eredményt. A  győztes 
gólt Oberhavser II. lőtte.

P. Törekvés—MFTK 1:1 (1:0),
URAK-pálya. Bíró: Gombos. Az
első félidőben a palotaiak irányítják 
a játékot s jobbszárnyi támadás 
után Tóth I. eredményes. Szünet 
után a MFTR is magára talál 
Vacláv egyenlít. Mélesz MFTR egy 
11-est nem értékesített. Tóth II.- 
(P. Törekvés) és Deákot MFTR 
bíró kiállította. Jó: Nagy (P. Tö
rekvés) és Zigler MFTR.

TSC—Vérhalom 3:3 (3:2). Tatai-út. 
B író : Aufrichtig. A  lelkesen játszó  
Vérhalom, megérdemelten vett el 
egy pontot a csoportvezető terézvá
rosiaktól., akiknek csatársora gyen
gén működött, A  Vérhalom, ju t veze
téshez öngól révén, amit Hajcsák  
egyenlít. Ism ét a Vérhalom vezet 
Bernwaller góljával, m elyre Czeisl 
eredményes lövése következik. Ska- 
litzer fe jesgólja  vezetéshez ju tta tja  a 
bajnok jelöltet. A  második félidőben  
a Vérhalom lelkes játékával döntet
lenné tudja tenni az egyéblcént n i 
vótlan mérkőzést.

Compactor—NTC 2:1 (2:1). Teve-u, 
Bíró: László. Erősiramú, durvasá
gokkal tarkított mérkőzés, melyet 
az egységesebben játszó Compactor 
megérdemelten nyer meg. Góllövő 
Bezeda és Bíró (Compactor), Fog] 
(11-esből) NTC.
RAFC-VI. kér. SC 2:1 (1:0). Cin

kotai N agyitce. B író : M üller N. 
Nagyiramú, kiállításokkal, vereke
déssel tarkított mérkőzés. A  R A F C  
kezd, H ufner lefut, de mellé lő. 
M ajd ugyancsak ö kap jó  labdát, 
elfu t és lövésszerű beadását Rajnei 
két lépésről bevágja (1 :0 ) . Szünet 
után a R A F C  erősen támad, házát 
szökteti Komáit, aki a kifutó kapus

perccel Bordács beadásából Ossz ka- m ellett gólt lő (2 :0 ) . Ezután a ke-— /. Á t  7 4- 4- t i  Á l  n n  7-, r> rí 11 '» I  o n  I u-'íf-r „      . _____ I • _ I C . 7 tpásból lőtt gyönyörű gólja  beállítja  
a végeredm ényt. J ók : Kelemen,
Bordács és M átéffy , a győztes, il
letve Csanádi és Tarsoly a vesztes 
csapatból.

RBFC—SzNSE 4:1 (1:1). Lenkc-út 
Bíró: Stein J> E lkeseredett m érkő
zést vívott a, két utolsó helyen álló 
csapat. A z  első félidőben az SzNSE 
látszik győztesnek, a második fél
időben pzonban egyik játékosát ki
állítják s ezután a BBFC egymás
után éri el góljait. Góllövő: Bak- 
man, Jakobsen, Gáf és, Hartman 
(11-esből), illetve Gödér.

SzAC—CsTK 2:2 (2:0). Keglevich-u 
Bíró: Bakonyi. A két bajnok jelölt 
szép közönség előtt vívta meg ke 
meny csatáját. Az első félidőben a 
SzAC bizonyul jobnak és Linezinger 
és Kíckinger góljával vezet. Fordu. 
lás után Kriszt 11-esével javít a 
CsTK, majd az utolsó percekben 
Horváth fejesével egyenlít.

SzRTC—ZAC 2:2 (1:0). Rcndeasy- 
felep. Bíró: Gottlieb. Az I. félidő
ben a ZAC támad, de Erdélyi ré
vén mégis az SzRTC szerzi meg a 
vezetést. Szünet után Neubauer 
egyenlít, Erdélyi azonban újból 
eredményes. A zuglóiak nem adják 
meg magukat és Blaskó góljával 
döntetlenné teszik a imeccset.

Féltén—NJTC 3:2 (2:2). Budafoki- 
út. B író : Jajkovitz. A z  első félidő
ben már 2:0-ra vezetett a Féltén,- 
Tencsa és Kocsis góljával, amikor 
fe ljö tt  az N yT C  és B rette r  (tizen 
egyesből), majd Odry góljával ki
egyenlített. A  já ték  m ásodik fe lé 
ben nagy küzdelem fo ly t  a győztes  
gólért. A  35. percben B okor véd
hető lövése u tat talál a hálóba és 
ezzel a F élten  m egnyeri a m érkő
zést. A Feltenből a csatársor és 
Tencsa, m íg az N yTC-böl a véde
lem és B retter  tűnt ki. Trenkát 
N yTC a bíró durvaságért kiállí
totta.

rület nagy ostromot indít, de a vé
delem, szilárd. E g y  kapuelőtti kava
rodásnál 11-es a R A F C  ellen, ame
lyet Büki értékesít (2 :1 ) . Szattyin  
(V I. kér .), Rosenstock és Draján  
(R A F C ) összekülönböztek, am iért a 
bíró kiállítja őket.

UMTE—MSC 2:0 (0:0). Szt. László
ién Bíró: Stern S. Változatos és 
szép küzdelmet vívott a két jó
képességű csapat. Az UMTE meg
érdemelten került ki győztesen, Gaj- 
dusek két góljával. Szabó IV. 
UMTE egy 11-est nem értékesített. 
Kitűnt Szabó IV., Konkoly, Ábra
hám és Kovács II. UMTE, illetve 
Gercsényi I., Hagyma és Tomisch.

Főv. TKör—UTSE 7:3 (2:3). Teve-u. 
Bíró: Koós. Első félidő erős Iramá
tól visszaeső UTSE csapatát szép 
csatárjáték után győzi le a lelkesen 
játszó Főv. TKör. Góllövő: Kaiser 
(2) és Juhász (2), Körmöczy, Hirsch 
és Stemler Főv. TKör, Illetve Furu
lyád, Roszkopí és Amster UTSE. ^

IV. osztály
E lső csoport

Kikapott a vezető
1. Uránia FC 15 10 2 3 38:13 22
2. Pamut 13 9 3 1 34:17 21
3. P. Remény 13 10 — 3 44:16 20
4. MÁV Előre 15 9 — 6 36:19 18
5. Jutagyár 13 8 1 4 35:20 17
6. USC 13 7 2 4 36:21 16
7. MTC 13 4 2 7 18:28 10
8. RÁC 13 5 __ 8 23:36 10
9. LTK 13 3 1 9 17:42 7

10. ÜLI 14 — 3 11 13:55 3
11. ULK 11 1 — 10 4:31 2

Komolyan tetszik mondani?
—  kérdezte az első érdeklődő, aki telefonon felhívta szerkesztőségün
ket a mérkőzés után.

(Külön szám az nálunk, egy-egy válogatott mérkőzés, nagyobb 
sportesemény után, ahogy direfct jazz-szimfónia-szerűen elkezdenek 
morogni, csilingelni és berregni a szerkesztőség telefonjai. Egy 
ilyen feösaéligetés két-három másodpercig tart. Azt kérdi az illető:

—- Kérem, mi volt az eredmény Prágában . . .  Pesten . . ,  Rómá
ban, esetleg Bécsiben?

Erre következik egy számarány vagy egy név. Többre nem telik, 
mert más is kíváncsi, na meg dolgozni is kel. Egy perc alatt egy 
telefon harmiimic érdeklődőt is elintéz.

A  válasz^után. következik a „köszönöm” és rendszerint valami 
megjegyzés. Tegnap ezek a megjegyzések különösen élénkek voltak.)

Senki sem akart hinni a fülének.
-— Lehetséges ez? —• mondd egy másik szkeptikus,
Majd:
—-  Kérem, tényleg a Nemzeti Sport beszélt
—  A z hát!
—— És nem tetszenek viccelni az urak?
—  Dehogy viccelünk, bár nem tagadjuk, hogy jó kedvünk van!
—  Nekem is, mostantól kezdve. Köszönöm, nagyon köszönöm.
Telefonál a MÁV-pálya.
Megkapja az eredményt.
—  Tényleg? 3 :1? És a Zavadszky lőtt gólt?
Akkor még nem tudtuk megmondani, hogy az „újonc" —  góllö

véssel mutatkozott be.
Vidékről beszél valaki:
•— Hej, de kár, hogy ez nem Európa Kupa!
E gy érdeklődőből kitört az elégtétel érzése:
—  No lám, tudnak azért azok a szidott profik.
„Szőke női hang’’ ujjong fe l:

, d'e édesek! Igazán! Meg tudnám csókolni szerkesztő űr
ezért a, hírért.

A z ismeretlen „ szőke női hang”  tehát jön nekünk egy puszival. 
Ezennel átutaljuk a válogatott csapatnák. Az szerezte.

Második csoport

Az LTE-t nehéz elütni a
41:19 28 
47:24 24 
37:16 23 
46:20 23 
44:23 19 
30:21 18

b a jn o k s á g tó l
1. LTE 16 13 2 1
2. Kalapos 17 11 2 4
3. KEAC 15 11 1 3
4. KSC 16 11 1 4
5. FÖTE 16 7 5 4
6. X. FC 15 1 4 4
7. Tabán 16 7 1 8
8. Cukrász 16 5 4 7
9. PATE 15 5 2 8

10. FSC 17 4 4 9
11. KASC 16 4 2 10
12. ARSC 13 1 2 10
13. Siketek 16 1 --  15

Kalapos—FSC 1:1 (1:0).
völgy. Bíró: Krebsz. A

37:31 14

4:80

Második csoport

Egyre fogy a vezető 
előnye

1. TSC 20 14 4 2 54:27 32
2. Nyomdász 20 14 3 3 50:23 31
3. MFTR 20 10 7 3 42:35 27
4. VI. SC 20 11 3 6 35:31 25
5. P. Törekvés 20 8 6 6 28:28 22
6. UTSE 20 9 3 8 39:33 21
7. Főv. TKör 20 7 5 8 40:35 19
8. Vérhalom 20 7 5 8 32:31 19
0. Compactor 20 8 3 9 24:31 19

10. RAFC 20 6 6 8 37:37 18
11. BSC 20 6 6 8 31:40 18
12. Törökőr 20 6 4 10 22:31 16
.13. NTC 20 5 5 10 28:32 15
14. UMTE 20 6 2 12 24:34 14
15. MSC 20 3 8 9 16:28 14
16. NSC 20 2 6 12 25:51 10

Nyomdász-Nsc 4:1 (2:1), Pozsonyi-

LTK-MAV Előre 3:1 (2:0). Tatah
út. B író : Glück B. Gyenge nívójú
játékban a tartalékos M ÁV  m egér
demelt vereséget szenvedett. A  32. 
és 1,0. percben súlyos védelmi hibák
ból az L T K  Vámos 11. és Stenczer 
révén eredményes. A  M Á V  fordulás 
után 11-esből szépít, de egy perccel 
később Garb beállítja a végered
ményt. Béníts L T K  jobb alsókar- 
törést szenvedett.

Jutagyár—Uránia 1:0 (0:0). Gyön- 
gyösi-út. Bíró: Stubeczky. Az Uránia 
végig nagy fölényben játszott, de 
szerencséje nem volt. Góllövő: Török. 
Jó: Kada és Stnrcz (Jutagyár),
Richter és Krencs (Uránia).

