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Az HB állása
3 . H ungária 10 11 3 2 42.19 25
2. Ú jpest 16 10 4 2 37:19 24
3. K ispest 16 10 2 4 47:24 22
4. F eren cváros  16 11 — 5 46:25 22
5. Szeged 15 9 2 4 32:24 20
6. T örek vés 16 8 3 5 28:26 19
7. E lektrom os 16 7 3 6 28:32 17
8. G am m a 16 ' 7 2 7 22:28 16
9. B ocsk a i 16 7 2 7 24:39 16

10. S zolnok 16 7 1 8 24:27 15
11. H aladás 16 6 1 9 28:38 13
12. T axi 15 5 1 9 25:37 11
13. K assa 16 3 2 11 18:54 8
14. N em zeti 26 2 — 24 15:24 4

A  K is p e s t  a  T a x itó l  is  k ik a p o t t
Hallatlan balszerencsével kapta be góljait az Elektromos 

a végén már csak tíz emberrel játszó Hungáriától
m Újpest, a Ferencváros, meg a Gamma is símán 
győzte le vidéki ellenfelét - Döntetlen Szolnokén

a  H é t  T i z e n e g y e
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Szombaton újabb — már számon 
sem tudjuk tartani, hányadik — hi- 
deghullám söpört végig az orszá
gon. Vasárnapra virradó éjjel 8 
•fokra süllyedt a higanyoszlop a 
fagypont alá. Vasárnap délelőtt a 
jótékony nap meleg sugarai megpu- 
hítötták, de sárossá nem tették a 
talaj felületét. Hatásukat még a hi
deg északi szél sem tudta ellensú
lyozni. így valamennyi NB-mérkö- 
Süé?t szinte eszményi talajon lebe- 
tt-Lc lejátszani.

Ez a nap sem múlt el meglepetés 
nélkül. A  forduló egyik legbiztdsabb 
eredményének az élcsoportban levő 
Kispest győzelme látszott a félcsa
patát elvesztett, a tavasszal NB- 
mérkőzést még nem is játszott Taxi 
ellen. Az eredményt tudjuk: a Taxi 
győzött Kispesten 2;l-re. Egyébként 
a régi nóta zengett: a Kispest elbi
zakodottan állt ki és a lelkes Taxi 
megérdemelten győzött.

A bajnokság komoly várományosa 
lett a Hungária. Az a csapat, ame
lyet Fortuna istenasszonya ennyire 
a kötényébe vett, nehezen lesz le
rántható az első helyről. A  játék 
dicsőséges bizonytalansága ném 
egyszer hozza ki győztesként a 
gyengébben játszó csapatot, ezúttal 
azonban már nagyon is szembeötlő 
volt az Elektromos jobb játéka.

A Ferencváros jó erőnlétével dön
tötte el Szombathelyen a mérkőzés 
sorsát a maga javára.

A GanVna—Bocskai találkozás 
nem volt olyan egyszerű ügy a 
Gamma szempontjából, mint ameny- 
nyire a 4:l-es gőlarányból következ
tetni lehetne.

A vasutas rangadó nagy küzdel
met és döntetlen eredményt hozott, 
bár a Törekvés egy vonallal köze
lebb állt a győzelemhez.

A bajnoki táblázaton az Újpest 
felváltotta a második helyen a Kis
pestet. A Ferencváros folytatja elő
retörését. Most már behozta pont
szám terén a Kispestet. Legnagyob
bat a Gamma ugrott: a 10. helyről
a 8.-ra vonult fel.

A második forduló már kielégítő 
egyéni teljesítményeket hozott.. Kör- 
mendi-Baumunn, Bíró Sándor, Kis- 
pétcr, Sár ősi III, Tagányi, Suhai, 
Tóth Mátyás már egészen kiváló 
játékot mutatott, de Tóth (Taxi), 
Háda, Pákozdi. Ssalay (Újpest), 
Ssücs (Törekvés), Hámori, Pillér, 
Balog (Újpest) és Kiszely is kitett 
magáért. Csak középcsatárban volt 
hiány. Ettől eltekintve könnyű vqlt 
összeállítani a legjobbak csapatait 

A hét tizenegye:
Körmendi 

Aradi Bíró
Hámori Sárosi 111 Tagányi 

Suhai G. Tóth KoOáth Klszely Tóth
A tartalékcsapat: Tóth (Taxi)

F utó, ICispéter — Ssücs (Tör.) 
Turay, Balog — Kocsis, Sütő, Scr- 
fözö, Feltccs III, Kalocsai.

Dicséretet érdemel még az emlí
tetteken kívül:

Lakatos. Vági, Háda kapus;
Szebehelyi, Nádas, Miklósi, Joós 

hátvéd;
Csabai, T óth  (G a m m a ), G ajdos, 

R ójá k ) S zűcs  (Ú jp e st ), M óré, V ig , 
S elm eczi, B orh y  fedezet;

S irá ly : Varadi, T óth  (T ö r .) ,  Z örgő  
csatár.

Románia
A) liga

Bukarest: Sportul Studentes—Juventus 
1:1 (1:0). Góllövő: Oana és Eopescu.
Vernis—Victoria 3:0 (1:0). Góllövő: Orga, 
I-Iumis' és Polesteanu. ' „■ „

Temesvár: Glória CFR—Ripensia 1 :0 (1:0) 
Góllövő: Milea.

Nagybánya: TJnirea Tricolor—Carpati
2:0 (0:0). Góllövő: Demján (öngól) és
Carsan. _ ,

Arad: Az AMTE—TMAC mérkőzés a
pálya használhatatlansága miatt el
maradt. Hétfőn kellene lejátszani, de a 
két egylet táviratban kérte a szövet
séget, hogy március 17-én játszhassak le.

Barátságos mérkőzések:
Temesvár: Kinizsi—Rapid 11:2 (5:1)

Electrica—Patria 10:0 (1:0).

Ö nnek  is m eg  kell már v e n n i ■

M i k o p á l M í t
ka e g é s z s é g e  ér  e g y  fabatkát,

Svájc—Olaszország  
1 : 1  ( 2 : 1 )
Csődöt mondott az olasz 
csatársor
—~ Tele fon jelentésünk —

Torino, március 3.
Az olasz labdarúgás nehezen kászáló

dik ki a hullámvölgyből. Az elmúlt ősz 
zürichi, majd berlini veresége után most 
saját pályán Svájc ellen csak döntetlen *

A  Sládio Mussoliniin 40.000 néző előtt 
így. állt fel a két csapat:

Svájc: Ballalrio — Minclli, Lehtnann — 
Springer, Andreoli, Bichscl — Etekéi,, 
Áb tg fiién III , Monnard, Arnado, Aeb t 
Gy.

Olaszország t Olivieri — Főni, Rava 
Dépetrini,. Andreolo, LocateUi Nen, 
Arcuri IV, Fiola ' C.orbclH, Ferraris I I•

m  w *
kezdve. A 20. percben PioJct jó  helyzet
ben nem talál a célba. Az eíleiitámádás- 
ból Biclcel egyéni kitörése a svájciaknak 
szerezte meg a vezetést. A 36. percben 
Gotbelit Depetrini passzából egyenlített. 
Azután Ferrarisnek volt rnégf jo  hely
iét?. de nem tudta értékesíteni.

Szünet után az olaszok nagyon rákap
csoltak de a csatársor nem tudott goit 
löiii. Általában a játék jellegét az olasz 
csatársor küzdelme adta még a svájci 
kapussal. A svájci csapat időnkint oko
san kombináló belsőhármasa réven volt 
veszélyes.

Bukovi Budapestre 
jön edzőnek (?)