Pamntlpar—USC 3:0 (1:0). Horthy 
Miklós-űt, Újpest. Bíró: Gombos. — 
Mindvégig szép és élvezetes mérkő
zés, melynek során egymást érik a 
szép akciók. Góllövö: Fodor, Kerner 
és Kovács. Jól játszottak még: Nagy, 
Stefkó, Herbcrt és Kcllermann (Pa
mutipari, Hevessy, Illés, Nagy és 
Strasser USC. A győztes csapatból 
Fischer egy 11-est fölé lőtt.

RÁC—ÜLI 6:1 (5:1). Horthy Mik 
lós-út, Újpest. Bíró: Goldmann. A 
gyors RAC-játékosok könnyen győz

ni. B író : K erénvi A z N S C  szerezte tek a többnyire öregekből álló ÜLT
meg a vezetést Gergits révén . De a 
Nyomdász nem csügged. Jusztusz, 
ffem-mer (11-esböl) ' é s  V irág  (2 )  
tövl ® gólokat az időnként szépen 
játszó NSC^nek. Jeckelt (N yom dász) 
és H eg ed v e  NSC a bíró kiállította. 
jCitunt: Hemwier (N yom dász) és
Hegedűs NSC.

fölött. Góllövő: Buehsbaum II., Gaál, 
Balogh, Hofer, Buehsbaum I. RÁC 
illetve Trieb (öngól), Schiffel ÜLI. 
A győztes csapatból Gaál egy 11-est 
nem értékesített, a vesztesben Zoplo- 
tant a bíró kiállította, Tóth pedig 
sérülése miatt csak egy félidőt ját
szott.

Kelen- 
Kalapos

mindjárt az első percekben gólhoz 
,iut: Schindler ártatlan lövése buc
kára esik és onnan a vetődő kapus 
fölött a hálóba pattan. Szünet után 
erős az iram. Az FSC igen lelkesen 
játszik és nagy küzdelem után a 90. 
percben Kovács bombájával döntet
lenné teszi a mérkőzést.

A KSC—ARSC mérkőzésre utóbbi 
nem jelent meg.

LTE—PATE 3:0 (0:0). Kelenföld. -  
Bíró: Uieht. Hevesiramú mérkőzés.

PATE csak az I. félidőben tudta 
visszaverni az LTE lelkes támadó, 
sait. Szünet után Jalcs szerzi meg 
az első gólt, majd Kupó fejjel szök
teti önmagát és a meccs legszebb 
gólját fejeli hálóba. Befejezés előtt 
Bognár bombája jut góba, 3:0. Ki. 
tűnt: az LTE-böl a góllövök, míg a 
PATE-bőI Tóth kapus.

KEAC—Cukrász 2:1 (1:0). Maglódi- 
út. B ír ó : Szilcszai. M eg nem érde
melt v ereséget szenvedett a jobbára  
n agy fölényben  játszó Cukrász. A  
K E A C  első gólját a félidő elején  
M ohacsek lövi. A  második félidőben  
Blazm ovits révén  ér el gólt a 
K E A C . A  10. percben Klicsó sza
badrúgásból lőtt góljával szépít a 
Cukrász. J ó : Mohacsek, Gál, illetve 
B lum berger és Murlasik.

Tabán—KASC 1:1 (1:1). Kelenföld.
Bíró: Csárdás. A nehéz talajon a 
KASC sokkal jobban mozgott, mint 
ellenfele. Góllövő: Fitztum (Tabán) 
és Kelemen KASC. Bereczet és 
Beschnitzet (Tabán) a bíró kiállí
totta. A mezőny legjobbja: Kelemen 
KASC. A Tabánból Fitztura emel
kedett ki.

FÖTE—Siketek mérkőzése (Vörős- 
vári-út; bíró: Kreiner) elmaradt, 
mert a kiküldött bíró a pályát já
tékra alkalmatlannak minősítette.

IV. osztály
Harmadik csoport

Majdnem baj volt 
Soroksáron

összeroppan. Góllövő: Markusowsz- 
ky (2), Oberhoffer (2), Koterba, 
illetve Macsali. Kasza I. és II. K. 
Húsos játékosokat a bíró kiállította.

SAC—ETSC 2:1 (1:1). Soroksár, 
Bíró: Szigeti. A sok tartalékkal fel 
álló SAC csak az ntolsó , percben 
tudta a győzelmet megszerezni. Ger 
bér SAC egy 11-est nem értékesített. 
Góllövő: Iíelnwald és Bogenfürst, Il
letve Lelwander. Jó a SAC-hől 
Schiller és Pfister, míg az ETSC-ből 
Pauldovszky és Szakács.

K. Törekvés—Húsos 4:1 (2:0). Vas 
Gereben-u. Bíró: Richtarek. Az első 
félidőben a K . Törekívés nagy fö 
lényben játszik, ami V arga két gól
jában ju t kifejezésre. Csere után 
m egfordul a já ték  képe és nagy  
Húsos fölén y alakul ki, de a K. Tö
rekvés védelme és a balszerencse 
megakadályozza az egyenlítést. Sőt 
a K . Törekvés két lefu tását követő, 
Z sofonyi által lőtt két gólra csak 
H erz góljával tud felelni.

N egyedik csoport

Külön versenyt fut a PTBSC 
és a Schmoll

1. PTBSC
2. Schmoll
3. MÖSzTK
4. UFC
5. OMSC
6. Spárta
7. VÁC
8. OFK
9. Hunyadi

10. Lapt. SC
11. VII. Amat.
12. TTC

14 11 2 1 37:7 24 
14 11 1 2 39:11 23
14 7 3 4 29:15 17
13 5 5 3 25:18 15
13 5 4 4 18:31 14
14 6 — 8 19:26 12
12 3 2 7 16:24 8
12 3 1 8 13:21 7
10 3 1 6 14:30 7
11 3 1 7 6:20 7
13 2 2 9 15:28 6

nem i n d u l t
mérkőzés elmaradt, 

csapata nem jelent
A VÁC—OFK 

mert az OFK 
meg.

Schmoll—'VII. kér. Amatőr 2:1 (2:1), 
Teve-utca. B író : Faragó J. A jobb

AFBTBRLLISIAALMA
a válogatottság, 
amelyet azonban 
csak  nyugodt ide
gekkel harcolhat ki,
esért igyék
H Á G  K Á V É T ,  S j & .
ártalmatlan a szívre és  Idegek re ; 
koffeinm entes babkávé.
Kapható minden
Süss©?- és  csem sgeüzfefben

csatársorral rendelkező Schmoll m eg
érdem elten győz. Góllövö: Iván és 
Flandera (Schm oll), Palheim VII, 
kerület. Jók: Kozsanovszky és Csep- 
reghy (Schm oll), Nagy, Lovász és 
F ejes  VII. kerület.

PTBSC—Spárta 4:1 (1:0). Félbesza
kadt. Pasaréti-út. Bíró: Penninger,- 
Az első félidőben a Spárta támad ve
szélyesebben, ennek ellenére a pénz
ügyiek eredményesek Friedrieh II. 
révén. Szünet után az állóképesebb 
PTBSC került fölénybe és Friedrieh
II., Pécsi és Moravetz lövi további 
góljait. A II. félidőben Braunt és 
Busit a Spáruiból kiállítja a bíró,
mire a többi játékosok is levonulnak 
a pályáról.

V. osztály
Első csoport:

A Gránit még mindig
veretlen

1. Gránit 11 11 _ — 42:4 22
2. Szondy 11 9 1 1 30:12 19
3. SzTE 11 7 1 3 27:14 15
4. Köb. FC 11 5 — 6 29:22 10
5. N. Húsos 11 4 2 5 22:22 10
6. MPSE 12 4 - 1 7 22:28 9
7. MFOE 12 3 2 7 16:30 8
8. X. kér. ISE 11 2 1 8 11:34 S.
9* Szeiffert 12 1 2 9 11:44 4
Szondy—Szeiffert 4:2 (1:0). Halorn- 

utca._ Bíró: Vass A. A  mélytalajú 
pályán az egyeségesebb Szondy moz
gott biztosabban. A Szeifertnél a 
védelem tműködött kitűnően. Góllövő: 
Feith (3) és Hipchen, illetve Pár 
(2).

MFOE—N. Húsos 3:1 (1:1). Rákos
falva. Bíró: Berkes. Az első fél
időben még az N. Húsos is sokat 
veszélyeztet, fordulás után ózonban 
felülkerekedik a technikásabb MFOE. 
Góllövő: Lefkovits, Szőnyi és Stei- 
gerwald, illetve Gittlár.

Gránit—X. kér. ISE 3:0 (2:0). Ha- 
lom-utca. B író : Bartos. A kerüle
tiek nagy lendülettel kezdenek, de 
a felnyom uló Gránit lassan a ke
zébe veszi a játék  irányítását és 
biztosan győz. -G óllövő: Kompis,
Huss és Jeszenszky.

Második csoport

Gólőzőn Budatétényben
1. Btétény 12 8 3
2. BTSE 10 8 2
3. PMTK 11 6 2
4. NISE 11 5 3
5. FLK 9 6 —
6 . BKSC 11 2 3
7. B.Magy. 11 2 2
8. Bőrösök 8 1 1
9. Sz. Juventus 9 -------

1 33:12 19 
-  26:8 18 
3 33:27 14 

24:14 13 
21:14 12 
16:30 7 
13:32 6 
8:19 3 

11:29 —
BTSE—PMTK 1:0 (1:0). URAK-pó- 

lya. Bíró: Ringer. Végig hevesiramú 
mérkőzés az egységesebb BTSE 
győzelmével. A 8. percben Jerabek 
beadását Maszár belövi. Jó játékért

1. SAC 16 13 2 1 64:21 28
2. HFSC 14 11 2 1 40:15 24
3. Drasche 14 8 4 2 31:18 20
4. ETSC 14 8 2 4 36:24 18
4. KAC 12 5 4 3 32:27 14
6. ETC 13 7 — 6 29:25 14
7. KTSE 14 6 ____ 8 22:36 12
8. K. Húsos 15 4 2 9 25:39 10
9. Húsos 14 4 2 8 19:32 10

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

Drasehe—K. Húsos 5:1 (2:1), Vas
Gereben-utca. Bíró: Glück J. A
Drasche állandó, de erőtlen támadá
sainak a K. Húsos sokáig ellenáll, 
de fordulás után kifulladva teljesen

Szenzáció
8 8

FILLÉRES KÖNYVEK

Havonta
Márciusi csoport;

1. Fairére: Titkárkisasszony.
2. Toudoze: Vulkánok ébresztője.
3. Bennett: Mr. Prohack.
4. Renard: A bacillus-ember.
5. Oppenheint: Fekete pásztor.

5kötet
Áprilisi csoport:

6. Szép Ernő: Lila ákác.
7. Fouchardiére: Ha nagyjaink 

visszatérnek.
8. BedeUerome szerelme északon
9. Magre: A tigris titka.

ID. Bennett; Hugó.

Elsőrangú kiállítás, finom papír. Mindenütt kapható.

Panfheon-kiadás
-
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Végre

Magyar szurkoló sóhaja: 
Végre egyszer húsvéti sonkának 
prágait ehetünk!

Szebenyi, Jerabek és Klein, illetve 
Staudinger, Makoviny és Molnár I. 
érdemel dicséretet. Nagyot (PMTK) 
sportszerűtlenségért a bíró kiállí
totta.
Budatétény—B. Magyarság 7:0 (3:0). 