Bukovi Márton, a Ferencváros és 
a magyar válogatott volt középfe
dezete jelenleg Zágrábban a Grad- 
janski edzője. Bukovi egész Jugo
szláviában nagy népszerűségnek ör
vend és ezért nagy meglepetésként 
hat, hogy a kiváló edző csak május 
elsejéig akar a Gradjanskiban ma
radni. Távozásának oka — Bukovi 
kijelentése szerint — az egyik ma
gyar vezető csapat edzéseinek ve
zetését veszi át.

A Gradjanski már gondoskodott 
is Bukovi utódjáról. Az angol Elliot- 
lal áll előrehaladott tárgyalásban. 
Elliot a Tottenhamban és a Brentíor- 
ban játszott és. jelenleg Spanyolor
szágban a Valencia edzője.

immun —un--------  '
S a lg óta rjá n : SalBTC-SSE 3:0 (1:0).

Barátságos. Vezette: Tóth. A jobb  erőn
létben levő fekete-fehérek könnyen győz
tek A 40. percben Baranyai lövése 
Süliiegi hátáról pattan a kapuba. 1:0. 
Szünet után az 5. percben Baranyai 
beadását Jenőfi egyből bevágja. 2:0. 
A 25. percben Jenöfi kiugrik és 3:0. 
A SSB a 40. percben szépíthetne, de 
Szabó 11-esét Géczy kivédi. SSK ti.— 
SalBTC II. 2-.0 (0:0). Barátságos.
Vezette: Markovics. Góllövő: Horváth és 
Takács. ' .

Március 31-én indul a Duna Kupa
Az olaszok nélkül is megrendezzük a 8CJC-I 

— állapodott meg
Magyarország, Jugoszlávia es Románia

_  T elefon jelen lésü nlc  —

Futballt
atlétikai

t e ls  ze  r e l  és o k
Schmidt-Szigeti-Szél
szaktizletében, V ,, Szem ftlynftk- 
u(ca 18 . T el. i T i - 4 4 -3 3 .

Vidéki eredmények
Érsek ni vár: Érsekújvár—Vágscllyei ,SC 

14:2 (3:1). Barátságos. Vezette: Takács. 
Szünet után. hengerelt a hazai csapat. 
Góllövő: Pintér (5). Szlávik (a). Kovács 
(3), Decsi, illetve Gál és Kronel. Jo. 
Pintér és Szlávik.

D t h n f r :  Zugló—DiMAVAG 2:2 (2:1); 
Barátságos. Vezette: Adorján. A Zugló
lelkesen, a DiMAVAG unottan játszott.
A 38 percben a rosszul kifutó Horváth 
melleit Kratzl megszerzi a vezetést. 1:0. 
Két perc múlva Pintér eredményes. 2:0. 
A 41. percben Füzér szépít.. Szünet után 
már valamivel jobban játszik a diós
győri csapat. A. 30. percben Ijjasz szé
pén lefut, .beadását Füzér bevágja. 2:2. 
J ó : Krasznai, Beli, Pyber cs Kratzl 
illetve a fedezetsor.

Pereces: Miskolci VSC—Peraees 3-3
(3-2) Barátságos. Vezette: Gédl. goi- 
lövőV Kovács (2). Balogh, illetve Tur- 
béki (3) Jő: Kovács, T örök . és .Szabó 
illetve", Molnár. Eokr&s,. Tnrbéki.

Sopron: SVSE-SSE 5:2 (1:1).. Barálsá 
"•os Vezette: Vécsci. Mély talaj, erős 
Tájék. Góllövő: Tóth (2), Bárdics <2>, 
Boros, iU. Beisner ée Kömuv«e (ongol)■

Kecskemét: Dunakeszi Magyarság—KTE 
(1:4 (3:3). Barátságos. Vezette: Gruúen- 
Góllövő: Fényi II. (2). TVinezél (2). Kis*. 
Zfliros, illetve Karazsia (2). Kozma e* 
Kinka.

Szeged: SzVSE-SzAK 2.2 (2.:tt. BarAP 
súgót-. Vezette: TTesscr. Gollpvo: Borbély 
I., Suiyok, ill- Hajdú és Énekes-

Tatabánya: Tatabánya—MÁVÁ G 3:1
(Iá). Barátságos. Vezette: Takács. A 
mély talajon jobban érvényesült a hazai 
csapat. Góllövő: Németh (2). Gergely, 
ill. övi- Jó: Nagy, Szabó, Széles es Do
lina. ill. Orsziágh, Varga, Seffelm.

Pées: Pécsi Vasutas—Zsolnai SI*. 4.J 
(2:1) Vezétlé: Kat-zl* A pécsi közönség 
nagy örömére Berocz is játszott.. A .sáros 
talajon nem igen alakúit ki 30 311 lék. 
Góllövő: Bérezés (2). Diehtenstein, Sós, 
illetve Vinczc. -  PVSK vegyes—PF.AC 
1:1 (0:0). Vezette: Rolléder- Gotlovo-
BWiaW illetve Báohidi-'

1,osond: L A F C -A pátiá in  RC 3:0 0 
Barátságos. Vezette: Hirsoh. A sáros, 
másutt jeges talajon nem alakul haton 
ki komoly játék. Az ASC eg? 
bírt. a másodikban kijött a UAJPC jobb 
erőnléte. Góllövő: Kovács, Tóth (ll-esboi) 
és Molnár- _  . „Székesfehérvár: Álba Eogia—Előre—
ARAK vegyes 4:2 (2:1). Barátságos, ke
zelte: Fehérvári. Kétszer harminejoerces 
mérkőzés. A vizes, mély talaj nem na
gyon kedvezett a játéknak. üoüovo. 
Kábái (2). S-ramos, Próbajntókos. illetve 
Szabó és Világos. Háry kitünően 3*1“ 
szott-

Temesvár, március 3.
Ma délelőtt 10 órakor ült össze 

Magyarország, Jugoszlávia és Ro
mánia képviselője — G xdófalvy  Pál 
cir, Popovics Kika és Jrg<i Livius 
,jr — a. Duna Kupa alakuló gyűlé
sére. A tárgyalások teljes ered
ménnyel jártak. Este 7 órako 1 a 
k ép v ise lő k  .a lá írtá k , a  vándordíj 
m eyalá'pitásál é s  s z a b á ly v a tá t, to>- 
tahnaao e g y e z m é n y t .  : y. ■

A z  első  találkozás Jugoszlávia és 
Románia közt március 31-en lesz 
Bukarestben. Ugyanott fognak ját
szani az ifjúsági válogatottak is, 
míg a B) csapatok Belgrádban út
köznek meg.

Május 19-én Budapesten Ma
gyarország—Románia DK.-mir- 

kőzés lesz
a va(tvvúlogato11ak és az ifjúságiak 
k özt. A B) csapatok T em esváron  
mérkőznek eg-ymással.

J á ték v eze tő t m indig  a  harmadik 
érdektelen  szö v e tsé g  küld.

A D K -b iz o ttsá g o t  a  zá gráb i KK- 
k özg y ü lés  a lk a lm á b ó l fo g já k  m e g 
választan i. Abban m áris m eg eg y ez -

tik  el, m ely ik  orszá g  ad 3 és m elyik 
2 csapatot.

P op ov ics  fő titk á r vasarnap este 
m ár elutazott B elgrádba, G idófalvy  
P á l dr. h étfőn  regg e l Indul vissza 
B udapestre. ^

UIQfi
Vasárnap

éa  b é ly e ta lb a m
Áriegvzéket érdeklődőknek 
bérmentve küld: Abonyl .len#
bélvegkcresi edése, Budapest, 
!V, Váci-utca.45. «vám

tek, hogy az elnököt a francia ABC 
szerint fogják választani az egyes 
országokból. Az első évben tehát 
magyar lesz a bizottság elnöke, a 
másodikban jugoszláv és a harma
dikban román. .

Beszéltem Gidófalvy Pál dr.-ral, 
aki a következőket mondotta:

— Teljes az egyetértés . a román 
szövetség vezetőivel. Március SS. és 
29.-éré (a román húsvét) és május 
1-ére már számos magyar klub
csapat. kap meghívást Romániába, 
amelynek egész területén szabad 
mozgást biztosítanak csapatamk- 
nak.

A  Hungária elmaradt szabadkai 
mérkőzései' tárgyában Popovics fő
titkár a következőket mondotta:

- A jugoszláv szövetség ̂  telje
sen ártatlan ebben. A Hungária el
mulasztotta idejében megtenni a lé
péseket a szükséges engedély be
szerzése ügyében. Semmi akadálya 
sincs annak‘ hogy magyar csapatok 
minden területi korlátozás nélkül 
jöjjenek hozzánk,,.

A KK' ügyében , is • tárgyalások 
folytak a három ország kiküldöttei 
közt. Egyöntetű a felfogás, hogy 

meg fogják rendezni a KK-t 
akkor is, ha az olaszokat nem sike
rül álláspontjuk megváltoztatására 
bírni és esetleg a csehmorva véd
nökség is távolmarad ebben az év
ben : a KK küzdelmeitől. Ebben az 
esetben 8 csapattal rendezik meg a 
KK-t úgy,- hogy Magyarország 3 
csapatot ad, .Jugoszlávia és Romá
nia közt pedig sorshúzás útján dön-

NB-bajnoki mérkőzések:
Bihari-utca: Törekvés—Újpest.
Latorca-utca: E lek trom os— Kis

pest.
Üllői-út: Ferencváros—Szolnok.
Latorca-utca, vagy Hungária-üt: 

Taxi—Szeged.
Debrecen: Bocskai—Hungária;
Kassa: Kassa—Gamma.
Kajt az NBB-ben: Alföld: Rákos

keresztúr—-KEÁC, Szentlörino - ,
WMFC, Vasas—Budakalász, MAVAG 
—UTE, SzAK—Postás, Cs. MOVE— 
FTC. Dunántúl: Tatabánya—Tokod, 
Egyetértés—Komárom, SVSE—Zug
ló, Érsekújvár,—Pénzügy, MTK-- 
SFAC, Pécs—Lampart, Dorog—
Álba Regia. Felvidék: Nyíregyháza 
—SBTC, SSE—DVSC, Rusj—Uosonc, 
özd—Beregszász, DiMAV AG—Mun
kács, BVSC—Ungvár.

Bajnoki mérkőzés
Amatőrbajnokság

II. osztály 
Északi csoport

DTE ,11— RFC Ti* (l:#). Me*ye,r!-ót. 
Vezette/. Mejofezky... A .mérkőzés nml?
részében fölényben jítszó LTE II* iucj~- 
órüemclten ’ gyöxött. Gollöv'öi Harsányj-
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Javuló csatárjátékkal 
könnyén nyert az Újpest

Ujpest—Kassa 6:1 (3:1)
Kassa az első félidőben még tartotta magát
CróJSövő: Hidasi, Mester, Tóth (Kassa), Tóth 
(Újpest), Hidasi, Hidasi (il-esből), Szűcs 
Megyeriéit, 2000 néző. Vezette: Kónal

_ Hfivös, borús, szeles időben gyüleke-
8£ii a közönség a Megyeri-úti pályára.

Aü újpestiek nyugodtan késziijödaek. 
Két-három játékos fejelési gyakorlatokat 
végez. Mészárgs edző kérdezgeti a fiúkat:

— Ki akar rágógumit?
Kivonulás előtt Lan-íelder igazgató 

a  kassai szélsőkre hívja fel a hátvédek 
figyelmét.

A kassai öltözőben P. Szabó és Losky 
Ferenc intéző utolsó utasításokat ad a 
játékosoknak. A csapat Kertész nélkül 
készülődik. P. Szabó meséli el, hogy 
mién hiányzik:

— Miskolcon kim volt az állomáson 
Kertész — mondja —, de csak akkor volt 
hajlandó velünk tartani, ha megígérjük 
neki, hogy hétfőn kézhez kapja a ö i  
MAVAG-ho* szóló kiadatását. Erről szó 
sem lehciett s így Kertész Miskolcon 
maradt.

Kertész helyett a tartalék Várszegi 
játszik; . .

Pompás pályán — nincs rajta 6«m sár, 
som víz; nem is kemény, nem is puha, 
csak egy parányit csúszós — így áll téí 
a két csapat:

Újpest: Sziklai — Futó, Joós — Szalay, 
Szűcs, Balogh — Kocsis, Pálya, Hidasi, 
Mester,• Tóth,

Kassa; földes — Péter!, Tölgyesi 
Takács, Pásztor. Nádas — Tóth, Jánosi, 
Ad ám, Várszegi, Vadász.

AZ I. FÉLIDŐ
A Kassa az első percekben lendü

letes rohamokat vezet. A 4. percben 
azonban már az Újpest eredményt 
ér el. Kocsis szögletet rúg, Mester 
fejese a kapu helyett újra Kocsis
hoz száll s Kocsis félmag osan
visszaküldi a labdát a kapu előtti 
csomóba, Hidasi négy lépésről, ka
pásból a jobbsarokba vágja.

pedt a körme. Takácsnak * fülét ragaszt-
gatja az eűző.

A  II . FÉ L ID Ő
Újpesti rohamok vezetik be a 

második félidőt. Az Újpest szögletet 
ér el, majd

Két góllal volt főbb az Elek
tromos — leél pofyagóllal 
győzött a Hungária *

Hungária—Elektromos
2 : 0  ( 0 : 0 )
Négyest kiállítása után érte el második gól
ját a Hungária
Góllövő: Dudás, Páasmásiíly (öngól)
Hmigária-útj 3500 néző, Vezette; Iványi

"■BESSSMSSBMSÍ

Pálya húszméteres nagy lövése 
a felső kapufáról pattan vissza.

1:0 .
Most már az Újpest az űr a pá

lyán. Tóth, majd Pálya szép lövése je
lenti az újpesti fölényt, aztán két- 
ízben is Csak szerencsével menekül 
meg a kassal kapu a góltól. Egy- 
Izben Péteri lábáról hajszál híján a 
kapuba pattan a labda, Földes 
azonban az utolsó pillanatban el
csípi. A 12. perc újabb újpesti szög
letet hoz, majd egy perc múlva 
Pálya pompás, ívelt labdával indítja 
Kocsist, Kocsis középre fejel, Hidasi 
tisztán kapja a labdát és nyolc lé
pésről a jobbsarokba küldi. A já 
tékvezető azonban nem adja meg a 
gólt. Hidasi ugyanis kezezett.

A 17. percben újabb Újpest-szög. 
let. Ezt Tóth küldi be, a Kassá vé
delme röviden ment. Ide-oda pattog 
a lábak között a labda, végül Mester 
tíz lépésről megvágja s a labda a 
meglepett kapus mellett a háló kö
zepe iáján köt ki.