Budatétény. Bíró: Wegenast. A Bu
datétény hatalmas fölényben ját
szott a kilencven perc alatt. Gól
lövő: Dobos (2), Simon (2), Erdé
lyi, Megyeri és Andrássik (11-es- 
ből). A B. Magyarság egy. 11-est 
kihagyott.

Ismét győztek a M a ia k
Az re  R o n t  5 :1-re 

verték
—  Távirati jelentés. —

Rouen, márc. 20.
A  Budai „11” második túra 

mérkőzését vasárnap Rouenban 
játszotta s az FC Rouen ellen a 
budaiak 5:1 (4 :1 ) arányban fö 
lényesen győztek. A nagy győze
lem elsősorban Polgár érdeme; 
egymaga három gólt rúgott, míg 
Sztancsik lőtte a további kettőt 
A  szép játékért a közönség ünne
pelte a budaiakat.

Vidéken;

Hatalmas
meglepetésre kilenc 
gólt kapott a Salgó
tarjáni SE Perecesen
Az élcsapatok egyébként sorra 
diadalm askodtak, a Váci SE és a 
Tokod! USC kivételével, m erte kettő 
vereséget szenvedett

— Saját tudósítónktól —

A  Ferencváros  
csnpa m árkás játékos
sa l vonult k i Erzsébetre
Ferencváros— Etc FC 4:2 (1 :0 ).
J300 néző. Erzsébet-utca. Bíró: Orbán

Ferencváros: Angyal — Takács I., 
Papp — Furmanu, Bukovai, Blum — 
Bodnár, Takács II., Sárosi, Berkessy, 
Kölnit.

Ete FC: Gergely — Sötér, Fűrész — 
Szabó, Simon, Major — Izsépy, ür- 
bancsik, Bétái, Schuck, Mézes. — A 
sárga-fehér gárda lelkes és jó játé
kával megérdemelten vívta ki a hí
zelgő eredményt a bajnokcsapattal 
szemben.

Kezdés után Takács II. jut jó hely
zetbe, szép lövést enged meg, de 
Gergely fogja a labdát. Ezután- két 
erzsébeti koraer következik, az utób
bit Sebnek fölé fejeli. A 14. percben 
Kohut inig korúért, a labda a tu
multusban Bodnár elé kerül s a 
szélső bevágja, 1:0. Most az Etc bel
sők szép összjátékkal a zöld-fehér 
kapuig jutnak s ott Mézes elé kerül 
a labda. Mézes élesen kapufát lő. — 
Ezután a zöld-fehér csapat támad, 
előbb Kohut, majd Berkessy lövő- 
ee döngeti az oldalléeet.

Fordulás utón már az első perc 
meghozza a Ferencváros második 
gólját: Takács I I —Sárosi—Berkessy
kombináció után Kohut eredményes 
Öt perc mnlva az erzsébetiek ka
puja előtt kavarodás támad s a za 
varban Berkessy szerez gólt. 3:0. —
Most a kis Taki szépen elmegy a 
védők között, de befejezni nem 
tudja az akciót, mert Gergely  ̂ az 
Utolsó pilanatban leszedi a lábáról a 
labdát. Az Etc nem csügged és tá
madásba megy át: Brbancsik—Izsépy 
—Bétái a labda útja s a center 
Sebnek elé tálal, aki szép lövéssel a 
hálóba talál, 3:1. A Fradi egymás
után négy komért ér el, az utóbbit 
a kis Takács lövi szépen s Berked
nek csak a fejét kell odatenni s 
máris 4:L Az utolsó percekben Mézes 
elint s Furmanu csak kornerre tudja 
szerelni. A szögletről Mézes ível a 
kapu elé, s ebből Schuck szépít az 
eredményen. Kitűnt a Fradiban. 
Papp, Furmann, Bukovai, Takács II 
és Berkessy.

Keleti aiszövefség
Debreceni alosztály

DTE—DMTE 2:2 (1:1). Debrecen 
Bíró: Görgey. A sarat a DTE da
gasztotta jobban. Gencsy góljával a 
DTE vezet, 11-esből egyenlít Kállay 
I. Szünet után DMTE-támadások ve
zetik be a játékot, de a DTE-védelem 
remekel. A 39. percben korner után 
Képiek lő gólt, majd az utolsó má
sodpercben Kiss I. állítja be a 2:2-es 
eredményt. Jó: Szilvási (kapus),
Kántor, Fisok II. DTE, Dalmadi, 
Kiss 1.,'Andirkó DMTE.

DKASE—DVSE 2:0 (1:0). Debrecen 
Bíró: liose. — A tavaszi sze-
zónban még veretlen DVSE 
szereplését érdeklődéssel várta a 
közönség. A mérkőzés azonban elég 
nívótlan volt. Mindkét csapat dur
ván játszott, minek több sérülés volt 
a következménye. Az első gólt Ök
rös lőtte, a másodikat Kemény. — 
Barta, Hevesi, Bíró, Bőr II., Tolnai 
DKASE, Elek, Gorzsás és Turánszky 
DVSE jól játszott.

DTSE—DEAC 3:2 (1:2). Debrecen, 
DEAC-pálya. Bíró: Debreceni. Az el
ső félidőben a DEAC, a másodikban 
a DTSE támadott töbet. Már az ötö
dik percben Nagy vezetéshez juttatja 
a DTSE-t, utána azonban az egyete
misták támadásai állandósulnak s az 
egyikből Kösztner egyenlít, egy 
másodikból pedig Sámson az előnyt 
is a DEAC-nak juttatja. Félidő 1:2. 
Szünet után is az első percekben még 
a DEAC támad, hamarosan átveszi 
azonban a játék irányítását a DTSE 
s most már nem is engedi ki kezei 
közül. Az egyenlítő gólt Nagy szer- 
zl. A győzelmet jelentő gólért heves 
harc folyik. A 42. percben dől cl a 
meccs sorsa, amikor egy felpattanó 
labda Jacsó kezét éri és a bíró 11-cst 
ítél. A 11-est Sámson értékesíti. 3:2 
Kitűnt: Németi, Antal, Juhász II, 
Nagy DTSE, Gáspár, Jacsó, Kösztner 
Puhlmann DEAC.
Püspökladányi MÁV—Karcagi Movc 

5:1 (4:0). Karcag. Bíró: Szigeti. A 
jobban felkészült P. MÁV küzde
lem után nyert csak. A MOVE 
négy tartalékkal játszott, de így 
is sokat támadott, mit legjobban 
bizonyít a javára álló 4:l-es kor- 
nerarány. Góllövő: Bodnár, Blüher, 
Ember (2), Ferenc, illetve Markó. 
Jó: Göndör, Harcsa, Ember, Fe
renc P. MÁV, Szili, Klekker és 
Markó K. MOVE.

Szabolcsi alosztály
NyTVE—KSE 1:0 (1:0). Klsvárda. 

Bíró: Schön. — Az első félidőben a 
NyTVE nagy fölényben játszik és 
Raszkó góljával eredményt is ér el. 
A másodikban megfordul a kocka, a 
KSE egyik támadást a másik után 
vezeti, de Milotay bravúros védése 
minden egyenlítési szándékot meg
akadályoz. A győztes csapatban 
Raszkó, Gutfmann és a mezőny leg
jobb emberének tekinthető Milotay, 
a IÍSE-beu Mező, Hoffmann és Rolh 
baum játszott jól.

NyKISE—NyAFE 8:0 (5:0). Nyír
egyháza. Bíró: Mogyorossi. Az első 
félidőben a NyKISE nagy fölény
ben játszott, szünet után azonban 
kissé magára talált a NyAFE s 
ekkor már meg kellett küzdeni a 
gólokért. Góllövő: Kábái (4), Murz 
kó. Asztalos, Hajdú és Papp (ön
gól). Jó volt: a NyKISE-ben a gól
lövőkön kívül Kubicska, Csémei és 
Benke, a NyAFE-ban Estók, Vince, 
Grünstein, Takács, Staub és Hódi.

NyöTSE—NyVSC- 4:1 (1:0). Nyír
egyháza. Bíró: Mogyorossi. Az első 
rangú ellenfél közül az NyVSC^ sze
rencsétlen napot fogott ki s súlyos 
vereséggel hagyta el a pályát. Az 
első , félidőben Neumann I. lefutás
ból szerzi a gólt. Szünet után Neu
mann I. még két gólt lő, majd 
Neumann III. is eredményes. Az 
NyVSC gólját Listván II. szerzi. 
A végén sok a durvaság, a bíró há
rom játékost kiállít, mindkét kapus 
pedig sérülten hagyja el a pályát.

Jól játszott: Ihring, Hegedűs, Wolf, 
Rózsa, Neumann I. és III. NyöTSE, 
Kiss, Menyhért, Szakolczalö Hein- 
rich és Listván NyVSC.

Nyugati aiszövefség
I. osztály

TSC—II. kér. SC 
(Győr) 9:1 (2:0).
Tatabánya. Bíró: 
Berger. A TSC kezd, 
de az első komoly 
támadásokat a győ
riek vezetik, só't a 
'3. percben Andorká- 
nak nagy helyzete is 
akad, de elrontja. Az

5. percben már a TSC van a győri 
kapunál, Keleti kiugratja^ Székelyt s 
a center bombája a felső lécről be
pattan. 1:0. A TSC most már nem 
engedi feljönni a Kerületet, újabb 
gólt mégis csak a 44. percben látunk, 
mikor Jánosi beadását Székely érté
kesíti. 2:0. Szünet után a 3. percben 
11-es a Kerület ellen. Székely lába 
biztos. 3:0. A 4. percben Jánosi szö
kik meg s lövése a sarokba vágódik. 
4:0. Öt perc múlva Petrovics miatt 
a Kerület jut 11-eshez. Burányi érté
kesíti. 4:1. A góllövésben most kisebb 
szünet következik, de a 25. percben 
Keleti már a hálóba talál. 5:1. A 31. 
percben Németh szerez gólt, négy 
perc múlva pedig Jánosi. 7:1. A 39 
percben Tóth ismét 11-est vét, Szé
kely most is belövi. 8:1. Egy perc 
van már csak hátra, mikor szabad
rúgásból Urbán megszerzi a TSC ki
lencedik gólját is. 9:1. A győztes baj
nokcsapatban a védelem feltűnően so
kat bizonytalankodott, a fedezetsor 
is csak a második félidőre javult fel, 
annál jobb volt azonban a csatársor. 
Mind az öt tagja ragyogó formában 
van. A Kerület csapata a vártnál ke
vesebbet nyújtott. Teljesítményét 
durvasága is lerontotta.

Veszprém: VTC—Szombath. MÁV
mérkőzés a rossz pálya miatt elma 
radt.