2:0 .
A 20. percben a játékvezető füttye 
megállítja a játékot. A játékosok a 
pálya közepén vigyázzállásban, a

Az égboltra felhők húzódtak,
mire megkezdődött a mérkőzés. Az

_. . .előző déli meleg napsugár azonban
. labdát, majd Mes- 5 szerencsésen megpuhította körülbe-
dn«hói °  A TÓ!'íIf .^ fg u n t o t t  láb-i lül 3 cm mélységben a talaj felüle- iából,  ̂ A széltől is támogatott; tét. így azután eszményi talaj vár- 

jpest igen erősen szorongatja a ; ta a csapatokat. Sehol
kassai csapatot. Mester mellélő. A 
10. percben Joős elörevágott labdá
ját Földes csak szögletre tudja tol
ni. Péteri á tizenhatoson kézzel löki 
Hidasit. Mester szabadrúgása a 
sorfalból vágódik vissza. A 15. 
percben Pálya ballal nagy lövést 
ereszt meg. Szöglet lesz belőle, eb
ből Hidasi három lépésről fölé 
emel.

A Kassa jóformán a félvonalon 
sem jut keresztül. A 18. percben 
Hidasi középen jó labdával meg
ugrik. Bár nyomják s a tizenegyes 
pont táján meg. is botlik, mégis gól
ba vágja a labdát, a bal alsó sa
rokba.

4:1.
A 21. peroben a behúzódott új

pesti Tóth a csomóból balra hűz a 
labdával. Mikor egy kis levegőhöz 
jut, 1Ö, Péteri a kezét tartja a lövés 
elé. A játékvezető tizenegyest ítél. 
A Kassa enyhén tiltakozik, de 
hiába.

A tizenegyest Hidasi juttatja 
lapos lövéssel a jobb alsó sa

rokba. 5:1.
A 27. és 28. percben a remekül 

játszó Tóth Matyi kétszer is kapu
fára lő. A  34. percben nagy Pálya- 
bomba a kapusban akad meg. 
Szaporodik az újpesti szögletek 
száma. Kassa a 36. percben vezet 
valamirevaló támadást Ádám révén, 
a lövés aacnTcan fölé megy. Szorgal
masai! lövöldüzgetnek az újpesti 
csatárok, de nem találják el a 
kaput, a tömören védekező kassaiak 
is sok támadást • rombolnak szét. 
A 40- percben Pálya lövése a léc 
belső éléről pattan el, végiggurul a 
gólvonalon, aztán kimegy. Az Újpest 
gólt vitat, a játékvezető megkér
dezi a partjelzőt s aztán — nem 
adja meg a gólt. Pálya megint csak 
a felső lécet találja el, aztán a 42. 
percben Szűcs mintegy 25'—so mé
terről váratlanul rászúrja a labdát 
s az a meglepett Jcassai Icavus mel
lett a jobb felső sarokba vágódik.

6:1közönség pedig felálíva, levett k a l a p - I . TT. " . .  .
lappal ünnepli jubiláló kormányzón- I Tov.at>bra *3 32 1jJP-st támad, de az
M t. . ■ *■

egyetlen
tócsa sincs, száraz a pálya, csak 
egyes sávokon nedvesítette át. a víz 
a legfelső réteget. Itt kissé csúszós 
is a talaj.

Látszik, hogy kint a pályán hideg 
északi szél fúj. Az öltözők szokatla
nul tömöttek. A Hungária Öltözőjé
ben Feldmann kérdezi a bejövöktől, 
hogy hoztak-e szerencsét. Majd ami
kor érdeklődnek tőle, hogy mi lesz 
a sógori párharccal (Tóth Istvánt 
és Feldmann Gyulát tudvalévőleg 
sógorsági viszony fűzi össze), Fetd- 
mann nevetve mondja:

Pista éppen most osztja ki a 
nyershúst „ oroszlánjai“  közt.

Vági mosolyogva öltözik, de lát- 
szüf rajta az elfogódottság: Vájjon 
hogyan. sikerül a bemutatkozása a 
Hungáriában? Fekete nadrágot és 
fekete inget húz. Mandík. Béla meg
jegyzi:

— Ebben máris hasonlítasz Szabó
Tónihoz.

Az Elektromos öltözőjében Páz- 
mándy vetkőzik. Fűzi I. ugyanis 
meghűlt, beteget jelentett, helyette 
Pázmándy lesz a jobbhátvéd.

A játékosok jókedvűen készülnek.
A Hungária kék-fehércsíkós ing

ben, fehér nadrágban, az Elektro-

FlfTBAII
r ű a u H E a
mos piros ingben és sárga nadrág
ban jön ki. A Hungária választ. Az 
első' féljdőben az övé a klubház felé 
eső kapu. A szél nem nagyon erős. 
Egyelőre a Hungária ellen fúj,

Hungária: Vági — Kis, Bíró —
Négyest, Turay, Sebes — Béky, 
Müller, Dudás, Vidor, Titkos.

Elektromos: Bakon — Pázmándy, 
Pákozdy — Kapocsi, Gajdos, Mar* 
tonos — Rozsáli, G. Tóth, Szend- 
rödi, Felcecs 111., Pálinkás.

Újpest-fölény alakul ki. A Kassá 
csak szórványosan támadgat. A 28 
percben azonban az egyik kassai, tá' 
madás gólt hoz. Az ötösről Adám és 
Joós fejéről baloldalra, Vadászhoz 
pattan a labda, az beküldi és a kö 
eépre húzódott kassai Tóth mintegy 
nyolc lépésről a jobbsarokba főid. 
Sziklai hiába vetődött.

2 :1 .
A Kassában most Tóth és Jánosi 

helyet cserél.
A 30. percben Hidasi egy labdával 

a jobbszélre kerül ki, onnan ívelten 
középre ad, a tizenegyes pont táján 
az újpesti Tóth ugrik a labdára és á 
későn kifutó kassal kapus felett a 
gólba emeli.

3:1 .
Az újpesti Tóthot szabálytalanul 

szerelik az alapvonal mellett. A sza
badrúgás után Mester fölébombáz. 
A  36. percben Balogh talpalással 
akarja elvenni a labdát Takácstól, 
egy perc múlva Takács visszavágd- 
talpalást csinál. Háborog a nézőtér, 
a játékvezető erélyesen figyelmez
teti a kassal jobbfedezetet, (ősszel 
Takács rúgása nyomán törött el 
Zsengellér iába.)

A 40. percben Mester-bomba alig 
Száll a léc fölé, aztán a 45. percben

Mester újabb bombalövését a 
kassai kapus előbb felső lécre 
tolja s csak aztán tudja el

csípni.
A  félidőt jelző fütty után egy má
sodperccel a kassal Adám lábáról az 
újpesti hálóba gurul a labda, de 
Sziklai már nem is nyúl utána. 
Miért is nyúlna?

SZÜNETBEN
S-zünpfben a-i újpestiek Hidasi meg 

nem adott gólja miatt.* hábórognab, azt 
állítják, hogy nem volt *ezó keZezésrőI.

A  kassai öltöző *e!a van panasszal. 
Legtöbbet Balogh Bonzúra panaszkodnak. 
Péteri a torkát fájlalja. Jól be is kö-

eredmény már nem változik.
S zö g le ta rá n y  10 :0  U :o )  a z  Ú j

p e s t  javá ra .

NYILATKOZATOK:
Langfelder F erenc: A nagy szél erő

sen zavarta a játékot. Nagyobb fölény- 
len játszottunk, mint ahogy a gólarány 
dfejezl. Szűcs javul, az 6sszel:ötök ér

deme, hogy minden helyzetből igyekez
nek lőni.

Mészáros István: A nagy szélben nem 
alakulhattak ki jő  kombinációk Áz 
eredmény, úgy érzom, megérdemelt.

P. Szabó Gábor: Az adott körülmé
nyek között elégedettek lehetünk az 
eredménnyel.

Losky F erenc: Mi már az NBB-re né
zünk s ebből a szempontból örvendetes, 
hogy a fiatalok jó l játszottak.

BÍRÁLAT
Az Újpest javuló formát mutatott 

ezen a mérkőzésen. All ez elsősorban a 
fedezetsorra, másodsorban a csatársorra. 
Végre lehetett látni az újpesti csatárok
tól szép, gyors. Ötletes kombinációkat és 
főleg lövéseket. Ha a lövésekkel vala
mivel több szerencséjük van az újpesti 
támadóknak, akkor kétszámjegyű ered
mény is születhetett volna, A célzási 
készségben azonban még némi fogyaté
kosság volt észlelhető, — Igaz, hogy a 
szél is zavarta a labdák irányát. Igen 
sok újpesti lövés csattant kapufán úgy, 
hogy csak hajszál hiányzott a gólhoz. 
A Kassa az első félidőben, különösen 
az első félórában egész jól tartotta ma
gát a szél segítségével, fordulás után 
azonban a félvonalon is csak elvétve ju 
tott át. Kom oly veszélyt egyetlen kassai 
támadás sem jelentett az újpesti kapu
ra.

Az Újpestben a közvetlen védelem 
fölényesen működödtt. A fedezetsorban 
Szűcs eleinte keresgélte az ollót, de 
aztán egyre  jobban belemelegedett a já
tékba, Szalay és  Balogh szinte hibátlan. 
A csatársor legjobbja  Tóth Matyi. Min
den labdáját pompásan játszotta meg. 
Kocsis is jó  formában van, kár, hogy 
aránylag kevés labdát kapott. A két 
összekötő is üfryesert játszott. Jól hoz
ták fel a labdát és szorgalmasan lövöl- 
dözgettek. Hidasi góljain kívül nem so
kat mutatott.

A Kassában Földes nemigen tehet a 
gólokról. P éteri  volt a jobbik hátvéd, 
ügyesen mozgott Pásztor, és Tóth. Adám 
tehetséges játékos, niás környezetben bi
zonyára jobban érvényesülne.

Rónai a fiatal Játékvezetőgárda igen 
tehetséges tagja. Nyugodtan rá lehet

AZ T. FÉLIDŐ
Parázs Elektromos-támadások ve

zetik be a játékot, Már a 2. percben 
Fekecs lövése pörög kellemetlenül á 
kapura.

Vágit a szerencse Is segíti 
pattogó labda védésében.

Két perc múlva Pálinkás tör ki, az 
átfutó Bíró sem tudja szerelni 
Turay csak nehezen tisztáz a kapuja 
előtt. A kék-fehérek kitörő kísérle
tezéseit biztosan veri viasza az Elek' 
tromoa védelme. A  8. percben

Pálinkás süvítő lövése zúg él 
keresztben Vági kapuja előtt. 

Rozsáli fejese után a salakpályán 
elhúzódó hóhegyláncon akad fel a 
labda. A  lelátóról egy hang kiált le 
Takács Bélához: '

— Hozzanak létrát!
A 10. percben Pázmándy vissza* 

felé sikerült felszabadító rúgása 
szögletre gurul, Béky szögletét azon
ban Martonos kifejeli. A 11. pero
ben pompás Pálinkás—Martonos— 
Fekecs—G. Tóth akció után

!e «  & játék. A 21. percben van az
ünnepi szünet, a közönség a csapa
tokkal kiált Sebes vezényletére há
romszoros éljent Magyarország ju 
biláló kormányzójára.

Müller néhány jó labdával szök
teti Békyt, Dudás lök, Vidor túl
sóké vár ki a lövéssel. A  23. perc
ben gyorsiramú Elektromos-táma
dás után '

pillanatokig pattog a labda Ide- 
oda Vági kapuja előtt, de » 
kék-fehér védelem mindig jó 

ütemben avatkozik be.
Erősen szorongat most az Elektro
mos-csatársor. A  27. percben Páz
mándy 35 méteres szabadrúgását 
Fekech akarja hosszabbítani, de nem 
éri el a labdát és

a meglepett Vági az utolsó pil
lanatban tudja szögletre tolni a 

bőrt.
A 30. percben Béky az ötös sar

kán ront jó helyzetet. A 32. perc
ben Bíró és Négyes! túlkeményen 
fogja közre Szendrődit. Pázmándy 
szabadrúgása a kapu fölé száll.

A 33. percben Kis szögletre fejeli 
a labdát Pálinkás elől. A szöglet ve
szélyes, végül is Biró fej Mi ki a lab
dát a kék-fehér kapu elől. Vidor jó 
labdájával Béky elszökik, de a kapu 
felső hálójába adja be a labdát. 
Turay szabadrúgását a sorfal védi. 
Gajdos igen jól irányítja csapatá
nak játékát. A 41. percben

Müller 18 méteres lövése
végre olyan Hungária-akció, amely 
komoly veszélyt jelent az Elektro
mos kapujára. Bakon, ha nehezen 
is, vetődve fogja a labdát. Válta
kozó játék tölti ki a félidő hátralévő 
idejét.

a  s z ü n e t b e n
A Hungária öltözőjében Feldmann 

Gyula pattog:
— Csatárok, ne forgolódjatok-. . .  így 

elveszítjük a mérkőzést. . . verekedjetek 
ott e lő l . . ,

Turay mutogatja a térdét, amely vér
zik. Bejődozzák.

Mamiik Béla véleménye a következő: 
y  Nagyon nehéz ellenfél az Elektromos. Jól Játszik az a csapat! Jól elgondolt 

terv szerint mozog minden játékosuk.
Az Elektromos öltözőjében csak Tóth 

István beszél, Á csatárókat korholja:
-— Jól mentek el a tizenhatosig, de ott 

kiengeditek a kezetekből az irányítást.
Fojtó teát szürcsölnek az Elektromos 

játékosai.

„KP*88 Páli?ágas III.
Beérkezés! határidő 

III. f. sí. $ ára

Eidkir©mc>s—Kispest (4:2) 

Ferencváros—Szolnok (3:2) 

Bocskai—Hungária (3.*$)

--Gamma (0:4)

Ta î—Sse&ed (®:|) 0«ű000

T5r©kvé&—üjpest (1:1) -

Dorog—Álba Regi* (3:*) ,

SSE—DVSG (2:3) ............  ,
Pót versenye A pontversenyben ceak 
mérkőzéá elmaradása esetén kérni 
számításba, egyébként csak holt" 

versenyt dönt el.

Nyíregyháza—SBTC <1:4) 

Tatabánya—To-kod (0r3j> ..

SzAK—Postás (2:2) »•<>«
(Zárójelben az őszi eredm$$iyek)

S6rz - V
Cím: A»»o«»'o*«ae

A beküldő aláveti magát a feltéte
leknek. Mindért szclvínvhcz ép és 
forgalomban lévő használatlan !• 
filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki heten kint Ötnél több szelvényt 
küld, az tea ven * ídé kérésziét 

vagy csillagot

A 2. percben már szinte a leve-, 
göben lóg a kiegyenlítés. Amikor 
Rozsáli beadását Szendrődi .sarokra 
lövi és

Vági vetődve csak a kapufának 
tudja tolni a labdát.

Pálinkás öt méterről lő, de Négyesl- 
ről szögletre pattant a labda. A  , 12. 
percben Rozsáli rúg szögletet.

A 16. percben Titkos tör ki szé
pen, de a döntő pillanatban elcáú. 
szik.

A 17. percben Négyest átvándo
rol a másik oldalra és O. Tóthot 
megrugja. A  játékvezető azon

nal kiállítja
Sebes megy jobbfedezetnek és Du. 
dás vonul hátra balfedezetnek.