SFC—Tatatóvárosi AC 6:2 (2:1).
Sopron. Bíró: Bálint (Közép). Szép, 
napos időben kb. hétszáz főnyi néző- 
közönség előtt került sorra a mérkő
zés, mely a soproni színek biztos si
kerét eredményezte. — A 12. percben 
kavarodás a TAG kapuja előtt, Seidl 
lő, a kapus nincs a helyén, Mayer 
kétségbeesésében kézzel üti le a 
labdát. 11-es! Neumann belövi. 1:0. 
Változatos játék után a 26. percben 
Neumann átadásával Seidl II. lefut 
s lövése kapufáról bepattan. 2:0. A 
43. pereben szóhoz jut a TAO. No- 
vák átvágja a labdát jobbra, onnan 
pontosan száll vissza középre s 
Hemmerlein ráfutva, hálóba teszi. 
2:1. Szünet után az első percek a 
TAC-é, de hamarosan jön az SFC. A 
9. pereben Neumann—Seidl II. akció 
hói utóbbi élesen lő a sarokba. 3:1. 
Két perc mnlva Neumann—Kelemen 
—Seidl II. lábán megy végig a lab
da, hogy azután csak a hálóban áll
jon meg. 4:1. A 18. pereben egy be
adást Hemmerlein átlép és Takács 
III. eredményes. 4:2. A 38. és a 40. 
percben két hasonló akció hoz az 
SFC-nek két gólt. Seidl II. lefut, 
head, Láng II. lövése védhetetlen. 
6:2. Jól játszott Bálint, Seidl II., 
Kelemen, Seidl I., Winfing SFC, Sa
ras, Wollein, Takács ü l .  TAC. — So- 
tex-S. MOVE 12:2 (5:1).

Soproni VSE-DAC 3:1 (2:0). Győr, 
Bíró: Strasser. A  DAC csapata kéz 
dés előtt üdvözli a közönséget, miért 
meleg tapsban részesül. A játékot 
soproni támadások vezetik be, de a 
DAC is szóhoz jut elég gyakran. A 
17. percben a soproni Zsolnay nagy 
helyzetben fölé lő. Az első gólt a 29. 
pere hozza, amikor Kovács leadásai 
Pál beteszi. 1:0. Utána megint nagy 
helyzetbe kerül Zsolnay, de most is 
fölé lő. Az SVSE van támadásban. 
A 36. percben Illés szabadrúgása 
Kontódhoz kerül s ő három győri 
védő között is megtalálja a rést. 2:0.

Szünet után az SVSE egyre jobban 
feljön. Pál lövése emberbe akad, 
később Pál megsérül s öt percig kint 
marad. A DAC két komorral veszé
lyeztet, sőt a 35. pereben Kulcsár le
futása titán Varga gólt is szerez. 2:L 
A válasz: Pál bead, Zsolnay lövése 
gól. 3:1 (39. perc). — A játék végig 
meglehetősen nívótlan volt, különö 
sen a DAC játszott igen gyengén 
de az SVSE is csak a második fél
időben lendült bele igazán. A sopro 
ni csapat legjobb embere Pál volt, 
mellette Kovács, Tanay és Ertinger 
tüntette ki magát. A DAC-nál egye 
dűl Kulcsár dicsérhető. A mérkőzés 
után a közönség parázs tüntetést 
rendezett Strasser bíró ellen, pedig 
egészen jól vezette a mérkőzést.

Győri ETO—DVE 5:2 (3:1). Székes- 
fehérvár. B író : Hollósi. E T O : Csiz
madia — Burányi, Bartha  — Ta
kács, Boros, R affa i — Farkas, K e
mény, N agy, Kovács, Czuppon 
D V E : M ák — Feigl, Tirk I. 
Ditrich, Farkas, Kotrobai — Van- 
ka, Both, Tirk II., Kovács, Pingi- 
czer. A z első félidőben a D V E  fe l
forgatott csapattal já tszott és ek
kor nem tudott egy pillanatra sem 
veszélyes leírni a nagyszerű fo r 
mában levő ETO-ra. Ekkor az ETO  
sok szép támadást vezet s a 12. 
percben N agy fejesgóljáva l meg 
szerzi az első gólt. A  győriek fő  
lénye állandósul. A  25. percben K e
m ény távoli, de éles lövését Mák 
rosszul fog ja  s a labda a hálóba 
perdül. A  29. percben a balszárny 
vezet form ás támadást, m elyet K e
mény vált gólra. A  D V E  az utolsó 
percben Kovács révén  éri el első 
gólját. Szünet után a D V E  m ár a 
rendes összeállításban lép pályára 
és most már a já ték  nívója is emel
kedik e a D V E  egyenrangú ellen
fél. A  13. percben K em ény szökteti 
Kovácsot, aki a győriek negyedik  
gólját lövi. A  D V E  némi fölénybe 
kerül, de a csatársor a kapu előtt 
sokat tologat. A z  ETO ötödik gól
já t a 25. percben Kovács szerzi. A  
végeredm ényt a 35. percben kava
rodásból Bóth gólja állítja be. A z  
ETO-ban Boros a m ezőny legjobbja  
volt, m ellette Bartha és a teljes 
csatársor érdemel dicséretet. A  
D VE-ben csak Kotrobai és Pingi 
ezer tűnt ki.

Sóstó—DVE 4:3 (1:3). Bíró: Feld- 
mann. MILL-bajnokság.

II. osztály
Zalaegerszeg: ZTE—Körmendi TK

mérkőzés a pálya használhatatlansá 
;a miatt elmaradt.
SzSE—P. Testvériség 2:0 (2:0)

Pápa. Bíró: Parányi. Egyenrangú el
lenfelek küzdelme a szerencsésebb 
csapat megérdemelt győzelmével. 
Góllövő: Bárdics és Gauthner.

KFC—Győri TSE 5:2 (2:0). Komá
rom. Bíró: Lindenberg. A komáromi 
csapat végig fölényben játszik. Ezt a 
GyTSE csak túlerélyes játékkal tud
ta megtörni. Góllövő: Kovács II. (2), 
Kovács III., Mandol és Kuti, illetve 
Láng (2). Jó a győztes csapatban a 
halfsor és Kovács II., a vesztesben 
pedig Láng és Németh.

Győrszigel—MAFC 3:2 (1:2). Ma
gyaróvár. Bíró: Wilhelm. Sáros, csú
szós pályán játszották a mérkőzést. 
A MAFC már 2:0-ra vezetett Ta
kács és Matasek góljaival, de korán 
kifulladt és nem tudta megakadá
lyozni, hogy Győrsziget kétszer Sza
bó és egyszer Gáspár révén magához 
hódítsa a győzelmet. — Mosoni LE— 
MAFC II. 2:2 (2:0). — Hubertus SE— 
Hegyeshalmi SC 6:2 (2:2).

Veszprémi MOVE—Fűzfői AK 4:2 
(2:1). Fűzfő. Bíró: Horváth. Heves, 
változatos küzdelem folyt a meccsen, 
A 16. percben Schreinér góljával ve
zet a FÁK, de a MOVE a 20. perc
ben Kolinger révén egyenlít. 1:1. A 
32. percben Kolinger a MOVE vezető 
gólját is befejeli. 2:1. Szünet után az 
eteő percben Pintér 3:1-re növeli az 
előnyt, de a 39. percben Sehreiner 
megint lecsökkenti egy gólra. A vég
eredményt a 43. percben Pár állítja 
be.

GyAC—GyTC > 0:0. Győr. Bíró: 
Fritz. Az első félidőben a GyTC töb
bet támiad, sőt a 4. percben 11-eshez 
is jut, de Pőheim a kapufának vágja 
a labdát. Szünet után már a GyAC 
játszik fölényben, a GyTC azonban 
lelkesen védekezik s így gól esik. A 
GyTC-ben Peredi, Tóth és Horváth, 
a GyAOban Vinc, Schmuck és Johan- 
nes-z játszott jól. — GyAC II.—GyTC 
II. 5:2 (2:1).

Az NFG—Csornai SE Győrbe kitű 
zött mérkőzést nem tartották meg, 
mert a csornai csapat nem érkezett 
meg.

sel harcolt s a kapu előtt a csatárok 
ügyesen használták ki a helyzeteket. 
Az SSE-t zavarta a rövid pálya is, 
melyen a játék állandóan a kapuk ele 
terelődött. A gólok közül négyet lőtt. 
Marczinaskó, hármat Czapák, egyet- 
egyet Presovszky cs Kovács. Az 
SSE-nél Márkusz (2) és Virosztak 
volt a gólszerző. A PTK-ból a bíró 
a második félidő közepén Motkó II.-t 
kiállította. Az SSE három 11-est nem 
tudott értékesíteni. Kettőt Motko I. 
kapus kivédett, egy pedig mellé ment, 
A győztes csapatban az öt csatar, 
különösen a három belső, valamint 
Mersva és Motko I. játszott ragyo
góan, az SSE-nél csak Rigó I., Novo- 
szeleszky és Vics közelítette meg ren
des formáját.

ŐVTK—Sátoraljaújhelyi AC 3:2 
(2:2). Ózd. Bíró: Adorján. A  SAC 
mérkőzés előtt még a. bajnokságról 
álmodozott, most már azonban le- 
mondhat erről. A  meccs erősáramú 
volt. A  12. percben Zudia sarkos_golt 
lő (1:0), de már _ a követ
kező percben egyenlít a SAO. 
Marhoffer 11-est vét, Brezov- 
szky ,behelyezi. (1:1.) Az ÓVTK erő
sít és támad. Jancsó húsz méterről 
szabadrúgást lő s a lövés nyomán 
védhetetlenül száll a jobb sarokba a 
labda. (2:1.) A .42. percben védelmi 
hibából ismét egyenlít Brezovsziky. A 
41. percben súlyos szerencsétlenseg 
történik: Danikay és Klinecz oly sze
rencsétlenül csap össze, hogy a 
SAC-ista Dankay lábtörést szenved. 
Szünet után a 7. percben a bíró . ki
állítja az ózdi Liptákot. A mérkőzés 
sorsát a 26. percben dönti el, amikor 
Pakocs lefutásból szép gólt helyez az 
újhelyi kapuba. (3:2.) Az ŐVTK-ban 
Tóth és Mahrhoffer, a SAC-ban a 
Brezovszky-fivérek tüntették ki ma
gukat.

PBÜSE (Zagyvapálfalva)—HAC 1:0 
(1:0). Hatvan. A HAC egyenrangú 
ellenfele volt a vezető PBÜSE-nek s 
kis szerencsével legalább az egyik 
pontot megszerezhette volna. A gólt 
az első félidő 10. percében Tóth 
lőtte. A II. félidő 10. percében Tóth 
a szemén súlyosan megsérült. Autón 
Pestre hozták kórházba. A PBÜSE- 
nél Hudák, Pécskány és Markovics, 
a HAC-nál Tóth és Vitorla játéka 
emelkedett ki. — HAC Cukorgyár— 
Bagi SE 2:1 (1:0).
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Sportoméit, pMultet és
siobrolc, serlege!!, lomárrc- 
jeivények lesoicsóbban

Morzsányinál Bndapest. 
IV. két.. 
Eskü-ét 5.

Északi aiszövefség
I. osztály

PTK— Salgótarjáni SE 9:3 (6:1) 
Pereces. Bíró: Tarpay. Hatalmas 
meglepetés! A mutatott játék alap
ján azonban érthető. Az SSE gárdá
ja valahogyan igen unottan s szét- 
esően játszott. Látszott a felkészült
ség hiánya is, de ez nem lehet mentő 
körülmény, hiszen a PTK-nak sem 
volt alkalma több edzésre. A pereces: 
legénység végig hatalmas lelkesedés-

II. osztály
HVSE—Egri Dobó SE 4:1 (2:0)

Hatvan. Bíró: Szlavkovszky.. A
HVSE fölénye jegyében telt el az 
idő. Góllövő: Holecz (2), Jurassa,
Szikora II., illetve Horváth.