A 19. percben Béky pompás ki. 
törése zavart pkoz az Elektromos- 
védelemben, de

Bakon bátor kifutással ment.
A 22. percben szabadrúgás után Pá- , 
linkás lövésére Vági dobja magát. 
Két perc múlva Martonos beadására 
jön ki jól a kék-fehér kapus. Foly-

t5zi, Nádasnak az egyik lábujján felre- bizni nagyobb feladat elvégzését Ja,

Szendrődi 15 méteres lövését 
Vág! bravúrral tol ja ki szög

letre.
A Hungária csatársorának támadá
sai szaporábbak lesznek, de még 
nem veszélyesek.

Megjön az Elektromos-közönség 
hangja, az állóhelyről zúg:

—■ Hajrá Művek!
A 15. pereben a kitörő .Dudán 
már a tizenhatoson belül van, 

amikor elveszti a labdát.
A második negyedóra elején kissé 
enged az iram, kiegyenlítettebb

A n . FÉLIDŐ
Szél ellen Is gz Elektromos kezd 

jobban. Vági már az első percben 
csak nagy merészséggel tud menteni 
Szendrődi elöl. Azután Pákozdi lö-

IN G
iáértéb s z e r in t  im, 
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vésnek Is beillő hazaadását fogja jól 
Bakon. A  4. percben Rozsáli be
adása után Fekecs veszélyes lövését 
Sebes fejeli ki. Azután Fekecs kapu 
fölé lő.

Közben s  Hungária Is támad és 
a 7. percben vezetéshez jut. 

Müller labdájával Béky fut el 
Bakon is kiszalad a labdára és a.z 
alapvonal tájékán* közelharcba bo
csátkozik Békyvel. Béky zavarja 
kapust, az elveszti a labdát, az Elek
tromos-védők ijedten a kapujukba 
futnak, Béky azonban okosan a 
kapu elé futó Dudás elé gurítja 
lábdát és

Dudás mintegy öt méterről bal 
clpöheggycl Pákozdi mellett la
posan a balsarokba lövi a labdát.

1:0 a Hungária javára.
A  váratlan gól nem veri le az 

Elektromos csapatát, továbbra Is 
támad a bordöinges csapat.

S a j á t  g y á r t m á n y ú  é s  k ü l f ö l d i

e lle n ő rző  órá k
munkások, tisztviselők, éjjeliőrök, gépek, jár
müvek, akkordelszámolás, t e l j e s í t m é n y  és 

^  k a l k u l á c i ó  e l l e n ő r z é s é r e .

O ra gyá r,T öm ö  u.

tón növekszik az Elektromos-nyo
más. A 26. percben Dudás szögletre 
ment. Egy perc múlva újabb Elek
tromos-szöglet van. A 30. percben

Szendrődi 20 méteres bombája 
a bal kapufán csattan.

Vági már vetve volt. Szinte állan
dóan az Elektromos támad. A 33. 
percben Rozsáli lefúvása miatt tün
tet az állóhely. Iványi szünetelteti a 
játékot. Egyperces szünet után to
vább megy a játék.

A Hungária Is kiszabadul, de Mül
ler lesre fut a S6. percben. Azután 
újra szinte egykapura megy a já
ték a Hungária térfelében. A  38. 
percben Fekecs lövése kerül kapu 
mellé.

A 39. percben végre megint át
megy egyszer a  félvonalon a Hun
gária és már gólhoz is Jut

Turay hosszan előre ívelt lab
dájára Balion kifut. Pázmándy 
nem veszi észre, haza akar fe
jelni és magas fejese átível Ba
kon feje felett, hiába Igyekszik 
kétségbeesetten visszarohanni a 
kis kapgs, a labda földet ér, be
gurul az üres kapuba. A Hun

gária vezet 2:0-ra.
A  gól után Pákozdi előrémegy 

jobbszélsőnek, Rozsáli lesz a bal
hátvéd. A kedvét vesztett Elektro
mos ellen most többször megy át 
támadásba a Hungária. A  45. perc
ben Martonos gondatlan labdája 
szögletre megy. Félperc múlva Pá
ntozóit szereli Bíró szögletre. Szend
rődi a felső léc tetejére fejeli Pá
kozdi becsavart szögletét és ebben 
a pillanatban jelzi Iványi a mérkő
zés végét.

Szögletarány 8:S (S:l) az Elek
tromos javára.

SPORTÉRM EK
LUDVIG

Bp. Thélt K.-ts. 18. kaphatók 
lépt* árlegpit. Itliátiil. lílsi, minit



/ NYILATKOZATOK s
Veldmann Gyula, a Hungária edzője* 

örülök, hogy győztünk, az Elektromos 
‘ Jobb volt.
1 kandik Béla? Vereségnek beillő győ
zelmet arattunk.

Weiss Ágoston: Szenzációs volt a vé
delmünk, különösen Birő.

Iványi Mihály játékvezető: Az Elek-
“ “omos-játékos labdája már tűi volt Né- 
gyesin, amikor Né gyesi hátrasarkalt, 
Jyilván azzal a szándékkal* hogy sza
bálytalanul akassza őt. Ezért ki kellett 
állítanom.

Bakon (az első gólról): Még nem ér
iem el a labdát, amikor Béky már el
pöccintette előlem.r<5th István, az FJekeirorhos edzője: 
Ezek után csak. nevetni tudok. Ez a 
labdarúgás.

Szilvássy Dezső dr, sz. o. elnök: Sze
rencsétlen mérkőzés. Véleményem szerint 
Jobbak voltunk a Hungáriánál.

A  F U T B A L L B A N  M IN D E N  
L E H E T S É G E S

Ezt a mérkőzést általában nehéz 
Recésnek tartották a Hungária számára. 
Aki azonban künn volt a Hungáriá
don, a látott játék alapján egészen 
könnyű mérkőzésnek kellett, hogy tartsa 
“r az Elektromos javára. Mert a villa- 
doscsapat szinte az egész vonalon job* 
ípaa játszott, mint ellenfele. Ha a fel
hőben 2:0-ra vezetett volna az Elek
tromos és a 10 emberrel játszó Hungá

ria  ellen végül is S:0-ra győzött volna, 
a játék képe alapján mindenki sima és 
Megérdemelt győzelemnek minősítette 
v°lna ezt az eredményt. A sors azonban 
Másként, akarta. A majdnem állandóan 
Védekezésben levő Hungária két nagyon 
Bzerencsés góllal magának hódította el a 
Mérkőzés mind a két pontját, amikor 
Még az egyikre sem szolgált rá. Ez a
futball . . . , .
, Annak ellenére, hogy ezt a mérkőzést 

Esősorban a szerencse döntötte el a 
Hungária javára, meg kell állapítanunk, 
5°&y a Hungária védelme elsőrangú 
teljesítményt nyújtott és hogy az Elek- 
teomos csatárai a döntő pillanatokban 
bem tudták a kidolgozott helyzeteket 
kihasználni. De ettől függetlenül is gyo- 
■elmét érdemelt mindenképpen az Elek
tromos. Hiszen, hogyha csak Szendrödi- 
Jéfc két lövésé— egyik, amelyiket Vági 
a kapufának tolt, a másik, amelyiket az 
oldalsó kapufa védett ki bemegy,
Rkkor már igazságos lett volna az 
Eredmény, feltéve, hogy csak egy potyá
déit szedett volna be Bakon. A mérkő
zéseket azonban az elért gólok száma 
fönti el és hiába jelezte a S ;? '8 
Jetarány is az Elektromos fölényét, a 
két pontot a Hungária vitte el. ^

Az Elektromos már nagyszerűen be
gyakorolta az olasz rendszert. Ezzel nz 
A pjában  védekezésre beállított rctpcJ~ 
Szerrel mezőnyfölényt is ki tudott dol
gozni, mert játékosai nagyon fegyelme-

Ismét a IL f éíídőbell pompás 
játékával nyert a Ferenc* 
város

Ferencváros^Haladás 4sl (0:0)
A legfőbb csapatrész: a Ferencváros fede
zetsora
Góllövő: Klsiely, Sárost slr^ Mórocz, Jakab*
Jakab
Szombathely, 4000 néző. Vezette: Palásti

Magi siker w®St ssln- 
mrnmm — filmen még 

sssgsf@tífe lett I

IOTIÉLL
cipg, d r e ss z  o a ; y  v á la s z té k b a n . 
Saját k é ss ífn jé u y ű  m e c c s la b d a

Í K é g l e r J s t v á K  S ^ te

| Őpest. V ili., Jóntf-krt IS. as. T*U 
S51 Kírje tavaszi árjegyzékemet.