Jászberényi Lehel—HSE 3:1 (0:1). 
Heves. Bíró: Gyúrják. Az első fél
időben Bálint góljával vezet a HSE. 
Szünet után Deutsch egyenlít, majd 
Mizsei és Péli lövi a ^további két 
gólt. erősiramú mérkőzés volt.

Gyöngyösi KSE—EVSC 2:1 (1:0). 
Eger. Bíró: Hajdú. A  mély talaj 
ellenére is szépen játszott a GyKSE 
s végül is megérdemelten szerezte 
meg a két pontot. Góllövő: Sehön- 
feld, Mészáros, illetve _ Erdélyi 
(11-esből). A második félidőben az 
EVSC-ből két játékost kiállított a 
bíró. A küzdelem végig változatos 
volt.

SBTC—SAC 4:0 (3:0). Salgótarján. 
Bíró: ICrompaszky. Mintegy kétszáz 
néző előtt találkozott a két rivális 
csapat. Az SBTC nagyobb technikai 
tudása révén biztosan nyert. A 12. 
percben kavarodásból Petre lő gólt. 
A 36. percben Stirbicz beadását Ta
kács értékesíti, közvetlen utána pe
dig Géczi beadásából talál Takács 
Ili. a hálóba. Szünet után a SAC 
már jól tartja magát, gólt mégis az 
SBTC lő Petre révén (30. perc). 
Jó volt: Herczeg, Takács III., Petre 
SBTC lő Petre írévén (20. perc). 
SAC. — SBTC II.— SAC II. 5:1 
(2:1).

Déli aiszövefség
Szegedi alosztály 

I. osztály
Szegedi TK—Kisteleki TE 3:1 (1:1),

Kistelek. Bíró: Vezér I. Az SzTK 
nagyobb arányú győzelme a KT_E 

. Pálinkás nevű kapusának szenzá
ciós játékán hiúsult meg. Góllövő: 
Bárkányi, Horváth, Ábrahám, il
letve Gerber.

Szentesi TE—Újszeged! TC 7:3 (4:1)
Szentes. Bíró: Wiegner. A jó for
mában levő szentesi csapat nagy
arányú győzelme meglepetés.

KEAC-HMTE 8:1 (5:0). Szeged. — 
Bírói Kohautek. A  KEAC helyen
ként remek csatárjátékkal hatalmas 
arányban győzött derekasan küzdő 
ellenfele fölött. A  KEAC-csatársor 
gólképcsségére jellemző, hogy há
rom tavaszi mérkőzésén 23 gólt ért 
cl. Az első gól csak húsz perc után 

: esik Solti IV. révén, a másodikra 
ugyancsak várni kell, ezt 11-esből 
szintén Solti lövi. A  félidő továbtd 
góljainak érdeme Thomka, Solti IV. 
és Tóth II. nevéhez fűződik. A má
sodik félidőben Herczeg hatra szapo
rítja a gólok számát, majd a KEAO- 
védelem könyelműsködni kezd, ami
nek előbb egy hendsz miatt megítélt 
és Nagy által fölé rúgott 11-es, majd
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A  m m z s i h a i a o k s á  

hatalm as küzdelem  után 
Heten n ye rte  a z egyéni, 
a M A C  a esapaíwersenyt

Az Ifjúsági ősapa ihajst Dorogi
a vidéknek szerezte  m eg, egyénileg m uosy 

■ ö iz los^ fi győzött — A szeMi&i9  ̂&gyé$%® nc$" 
mokségbBn Szilágyi, ^cíSbs*, Simm^, 
Esztergomi, cbbpbíSsbii M iit, ESC, Wbsbs 
a további sorrom i

—  Saját tudósítónktól —

28. Besznyák MVSC 35:54, 29 
Lendvai Vasas 36:00, 30. Prohász 
ka Vasas 36:01.

31. Eper ESC 36:02, 32. Gyulai 
MAC 36:03, 33. Altmann ARAK  
36:04, 34. Gódány SzDVETK
36:05, 35. Hima ESC 36:09, 36. 
Kuzbel BBTE 36:18, 37. Perjés 
MAFC 36:21, 38. Dianicska Vasas 
36:26, 39. Kovács MAFC 36:27, 
40. Kostyál MAFC 36:28.

41. Németh MVSC 36:31, 42. 
Benke BBTE 36:32, 43. Kucsera 
BSzKRT 36:36, 44. Kohanek
BBTE 36:37, 45. Török MVSC 
36:46, 46. Rácz BSzKRT 36:51, 
47. Gujelly UTE 36:52, 48. Szen
tesi SAC 36:54, 49. Dolovai SAC 
36:58, 50. Szép ESC 37:09.

51. Hevler UTE 37:11, 52. v. 
Szabó MVSC 37:15. 53. Bíró Vasas 
37:16, 54. Gyöngyösi MAFC

137:18, 55. Enyedi MAFC 37:33. 
56. Teller MTK 37:36, 57. Kittig 
MAC 37:42, 58. Zsomboly BSzKRT

37:45, 59. Erdődi SAC 
Gálszécsi BBTE 37:49.

61. Holecz MOTE 38:09, 62. Ta
kács SAC 38:11, 63. Boleskó Va
sas 38:35, 64. Haller MTK 38:56, 
65. Székely BSzKRT 39:45, 66. 
Zier MAFC 39:47, 67. Varga P. 
BSzKRT 40:21. —  92 induló. Táv 
kb. 10 km. —  Pontot futottak 
35-ig.

Magyarország 1932. évi mezei 
futó bajnokcsapata a MAC (Cser 
7, Szabó 8, Varjas 10, Belloni 14, 
Adámi 16) 55 pont, 2. MTK (Szi. 
lágyi 2, Simon 4, Ács 13, Tuza 24, 
Ferihegyi 25) 68 pont, 3. ESC
(Galambos 11, Gégény 12, Majo
rosi 19, Belházi 22, Osuszth 23) 
87 pont,

4. Vasas (1, 21, 27, 28, 84) H l  
■pont, 5. BBTE (9, 15, 20, 32, 38). 
114 pont, 6. UTE (5, 6, 17, 43, 47'), 
118 pont, 7. MVSC (3, 17, 26, 37, 
41) 125 pont, 8. MAFC 205 pont,. 
9. BSzKRT 257 pont, 10. SAC 264 
pont.

A  várható nagy küzdelmekre 
többszáz főnyi közönség jelent meg 
tegnap délelőtt a mezei bajnokság 
színhelyén. Felesleges megállapíta
nunk hogy a Rákos a közönség 
szempontjából meg sem közelíti a 
káposztásmegyeri lóversenyteret, 
mert az útba épített pőlópálya a 
kilátást nagyrészt elveszi és csak 
az tette élvezhetővé és megfigyel- 
hetővé a versenyt, hogy a futók 
több ízben rótták le ugyanazt az 
utat és mindannyiszor elfutottak a 
közönség előtt.

Bevezetésül
az ifjúsági bajnokságot

futották. . Itt a favorit Mucsy 
azonnal élre állt és a titkos tipként 
indult Csiky csak a féltávig, egy 
körön keresztül tartott vele ott 
feladta a versenyt. Helyette klub 
társa, Fuss próbálta Mucsyt meg
szorítani de a kitűnő E.SC-futóval 
ó sem bírt, sőt végül a hetedik 
helyre esett vissza. Mucsy mintegy 
50 méternél győzött a kitűnő fizi
kumú Végh és a várt jó  futást 
produkáló Siklósi előtt.

A csapatverseny azoknak hozott 
Örömet, akik a vidék minden sike
rére örömmel figyelnek fel. Az 
UTE ugyan .győzött már egy ízben 
az ifjúsági mezei csapatbajnokság
ban, de ő igazán vidékinek pestvi- 
déki egyesület korában sem számí
tott. Bátran mondhatjuk tehát, 
hogy a Dorogi AC sikere páratlan 
teljesítmény és megköveteli mind a 
kitűnő átlagemberekből álló csa
pat, mind pedig az áldozatot és 
fáradságot nem kímélő vezetőség 
részére a teljes elismerést. Máso
dik helyre az ESC futott be, 
amelynek egy-két embere gyengéb
ben futott, mint a Vasas-verse
nyen, harmadik pedig szintén alig 
néhány pontos különbséggel a Va
sas lett.

A szeniorok
fokozódó izgalom között gyűltek a 
rajthoz. Míg Bajó főtitkár a Ger
gely ügyében végzett kihallgatások 
után megállapította, hogy a volt 
Vasas-futó indulhat már a BBTE 
színeiben, addig másról sem igen 
esett szó, mint az MTK és a MAG 
várható nagy küzdelméről. Mikor 
Simon élénk haja feltűnt az indu
lók között, az MTK ázsiója jelentő^ 
són emelkedett. De a MAC vezetői 
is bíztak és bár Szerb dr. csak 
mint néző jelent meg, alig kétel 
kedtek a győzelemben.

A szenior versenyzők három 
nagykort és egy kiskört futottak 
végig a meglehetős nehéz, itt-ott 
sáros, másutt tapadóan puha tala
jon. Azonnal élre vergődött Kelen, 
Hév ele, Szilágyi, Simon, a mis
kolci Fodor és az UTE Görög és 
Sárost és az első kört ez a hetes 
csoport együtt tette meg 8:34 mp 
alatt. Itt még sorrend alig alakult 
ki, & futók tömegben jöttek, de az 
látnivaló volt, hogy a fehér MTK- 
mezek az élen virítanak, míg az 
óvatosan kezdő MAC-futók kék 
trikói egy. csomóban, de jóval hát
rább következtek..

A második kör után (17:21) 
már csak hárman voltak együtt 
elől : Kelen, Podor, Sziló,gyi. Mögöt
tük van hatvan méterrel Simon, az

után Esztergomi (Ersehing), Sá 
rosi, Görög, Gégény, Cser, Ács, 
Gergely, Szabó, Hevele, Varjas, 
Tuza, Adami, Oszip, Galambos, Bel 
lőni, Balog, Pulii, Osuszth, Krausz, 
Verböci, Belházi, Majorosi, Lend 
vai, Ferihegyi stb. Az MTIi-nak 
itt 57 pontja volt, a MAC-nak 70 

A következő körben kezdtek a 
MAC futói felzárkózni. Fokozato 
san javítottak helyzetükön, úgy
hogy három kör után (26:12) a 
helyzet a következő volt: Elől még 
mindig együtt Kelen, Szilágyi és 
Fodor, azután Simon, Esztergomi, 
Sárosi, Cser, Gergely, Szabó, Var
jas, Gégény, Galambos, Ács, Adámi, 
Belloni, Oszip, Puhl, Verböci, Ba
log, Tuza, Piros, Majorosi, B el  
házi, Osuszth, Farkas BSE, Feri
hegyi, Lendvai stb. Itt már a MAC 
vezetett az MTK előtt 55:63 arány
ban.

Az, utolsó körben a MAC tar 
tóttá pozícióját, az MTK azonban 
Tuza kifulladása miatt még egy-_ 
két ponttal visszaesett. Az egyéni 
.győzelemért közben öldöklő küzde-| 
lem fejlődött ki. Kelen diktálta az 
iramot, amelyet vagy 1500 méterrel 
a cél előtt Fodor megelégelt és le
lassított, majd 500 méter múlva 
Szilágyit is sikerült leráznia és 
húsz méterrel biztosan győzött. 
Fodor 120 méterrel harmadik, Si 
mon további 50-el negyedik.

Az egyéni győzelem Kelen kezé
be a legméltóbb helyre került. 
Klasszisát, képességeit későn lenne 
most felfedezni, most csak okos 
taktikáját emeljük ki. Szilágyi is 
kifutotta legjobb formáját. Kelen 
töl kikapni nem szégyen. Minden 
jó véleményünk ellenére is megle
petés volt Fodor szereplése, aki 
nem kimondott hosszútávfutó és 
mégis majd 9 kilométeren át bír
ta ellenfelei iramát. Kíváncsiak 
vagyunk, hogy szerepel a pályán. 
Óriási tehetségét újra bebizonyí
totta Simon, aki könnyedén futva 
is kiváló idősebb versenyzőket vert 
,meg. Szenzáció volt Esztergomi fu- 
tás,a is és javulást jelent Sárosi, 
Gergely, Varjas ( ! )  szereplése. A 
igyemge formában levő Hevele, to- 
vábbá Görög feladta a versenyt.

A  csapatversenyt a MAC hatat 
más küzdelem után nyerte meg. A 
rendelkezésre álló emberekből töb
bet kihozni nehéz lett volna és Min
denki megtette a magáét. Mégis 
külön ki kell emelni az erre a távra 
nem készült Szabó áldozatkészsé
gét, aki a csapat érdekében vállal
kozott a nagy útra. Az MTK is re
mekül megállotta a helyét, tálán 
egyedül Tuza keltett érzékenyebb 
csalódást. Ha ő a várt helyen vé
gez, alig lett volna különbség az 
első kettő között. Jövőre azonban 
fiataljaival az MTK még veszedel
mesebb ellenfél lesz. Az ESC azt 
nyújtotta, amit a jelenlegi körül
mények között a harcképességéből 
sokat vesztett csapat nyújtani ké
pes volt. Egy hónap múlva máskép 
szerepelne. Meglepetést keltett az 
UTE, főként Sárvári II. jó futásé 
val. Ha Görög meg nem áll, a har
madik helyet megfoghatták volna. 
Jó csapat alapjait rakta le a BBTE 
i8. —  Részletes eredmény (a. dűlt 
betűsek egyéni indulók, csapatver 
senv.ben helyezésük nem számít)

Magyarország 1932. évi ifjú 
sági mezei futóbajnoka: Mucsy
József ESC 14:03 mp, 2. Végh 
Károly Vasas 14:13.6 mp, 3. Sik-| 
lósi Béla Dorogi AC 14:24 mp,

4. Izsói MTK 14:29, 5. Scher- 
zer Vasas 14:32, 6. Bolyovszky 
DAC 14:36, 7. Vass FTC 14:37,. 
8. Fritz K. ESC 14:42, 9. Bolya 
DAC 14:44, 10. Bocsi MVSC |
14:51.

11. Újvári DAC 14:52, 12.
Schliffke MVSC 14:53, 13. Em- j 

ESC 14:54, 14. Guttmannmer ____
MTK 14:56, 15. Seregi Vasas 
14:57, 16. Borbás SzDVETK
15:02, 17. Gurgula MTK 15:03,
18. Mészáros SzDVETK 15:05,
19. Böthy MTK 15:12, 20. Eőri 
ESC 15:13.

21. Szalay UTE 15:14, 22. Ma- 
tos SAC 15:15, 23. Csikós TSE 
15:16, 24. Várhegyi UTE 15:17, 
25. Brunner TSE 15:20, 26. Erdős 
Vasas 15:21, 27. Nagy Vasas
15:22, 28. Kiss DAC 15:23, 29. 
Lukács ARAK 15:24, 30. Mohácsi

1P;*9K
31. Gázsó MVSC 15:27, 32. Pé 

tér Vasas 15:33, 33. Sudár SAC 
15:34, 34. Schuber SAC 15:39, 35 
Harmath DAC 15:41, 36. Horváth 
UTE 15:44, 37. Hőhnreich Vasas 
15:47, 38. Fejérdy ESC 15:50, 39̂  
Somogyi MTK 15:51, 40. Csekő
•pop i k .kq

41. Hulitza UjTE, 42. Lengyel 
MVSC, 43. Basa TSE, 44. Várkonyi 
DAC, 45. Fritz F. ESC, 46. Tóth 
MVSC, 47. Székely DAC, 48. Csölle 
TSE, 49. Péter TSE, 50. Rába 
TSE.

51. Báder SAC, 52. Steiner 
MTK, 53. Nagy SAC, 54. Mayer 
TSE, 55. Makai UTE, 56. Dittrich 
KISOK, 57. Nagy F. Vasas, 58. 
Bastl Vasa-s, 59. Hatos ESC. 
77 induló. Táv kb. 4200 m. Pontot 
futottak 17-ig.

Magyarország 1932. évi ifjú  
sági mezei futó bajnokcsapata 
D orogi AC (Siklósi 3, Bolyovszky 
6, Bolya 8, Újvári 10, Kiss 25) 
52 pont, 2. ESC (Mucsy 1, Fritz 
K. 7, Emmer 12, Eőri 17, Mohácsi 
26) 63 pont, 3. Vasas (Végh 2, 
Scherzer 5, Seregi 14, Erdős 23, 
Nagy J. 24) 68 pont,

4. MTK 83 pont, 5. MVSC 127 
pont, 6. UTE 159 pont, 7. Törekvés 
SE 170 pont, 8. Soroksári AC 174 
pont.

Magyarország 1932. évi mezei 
futóbajnoka Kelen János Vasas 
33:09.4 mp, 2. Szilágyi Jenő MTK 
33:13.4 mp, 3. Fodor József
MVSC 33:40 mp 

4. Simon MTK 33:52.4, 5. Esz
tergomi UTE 34:03, 6. Sárosi UTE 
34:12, 7. Cser MAC 34:18, 8. 
Szabó MAC 34:20, 9. Gergely 
BBTE 34:21, 10. Varjas MAC 
34:32

11. Galambos ESC 34:43, 12 
Gégény ESC 34:44, 13. Ács MTK 
34:47, 14. Belloni MAC 34:50,
15. Verböci BBTE 34:54, 16.
Adámi MAC 34:55, 17. Sárvári II. 
UTE 35:00, 18. Oszip MOTE
85:09, 19 Puhl MVSC 35:14, 20. 
Majorosi ESC 35:30.

21. Piros BBTE 35:33, 22. Ba
log Vasas 35:36, 23. Belházi ESC 
35:40. 24. Osuszth ESC 35:41, 25. 
Tuza MTK 35:46, 26. Farkas BSE 
35:1.7. 27. Feriheevi MTK 35'47 4

M O Z I P Á L Y A Z A T ,
m e ly e n

MINDENKI NYER!
(Minden hétfői mozirovatunkban másfajta, de mindig a mozi- 

val és a filmmel kapcsolatos kérdéseket közlünk és ezek helyes 
feleleteiért különböző számú pontokat adunk.

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

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

IV. sorozat.

Külföldön szóhoz jutott magyar rendezőkről!

Tessék levélben vagy levelezőlapon felsorolni azokat a magyar 
származású filmrendezőket, akik külföldön is rendeztek filmet. 
(Hivatalos és hirdetett rendezők számítanak csak, segédrendezők, 
stb. nem.) Minden rendező után zárójelben meg kell nevezni vala
melyik külföldön rendezett film jét. Mindenki, aki háromnál több 
rendezőt tud felsorolni, minden egyes (hármon felüli) rendezőért 
egy-egy pontot kap.

Nemzeti Sport Mozipályázata ,v*

név

lakás

A  pályázatokat a  szelvénnyel együtt kivágva levelezőlapon, 
vagy levélben március 27-ig bezárólag kell postára adni az alábbi 
címre: Nemzeti Sport mozirovatának. Budapest 62. Postafiók 24.

Albert Prejean, a jelenleg Buda
pesten tartózkodó neves francia film
sztár tegnap délelőtt fellépett a Fo-

CHARLSE c h a n ?
A m e s t e r d e t e k t i v

ruim filmszínházban. Prejean a közön
ség tapsorkánja közepette elénekelte

a külföldön már műsorra került 
.Razzia” című film slágerét, majd a

C H A R LIE  CH A N ?
A k ín a i  iw esterdetO kt lv
„Párisi háztetők alatt” című film köz* 
ismert slágerét adta elő.

Erő, izgalom , szere lem , verekedés, küz
delem  a  természettel

F é rfia k  a v ih arb an
című PARAMOUNT-fiínt 

Főszereplő a daliás jellem szinész:
Georg Raaicroff

Premier: MA ORIONBAN
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Mai je len tő sei 
külföldi müscrrészek

Hangverseny:
7.30 ó.: Lipcse, Heilsberg, Miihla-

cher: Goethe-hangverseny (Brúnó
[W'alter).

8 ó.: Prága: L. Malkó vezényli a 
filhamóttikusakat.

9.15 ó.: Zürich: Cserepin zongorá
zik,

9.30 ó.: Becs; Beethoven hegedűszo- 
Bártái.

Dalmű:
10.05 6.: Palermo: Verdi: Aida c. 

operája (gr).
Könnyű zene, vidámság:

I. 10 ó.: Becs: Alpesi dalok és zene
fer)-

10.50 ó.: Berlin: Szórakoztató zene. 
11 ó.: Lipcse: Szórakoztató zene.

Tánczene:
II. 35 ó.: London R.: (Ambrose-

band.)

ISM Hétfő, 1832 március 2Í.

M U S O I^ .
Hétfő, március 21,

Budapest I. 23 kw, 550.5 m: 9.15 
ő.: Hangverseny. Közreműködik:
Nagyné Mándy Margit (ének), Ve- 
netianer Rózsi (zongora) és Lakatos 
Árpád (saxophon). Zongorán kísér 
Kazacsay Tibor. 1. Scarlatti: Andan
te con modo E-dur, Allegro E-dur. 
(Vernetianer Rózsi.) 2. a) Massenet: 
Elégia; b) Hager: Magyartané. (La
katos Árpád.) 3. a) Giordani: Oaro 
mio ben; b) Max Reger: Mária böl- 
csődiala. (Mándy Margit.) 4. Haydn:

Húsvéti vásár
keretében

közism ert, o lcsó  
árainkat leszállítottuk
BARTA ÉS TÁRSA

VI., Podmanlcsky-utca 30,
Fióküzlet:

. VII., Rákóczi-út 30. (Nagydiófa-u. sarok) 
Márciusi nagy képes árjegyzékünket, modern 
kapcsolási vázlatokkal díjtalanul küldjük.

Szonáta F-dur, Allegro moderato, 
Larghetto, Presto. (Venetianer Ró
zsi.) 5. a) Coppelia keringő. (Saxo- 
pbön-duett.) b) Gurevits: Concerto
Capriccio; c) Stephanides: Koncert- 
keringő. (Lakatos Árpád.) 6. a) Tar- 
nay: Ősz utója; b) Tamay: Nézd; 
c) Molnár A.—Gsoko.niai: Az álom
hoz. (Mándy Margit.) 7. a) Verdi: 
Trubadúr-részlet; b) Wiedoeft: Saxo- 
phon-fantázia. (Lakatos Árpád.) 8. 
a) Brahms: Intermezzo es-moll; b) 
Bartók: Rondo C-dur; c) Kadosa Pál: 
Al Fresco. (Venetianer Rózsi.) — 
Közben: Hírek. — 11.10 ó.: Nemzet
közi vízjelzőszolgálat. — 12 é.: Déli 
harangszó. — 12.05 ó.: Gramofón
hangverseny. 1. Bizet: Carmen, in
duló. 2. Kálmán—Wehlisch—iSehan- 
zer: „Ronny” c. filmből: „Wenn die 
Gardie aufmarschiert”. (Luigi Ber- 
nauer.) 3. Bartos—Ilniczky: Meg 
kell, hogy erezd, tangó. (Fekete Pál.)