***.tek. Pontosan betartják helyüket e« 
a labda gyorsan vándorolt embertől 

terhez. A döntő pillanatokban azon- 
an kevés az ember elöl- Ez a körülmény 

' ? ,.«gy-két csatáruknak a kapu előtti 
ífttünő bizonytalansága szintén közre 
«>szott ennek — a két csapat téUelít- 
■"6Bye alapján mégis csak irreális — 
®!'edinénynek a kialakulásában.

A Hungária játékában is az olasz 
b̂rlgjp,gj,j.g, Yíil ő igyekezetét lehetett fel” 

^dezni. A  szélső fedezeteken felül még 
JV ayt is leginkább a védelemben lnhe- 

látni. Ezzel a megerősített vedélem- 
5*J harcolta végig a kék-fehér csapat a 
játékot, amelyet egy mondatban így le>- 
®etne legtalálóbban jellemezni: az Blek- 
•fotnns csatársorának és a  Hungária ró- 
^lír.'éü&k párharcát a szerencse döntötte 

a Hungária — csatársora javara.
CSAK VÉDEKEZÉSBEN VOLT 
NAGY A  HUNGÁRIA

. A Hungária védelmében Bíró játéka telje- 
válogatott szinten morgott. Gyorsaság. 

“Mtározoitság, jó  ülcm-érzAk ©g-éfízíti ki 
J fegyverzetét ennek a testi adottság 
SPjgáhan is pompásan ellátott fiúnak. 
^.ls bizonytalanul kezdett ős Pálinkás 
Mzony később is sokizor elment mellette. 
A 16-oson belül azonban Kis is hasznos* 

bizonyult. Vági nagyszerű érzékkel 
ki kapujából- A szerencsével nyíl* 

®u szerződésre lépett.
védelemhez kell számítanunk a 

“edezetsort is amely ezúttal vajmi kevés 
• «°ndot fordíthatott a támadósor támo- 

r aUsára. Turay megfizehetetlen értékű 
Eareos Négyes! játékában nem egyszer 
komoly tehetség csillant fel. Sebes szór- 
airu& határtalan.

- A  támadósortól alig láttunk épkézláb 
k íf ’.őt. Bcky sokat rontott. Miiller
í f^ n y  jó'Táöktetéeen és egy lövésen 
hí j szinte semmit sem produkált.

nem számított a csatársorban, 
részletmunkában fecsérelte el 

.  eíft. Titkosból csak itt-ott robbant ki 
gi lendület. Egészben véve teljesen 

ieteső és meddő Sor volt ez az ötös.
i AZ ELEKTROMOSBA!. CSAK 

A GÓLÉRA HIÁNYZIK 
ír*? Elektromos csapatában kidomboro- 
tsH az együttes egységes játékfel- 
U n8®. Néhány gyenge pont azonban 
fc?kozza a csapat játékerejét. Ezúttal 
aljúmnak, illetve Fázmóndynak cgy-egy 
ífigf hibája gólhoz juttatta az ellen- 
'4 A  Rázmíndy egyébként jó l játszott, 

kockázatos megoldásai nyomán nem 
s»w?®r libabőrös lett az Elektromos- 
forífolők háta, rálm zdy is válogatott 

^ '4ban van, akár Bíró kartársa, 
onj,,, íedezetsor tagjai egyszerűen, dé 
eieníí‘ hasznosabban játszanak. Minden 
Shár?5 nélkül szedik le a labdát és 
Jtei’. í  a csatársorba továbbítják. Sok 
aan^tlabdát láttunk tőlük. Gajdos las- 
h5 legjobb középfedezeteink közé

*■ Le okosan játszott Kapocsi és 
*o<mos is.

áatv„Csatársorban G. Tóth és Fekecs 
épített és irányított. Szend- 

Várf:® . nagyon vigyáztak. íg y  is többet 
3átéknk t81e- Minél tovább haladt a 
Elektr„S!lnál jobban halványodott el az 
vége Jibes-középcsatár. Csak a Játék 
lövéssel j emberelte m eg magát néhány 
-Rozsán* fle akkor a szerencse hagyta el. 
Szögletrfiííem tudja befejezni akcióit, 
kas sót ®?®aí hasznavehetetlenek. Fálin- 
téián az Amaúást vezetett, de a 16-cs 
. Ivánvi h tudománya is elfogy.Vezette* *a ̂ tározottan és jó  meglátással mérkőzést.

Szombathely sportközönsége va
sárnap- sűrű sorokban vándorolt az
S zF C  klesfekvésü pályája felé. A 
rendkívül nagy érdeklődésnek két 
oká volt:

a) A Fradi volt a vendég s Szom
bathely a Haládás után a Fradit 
szereti a legjobban.

b) A  Haladás tavasszal első mér
kőzését játszotta otthon.

Már fél kettőkor megindult a vá
ros. Az idő remek, az égbolt tiszta, 
süt a nap. Ennek ellenére elég hideg 
van.

A kifelé vezető űt nagyon rossz, 
a pályán a játéktér körül minden 
vizes ős latyakos, de maga a pálya 
kifogástalan. Sima, száraz, sőt he- 
lyenkint még poros is.

A  Haladás öltözőjében nagy a jó 
kedv. Gazdag mondja társainak:

..— Gyerekek ügy dolgozzatok, 
hogy ez a labda a mérkőzés végén a 
miénk legyen.

Kovács II. hozzáteszi:
— Ha a miénk lesz, akkor este 

még kuglizni is fogunk veié.
A Ferencváros a szállodában öl

tözik, taxin érkezik a pályára. A 
fiúk a mérkőzésről nem igen beszél
nek. Kivonulás 'előtt bezárják az aj
tót: tanácskoznak.

Palásti játékvezető a kezdés előtt 
hitelesíti a pályát. A Ferencvárost 
„éljen" és „Gyurka" kiáltással fo- 
fogádja a közönség, de a Haladás is 
káp tapsot. Felállnak:

Ferencváros: Csikós — Tátrái,
Polgár — Hámori, Sárost III., Lá
zár — Suhai, Jakab, Sárost dr., Kl- 
szely, Gyetvai. ■

Haladás: Körmendi — Kalazi,
Kiss — Pillér, Kalocsái, Kovács II.» 
Szabó, Gazdag, Morócz, Héjjá, Lo
vász.

EGYFORMA ERŐK 
A Ferencváros kezd, de rögtóti n TTn- 

ládát) támad- A baj azonban ar, ho^y 
Morócz és H éjjá nem lo. A  7. Percben 
feljön a Fradi, Sáros! dr a jobb alsó 
sarokra küld lövést s 

Körmendi csak nehezen védi a lab
dát.

Most Gazdag-Szabó—Móróc* ossz játék
után Móróez kapásból melle 10. A Ha- 
ladás ott marad a Fradi kapuja clotl, 
de Lovász lövése is mellé megy. A 10. 
percben Kiszcly lövésót fog ja  Kürmondh 
W jd  a túlsó oldalon Szabó bead, de a 
lesen álló Lovász mellé ló. A Haladás 
támadásai most góllal kecsegtetek. A 
13. percben Szabó beadasa száll Csíkos 
kapujára, Héjjá fejel.