I á  n  n  RádióanSikváriuma
■ a  I I  {§  vili., Népszínház-utca 43.

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

4. E. Grenet: Mama Inez, rumba. 5. 
Kóla—Szenes—Gárdo-s: Bécsi kerin
gő. (Fekete Pál.) 6. Irving—Berlin: 
Me, foxtrott. 7. Eugen—Germann— 
Hősen: Mein Herz hat immer Feier- 
tag, slowfox. (Luigi Bemauer.) 8. 
Vértes—Ilniczky: Minden úgy lesz, 
ahogyan te kívánod, tangó. (Fekete 
Pál,) 9. Erőss Béla: Én mindezen 
már túl vagyok. (Fekete Pál.) 10. 
Zerkovitz: Hát érdemes volt, dal és 
foxtrott. ((Fekete Pál.) 11. H. Küek 
.—O. Langhemmer: Wenn die kleine 
Hauskapelle Tangó spielt” , dal és 
tangó. (Luigi Bemauer.) 1.2. Lehár— 
Harsányi: Vágyom egy nő után, dal 
a „Mosoly országáéból. (Fekete Pál.) 
13. W. R. Heymamn—R. Gilbert: In
duló és foxtrott a „Monté Carlo 
bombázása” c. filmből: '  „Das ist die 
Liebe dér Matrosen”. — Közben: 
Hírek, — l ó . :  Pontos időjelzés, idő
járás és vízállásjelentés. — 2.45 ó.:
Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, ár- 
folyaráhirek. — 4 6.: Asszonyok ta- 
Bácsadója. (Arányi Mária előadása.) 
•— 4.45 ó.: Pontos időjelzés, időjárás-

és  v ízá llá s je len tés , h írek . —  5 ó . :  A  
D u na— S zá v a — A d r ia  V a s ú t  b u d a p esti 
a lk a lm a zotta i d a l és zen ek ari e g y e sü 
le tén ek  h a n g v ersen y e . K a r n a g y  Só- 
v á r y  B éla . J e lig e . 1. H o rv á th  Á k o s : 
Á lm od ta m  szépet, g y ö n y ö r ű t . 2. L a - 
v o tta  J . :  A  rem é n y h e z . 3 . T h e m  K .:  
D a lü n n epen . 4 . G aá l F . :  a )  N y is d  ki 
a n y á m ... b )  E lr a g a d ta  g a la m b om a t... 
c )  S ió fo k r a  m e g y  a h a jó . 5. a )  B a 
lá z s  Á rp á d — N e y  Á k o s : D u n a— .Száva 
— A d r ia  V a sú t  h á z i d a la ; b )  S ze g h ő : 
M e g y e n  m á r ... c )  D em én y  D .:  E sik  
e ső , 6. P a c iu s  F . :  F in n  dal. 7. S za 
b a d os  B é la : a )  S ű rű  e rd ő  h ű v öséb en ; 
b )  T e le  v a n  a k ert  v ir á g g a l ; c )  H e j, 
a  lá n y  (k é z ir a tb ó l e lő s z ö r ) . —  5.55 
ó . :  M a ria n es ics  Im re  n o v e llá ja : „ E l 
lo p tá k  az ó r á t ” . —  6.15 ó . :  d eb recen i 
K iss  Jósika é s  c ig á n y z e n e k a r in a k  m u 
z s ik á ja . —  7.35 ő . :  „K ín a i k ö ltő k ” .
K o sz to lá n y i D ezső  e lőad ása . —  8.10 
ó . :  A  F ilh a rm ó n ia i T á rsa sá g  h a n g 
v e rse n y e  a  Z en em ű v észe ti F ő isk o la  
n a g y te r m é b ő l. K a r n a g y  D eu tsch  A n 
ta l. K ö z re m ű k ö d ik : G aroline T h om a s,
1. S tra u ss  R ic h a r d : D on  Ju an  sz im 
fo n ik u s  k ö lte m é n y . 2 . M en d e lssoh n : 
H e g e d ű v e rse n y . E lő a d ja  G aroline 
Thom ias. 3. B a r tó k : K é t  k é p :* a )  V i
r á g z á s ; b )  A  fa lu  tá n ca . 4 . B eeth o
v e n : V I I . s z im fó n ia . S zü n etb en :
E m elin  W re n ch  n ém etn y e lv ű  e lő a d á 
sa . —  U tá n a : P o n to s  id ő je lz é s , h írek , 
id ő já r á s je le n té s . —  M a jd : K ávéh ázi 
zene. 1. a ) B e n a tz k y — B é k e f f y : A m i
tő l  az  em b er ... ta n g ó  az „E x h e rc e g -  
n ő ”  c . o p e r e t tb ő l ; b )  K o m já t i— B é- 
■keffy— V a d n a y : B ocsá sson  m e g , ta n 
g ó . P esten  íg y ...  ru m b a  az „ É jfé l i  
t a n g ó ”  c . op e re ttb ő l. (K a lm á r  P á l.)
2. T á n cz en e i a )  R u m b a  (E m e s t o
L ecu on a : S ib o n e y ) ;  b )  F o x t r o t t  (H o -  
ra ti N ic h o ls : T h a t ’s  w h a t  I  lik e  ab ou t 
y o u ) ; c )  T a n g ó  (M a n u e l de S e r a : 
Manamifca t r i s t e ) ;  d ) R u m b a . (W . 
S am u els— W h itc u p : F ie s ta .)  3. a )
H u szk a — M a r to s : D a l az e lső  csók ró l, 
a  B ob  h e r c e g  c . o p e re t tb ő l; b )  S án dor 
Jen ő— E rnőd  T a m á s : C sók o lj m e g ,
k er in g ő . (K a lm á r  P á l.)  4. K álm án  
Im r e : C ig á n y p r ím á s , p p e re tte g y v e le g . 
( A  h e g e d ű sz ó ló t  já ts z a  G utteniberg 
G y ö r g y .)  5 . a )  R ad ó— K u th y : V an  
ak inek ... b lu e s ; b )  K a lló s  D e z s ő : M e g 
k érem , f o x t r o t t .  (K a lm á r  P á l.)  C, 
H a n g os  - f i lm u jd o n s á g o k . 7. a )  S ze 
n e s  A n d o r : V a la m in e k , t a n g ó ; b )
H e im  Im re — K u th y  G y ö r g y : M eg
f o g ja ,  ta n g ó . 8 . R u h in ste in — W . C. 
P o la :  K a m en o i o s tro w . 9. S eress  R e 
z ső : S zeressü k  e g y m á s t. (K a lm á r
P á l.)  10. H o r v á th  G y u la  és c ig á n y - 
zen ek arán ak  m u z s ik á ja .

dozattól, hovatovább belátja dirié* 
track-sport lehetőségeit és vállalja 
a nem is horribilis költségeket. Azt 
a néhányszáz pengős kiadást, mely 
hamarosan nemcsak a kamatait és 
a tőkét hozná meg.

Szállók és csuka
fejesek napja volt —

az FTO pályáe tegnap ren
dezett diri track-gyakorió- 
déluián, melynek kosé Za- 
ntecsnlk volt siéliány főlsíke- 
riilt légtornászati m utat
vánnyal
Az elázott belső pálya helyett a külső salak- 
csíkon folyt az edzés közel 8Ö0 főnyi közön
ség jelenlétében

— Saját tudósítónktól —

Nagyon kerülgeti a .szerencse az 
FTC motorosztályát, kerülgeti, de 
csak nem akar bekopogtatni a ka
puján. Immár másodszor kellett el
halasztani a pályaavató dirt-track- 
versenyt és helyette tegnap nyilvá
nos edződélutánt tartani. Az üllői
úti pálya futballporondja erősen sá
ros volt, a versenyzők

kénytelenek voltak a salak
pályára szorítkozni

és a szorítkozást a szó szoros ér
telmében kellett venni, mert a 
Springer-szobor forduló felőli rész 
kifutója forgalmi adó nélkül is alig 
volt négy méter széles, szurkolni 
kellett, nehogy egyszerre egynél több 
versenyzőt sodorjon a sorsa a kes
keny, betonlépcsővel és jó  rozsdás 
drótkerítéssel szegélyezett fordulóba.

A versenyzőgárda kitett magáért, 
közel tizenöten szorgalmaskodtak, 
közöttük az első gárda sok tagja. 
Természetesen komoly munkáról szó 
nem lehetett, inkább amolyan

faralgaíással elegyes körbe-

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (TV.. Irányl-n. 81. T. 83—3

—29.): Előadás: 5, fél 8, fél 9, három
negyed 10. Vas., ünnep: fél 4, 5, 6, fél 
8, fél 9, háromnegyed 10. 2 hangos
attrakció: Inspiráció. (Oreta Garbó.) 
— Ramon Novarpval: Hajnali mérkő
zés.

BODOGRAF (V III., József kőrűt 53. T.: 
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Vas.: 2-től. Egy önfeledt pillanat kö
vetkezményei. (H. Stiive. H. A. 
Sehlettow, A. Bassermann.) — Bilincs- 
bevert fenevadak (expediciós film).

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
-5 -0 0 .): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Vas.:
fél 3-tól. Anny Ondra, Petrovieh Szve- 
tiszláv, Hans Junkermann, Georg Ale
xander: A  denevér. — Csak móka! 
(Hangos drámai történet.) — Hangos 
híradó.

CAPITOL (Baross-tér 32. Te!.: J. 3 4 -3 -
37.): Eló'adás: 4, 6, 8, 10, vasárnap
2-kor is. A tábornok nr inspiclál 
(Vlasta Burian). — Csak móka (párisi 
hangulat). — Híradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. T.t 32-
1—75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Vas.: 
fél 3-tól. Kadcttkisasszony. (Dolly 
Haas, Gustav Fröhlich.) — Lncy és a 
férfiak. (Liáné Haid.) — Híradók.

CORSO (Váci-utca 9. T.: Ant. 67-4-02.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos híradó. —
és Trude Berliner főszereplésével: 
Téves kapcsolás (Vígjáték). — A 
kutyafejű légió (Burleszk.)

BECSI (VI., Teréz-körút 28. Te!.: 259—
52, 213—43, 148—05.): Előadás: 4, 6, 8, 
10. Vas.: 2-kor is. Hnrrá — apa va
gyok! (Ralph A . Roberts, Lucie Eng
lish, Eritz Schulz, Georg Alexander). 

— Híradó.
ELIT (V., Lipöt-kőrút 16. Tel.: 161-51.): 

Előadás: 4, 6, 8, 10. A  kisasszony valu
tája. (Heins Riihmann, Hans Moser 
zenés vígjátéka.) — Sicc és a pulyka. 
—Híradók,

FÉSZEK (VIII., József körút 70 Tel.: 
46—0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8,
háromn. 10. V as.: fél 3-tól. folyt. (d. e. 
burleszkmatiné). — Londoni kémnő 
(kémdráma, Charles Farrell, Elissa 
Landi, Myrna Loy). — Rémhajó 
(Miki).' — M agyar csokor. — Hangos 
híradó.

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

IMPERIAL (VTI., Dembinszky-ntca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.:
5, fél 8, 10. Vas.: fél 3, 5, fél 8. 10. 
Szent asszony. (John Boles.l — Sik- 
kasztók. (Max Pallenberg.) — Han
gos világhíradó.

JÓZSEFVÁROSI (VTO., Kálvária-tér 6. 
Tel.: 346-44.): Elődások: S-tőI folyt.:
negyed 7, fél 8. fél 10. Vas. 2-től. 
Egy önfeledt pillanat következmé
nyei. (H. Stüve, H. A. Schlettow, A. 
Bassermann.) — A  vadállatok rabság
ban. (Magyarul felolvas: Garbai Már
tonná.)

KAMARA (V IÍ„ Dohány-utca 42—44. T.: 
44-0-27.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Hans Al- 
bers bűnügyi film je : „A z üldöző" (Dér 
Branfgaenger; Eggert Márta és Gerda 
Maurus) éa a k isélő műsor.

LUDOVIKA (IX., Üllői út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vág., ün
nep: 2-től, (Helyár- 30—80 fillérig.) — 
Kadettkisasszony (Dolly Haas, Gustav 
Fröhlich).

NÉP (V., Váci-út 76. Tel.: 92-6-80.):
Előadás: 5, 7, negyed 10. Vas. 2-tőí: 
U 172 titkos küldetése. (Georg 
0 ‘Brien.) — Hajnali őrjárat, (Ri- 
chard Barthelmess.)

OMNIA (VIII., Kölesey-ntca 2. Tel.: J. 
30—1—25.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 
2-kor is. Hurrá — apa vagyok! (Ralph 
A. Roberts, Lueie English, Fritz 
Schulz, Georg Alexander). — Hiradó. 

ORION (IV.. Eskü-tér 5. T.: 831-02.):
Előadás mindennap: fél 6, fél 8, fél 10. 
Szomb., vas.: fél 4-kor is. Férfiak 
viharban. (Paramount filmattrakció.) 
Magyar és külföldi hangos híradók. 

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8. Tel.: 365—23.): Előadás: 5, fél 8, 
10. Szomb., vas.: 4, negyed 7, fél 9. 10. 
Hathengeres szerelem (Dina Grilla, 
Paul Kemp, Beregi. Kabos). — K ö- 
penlcki kapitány (Max Adalbert), — 
Híradók.

PÁTRIA (Népszínház-ntca 13. Tel.: 45— 
6—73.): Előadás: 5, fél 8, háromn. 10. 
Vas.: 3-tól folyt. Londoni kémnő
(kémdráma, Charles Farell, Elissa 
Landi, Myrna Loy). — Rémhajó 

‘ (Miki). — Magyar csokor. — Hangos 
hiradó.

(Nagymező-u. 22— 
24. T.: 220-98. 29i 
-50 ): 2 -6 -ig  folyt, 
azután 6, 8, 10.

rm: - r n -M..m " * M yt.^azStán '
10. Vas. d. e. fél 11: Miki és Flippi- 
matiné. — Magyar és külföldi híradó. 
Trükkfilm. — Paris fantomja (John 
Gilbert hangos filmje).

ROXY (VII.. Rákóczi-út 82.. Tel.: 4 3 - 
8—24.): 4-tőI,_ ünnep- és vas.: 2-től.
A tenger démona (Wilhelm Dieterle, 
Lissy Am a). — Pergőtűzben (Rose 
Hobart, Douglas Fairhanks jun.). — 
Híradó. Prolongálva!

ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet-Főrút 
45. T.: 420-46, 419-02.): Előadás: 5,
negyed 8, fél 10. Szomb., vas. és ün
nepnap: 4, 6, 8, 10. Varsói bál (Gustav 
Fröhlich, Charlotto Susa). — Híradó.

TATRA (IX., Üllői-út 63.): Előad.: fél 5. 
7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-tőJ folyt. 
(Helyér: 30—80 fillérig.) A hangos 
Ken Húr (Ramon Novarro.)

uirauu.
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(Teréz-körút 60. T.t 19—7—
67, 68.): Előadás: 5, negyed 
8, fél 10, vasár- és ünnep
nap: .4. 6, 8. 10 órakor

Abrahám Pál operettje: Boldog szivek 
(Georg Alexander, Hennann Tűimig, 
Magda Schneider, Bársony Rózsi). — 
Híradók.

CORVIN (V ili., József körút és Üllői-út 
sarok. Tel.: 38—9—88, 39—5—84 ): Elő
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasárnap fél 
4-kor is. Tábornok úr inspiclál (Vlasta 
Bnrian). — Híradók.

URANIA (Rákoczi üt 1. T.: 460—45 ős 
460—46.1: Előadás: 5, negyed 8. fél 10. 
Szomb , vas.: 4, 6, 8, 10. Ábrahám Pál 
operettje: Boldog szívek. (Magda
Sehneider. Bársony Rózsi, Hennann 
Thimig, Georg Alexander.) — H ír
adók.

motorozás folyt — átlag tíz- 
percenként bukásokkal fű

szerezve.
Zamecsnik és Kiss László vitte el a 
babért a bukások terén. „Zárni”  
nem is bukott, hanem

szaltőzott,
szaltózgatott a közel 800 főnyi lel
kes közönség nagy gaudiumára. A 
bukások terén azonban a többiek is 
kitettek magukért, sérülést azonban 
csak M artinecz (Méray) szenvedett, 
jobblábán néhány zúzódás képében. 
Szerencsére semmi baj nem történt,

„Shoop
eljárásával
b e v o n t  k e ré k a b ro n 
csoknál kis költség
gel nagy m eg ta ka rí

tá s t  ér el
F e l v i l á g o s í t á s t  a d :

HYDROXYGEN RT.
Budapest,

I., Budafoki-út 72. sz.
Tel.: Au1. 68-9-40, 68-9-49“

1
ami újabb bizonyítéka a idirt-track 
sport veszélytelenségének.

Nagy feltűnést keltett Gutschy 
„ ú j”  dirt-track-gépe, régi Scott két- 
hengerest épített bele merész szög
ben, „m egálm odott”  villával fűsze
rezett speciális vázba és — megle
hetősen gyorsnak, amellett igen 
stabilnak mutatkozott. A krekkek 
közül Baranyai is jó formát árult 
el, kis 175-ös Puchján már kezd be
leszokni a bródszeidstílusba. Kint 
volt K esjár, W ittenberg, Komlóssy 
Béla is az elsőklasszis tagjai közül, 
de meglepő volt, hogy féltucatnyi 
kezdő is kacérkodott a salakkal. A 
kezdők közül a már említett M arti
necz mutatott biztató formát, hatá
rozott dirt-track-tehetség ez a kez
dősorban levő fiatal erő, nem lepőd
nénk meg, ha hovatovább a krek
kek közé való bevonulását ünnepel- 
nők.

Az FTC vezetősége a tréning vé
geztével rögtönzött megbeszélésen 
végleg elhatározta, hogy

husvétvasárnap délelőtt ren
dezi meg az elhalasztott 

versenyt.
Már eddig is több mint 20 nevezés 
érkezett, amihez még hozzájárul a 
vidékiek, a kecskemétiek és szege
diek nevezése. Remélhetőleg a fut- 
ballpálya porondja addig teljesen 
felszárad, mert a külső salakcsík 
jelenlegi állapotában már keskeny 
voltánál fogva sem alkalmas ver
seny lebonyolítására. Persze más 
lenne a helyzet, ha az FTC vezető
sége meghozná az áldozatot és ki- 
szélesíttetné a salakot. . .  Akkor 
ideális dirt-track-pálya állana ren
delkezésre. Bár az FTC — és nem 
a motorszakosztály — vezetősége 
ma még idegenkedik az anyagi ál

Megkezdetnek a házi
versenyek

—  Saját tudósítónktól

A Diadal KK 50 km-es házi verse
nyének eredménye: 1. Fecske János,
2. Belényesi Lajos, 3. Deák Sándor. 

A Nyomdászok versenye 38 km-es
távon: 1. Sári Bálint, 2. Vitéz Jó
zsef, 3. Friedrich Jenő, 4. Kőszegi 
János.

A Világosság KK 50 km-es verse
nye: 1. Vétek Pál, 2. Révész Károly,
3. Bíró Jenő.

A Kitartás 80 km-en rendezte idei 
első versenyét: 1. Görög Károly, 2. 
Cséplő Sándor, 3. Vova Károly."

Ezek a háziversenyek a gödöllői 
országúton peregtek le. A szövetsé
get rajtuk Csutorás Ferenc képvi
selte.

A Kispesti AC házi kerékpárver
senyét tegnap rendezte az Üllői- 
útón, 50 km-es távon. Eredmények: 
1. Rasovszky 1.38 ó., 2. Bencze, 3. 
Sebesi, 4. Németh, 5. Paragi, 6, 
Szeifert. ;

mmsmÉk
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Óriási érdeklődés mellett zaj
lott le tegnap délután a Tenyész- 
állatváisár telepén a. Nemzeti Lo
varda országos lovasmérkőzésé
nek második napja. Részletes 
eredmény: Urak nehéz díjugra
tása: 1. v. Cseh Kálmán Béni
(lov. tulajdonos). 2. Scholtz 
László Esthajnal (lov. túl.). 3. 
Kánya Antal Gyöngyör (lov. 
túl.). 4. Schaurek Ottmár Kék
róka (lov. túl.) és v. Makay Ist
ván Édesbabám (lov. v. Orbán- 
István). 6. Báró Berg Tibor Mi- 
ehel (lov. tú l.). Urlovasnők ne
héz díjugratása: 1. Cseh Kálmán 
Leonidas (lov. Éber Amália). 
Szt. Hubertus istálló Csínom 
Palkó (lov. Éber Amália). Pásztó 
istálló Olga (lov. Báró Berg 
Dieda)1. 4. Hungária istálló Fella 
(lov. Pauly Hartmanné). 5. Hun
gária istálló Lavendula (lov, 
Pauly Hartmanné).

EGYESÜLETI HÍREK
A Magyar Sportújságírók Egyesü

lete március 30-án, határozatképte
lenség esetén április 8-án este nyolc 
ómkor a Szabadság-kávéház külön
termében rendkívüli közgyűlést tart. 
A tárgysorozat egyetlen pontja: 
Alapszabálymódosátás.

A Békéscsabai AK tegnap rendkí
vüli közgyűlést tartott, melyen Já- 
nossy Gyula polgármester elnökölt. A 
közgyűlésen elfogadták az aliapsza- 
bálymódasítáist és főtitkárrá Uhuin 
András dr.-t választották.

Mai m űsor
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Faust 1. 

rész (B).
KAMARASZÍNHÁZ: (háromnegyed 8)

VÍGSZÍNHÁZ: (8) A  méltóságos asz- 
szony trafikja.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  torockói 
menyasszony

KIRALYSZINHAZ: (8) A  „Fehér ló“ .
MÜVÉSZSZINHAZ: (8) Tűzmadár.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Vőlegényem, 

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

orfeum.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Rózsa

domb.
TERÉZKÖRUT1 SZÍNPAD: (9) Wer-

bezirk
BETHLÉNTÉRI SZIN PAB: (6, 9) Az ide- 

genvezetö.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kasner.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kalábriász- 

parti.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)

Stcinhardt.

Fiókadminisztráció Csehszlovák lábam 
L i p a Ujságiroda, Bratislava, 

Hoaszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat Rt. 
körforgógépein. — Felelős üzemvezetői 

Győr? Aladár