Csikós kiüti a labdát.
Meleg helyzet volt, de a kővetkező még 
melegebb. A 14. percben ismét Szabó ad 
be, Csikóson már átmegy a labda, 
Móróez szinte a gólvonalon kapja csak 
hálóba kellene sodornia, de a labda 
Móróez lába között megakad.

Á közönség már gólt kiabál. Tátrai 
azonban odaszalad s kirúgja a lab

dát. A  játékvezető továbbot int.
A  16- peicben támad a Fradi, Kiszcly 

nagy lövést ereszt meg, a labda szög
letre pattan. A 22. percben riller
Gyetvai elöl ment szögletre s mind na
gyobb fölénybe, kerülnek a budapestiek- 
A 28. percben Sárosi dr 30 helyzetbe ke
rül, do

három lépésről mellé 18.
Utána Lovász rosszul szökteti Héjjá-t,
Hámori elcsípi a labdát. Kiszelynek
adja s ez

a felső léeet találja él
A ga, percben Gazdag—Szabó összjátók 
után Lázár Héjjá elől elrúgja a labdát* 
pedig Héjjá jó helyzetben volt. Szép és 
változatos a játék a hátralevő percekben

FEKETÉT ISZIK
szünetben mindkét csapat, A _ Ferenc
város csendben, nyugodtan ül. Tóth 
Lajos dr ezt mondja:

__ Elégedett vagyok, csak a támadó-
sorunk igyekezzék jobban befejezni a 
támadásokat. Eddi* »  *:• igazságos
eredmény.

A szombathelyieknél Kőműves elnök
Így beszél:

_  Csatárok, *• Miietek attól a két 
nagy hátvédtől

nagyon támad a Fradi. A  18. percben 
Hámori szökteti gubáit, a szélső átmegy 
Kalocsáin. A beadást Sárosi dr kapja, 
tőle a labda Kiszely elé pattan, a vissza
adja a labdát Sárosi dr-nak s

a középcsatár közelről laposan sí 
hálóba lövi, 2:0.

A Haladás f i i  jön s a 25. percben 
Lovász—Héjja-akció után á balszélső a 
kapu elé íveli a labdát, Szabó kapja, a 
kapura lő,

Csikós védené, de Morócz beugrik ésegy lépésről hálóba fejeli & borfco
2 :1<.

Most újra ostromol a hazai csapat s 
úgy látszik, hogy a Haladás egyenlítem 
fog. A szombathelyi fedezetsor azonban 
Lassan visszaesik. A 32. percben Kálazi 
szabálytalanul szereli K iszelyt. A IS 
méteres szabadrúgásnak Kiszely áll neki 
és bombalövéssel küldi a kapu jobb oldala 
felé a labdát. Mindenki azt hiszi, hogy 
& labda mellé megy, de az utolsó pil
lanatban Jakab ott terem, jő  érzékkel 
teszi a lövésbe a lábát n

11 méterről á bor a kálóba vágódik*
3:1.

S xtirén f if Jáwor, S® m l a f ,  ¥i xwárf ?
■ ü í d w é g f B f ,  ö é n @ s

CASIO S:-: ÁTRIUMKedd
t ő i BÉCSIis

A Gamma csatársora vala
mivel jobb volt

Gamma—Bocskai 4 sl (2 :0)
Gyenge mérkőzés, főleg a Bocskai játszott 
rosszul .
Góllövő: Sütő, Takács, Tóldi,T u rayII.,Várad! 
BEAC-pálya, 2500 néző. Vezette: Classen

A 43. percben Gyetvai elfut Kiss mel
leti, beadását Kiszely kapja, ő Jakabnak 
engedi át.

Jakab jó l érkezik és ismét 11 méter
ről céloz a hálóba. 4:1.

Szöglótarány 3:1 (2:1) a Ferencváros
javára.

A FRADI MEGÉRDEMLI 
A HAROMGÖLOS GYö- 
ZELMÉT

A mérkőzés szép és változatos já
tékot hozott. A Ferencváros ilyen 
arányban is megérdemli a győzel
met, de ezt a győzelmet ismét csák 
a n . félidőbeli pompás játékával ér
te el. Ekkor nemcsak technikai fö
lényben volt a Ferencváros, hanem 
okosabban, gyorsabban is játszott. 
Ekkor volt kapáslövés és volt más
fajta lövés is. Ezúttal is feltűnt a II. 
félidőben, hogy a Ferencváros erőn
léte milyen pompás.

A Haladás szünet után visszaesett. 
Ekkor csak a gólja után Csillant fél 
egy kis remény...

A  Ferencvárosból Csikós helyen- 
kint egészen pompásan védett. Tát-

BELEJÖN a FRADI S CSAK 2:1 
ETÁN KÉTES EGY KICSIT A 
GYŐZELME

Már a 2 percben Kiszely labdát kap 
Sárosi dr-tól s ismét a kapufát találja 
el Ezúttal a jobb kapufa alsó részét 
A 4 percben Kiss miatt szabadrúgást 
él* el a Fradi s ezzel fel is jön. A 6. 
percben Sárosi hosszan Szökteti Kiszelyt. 
Ez kitör. Körmendi kifut eléje, de 
rosszul dobja magát. Kiszely & kapóson 
keresztül ugrik s a kapó felé gurítja a 
labdát.

A labda a bal alsó kapufáról a hálóba 
pattan. 1 :0.

A 9. percben Sárosi dr lesről gólt lő, a
játékvezető nem adja meg a gólt. Most

rai bizonyult a jobbik hátvédnek. 
A  csapat és a mezőny legjobb sora a 
Ferencváros fedezetsora volt. Ebben 
is S á rosi III. já r t elöl. Minden tekin
tetben kielégített. Utána Hámori 
nyújtott kiváló teljesítményt.. Lázár 
néha elkalandozott.

Elől- Suhai volt a sor lelke. Szinte 
minden lefutása veszélyesnek bizo
nyult. Utána Kiszely fogott ki nagy
szerű napot. Jakab egészen jól bele
jött a n . félidőben. Sárosi dr. csak 
itt-ott mutatta igazi tudását, ő  és 
főleg Gyetvai szürke volt.

A  Haladásból Körmendi remekül 
védett. Kívüle Kiss, Pillér, Kovács
II. és Szabó emelkedett ki a csa
patból. Kalocsai a II. félidőben na
gyon visszaesett.

Palásti jól vezette a mérkőzést.
NYILATKOZATOK:

Tóth Lajos dr: A szünet utáni 
játékunkkal megérdemelten győz
tünk. A  Haladás szépen játszott, 
különösen az I. félidőben.

Csikós: A  vitatott esetben a
labda nem jutott túl a vonalon, 
Tátrai vágta ki a mezőnybe.

Kőműves János: Szép mérkőzés, 
ez I. félidőben mi is lőhettünk volna 
gólt.

Palásti: Durvaságtól mentes m ér
kőzés.

A  kezdés előtt már jó  félórával 
gyülekeznek a játékosok az öltöző
ben. A  Gammában némi izgalmat 
kelt, hogy Korányi II rosszullétröl 
panaszkodik. Az orvosok megálla
pítják, hogy szérummérgezése van. 
(A múlt héten tetanusz-oltást ka
pott.) A  vezetőség hamar dönt: 
Toldi kerül a csatársor közepére, á 
balösszekötő pedig Takács lesz.

A Bocskai öltözőjében teljes á 
nyugalom. A játékosok nyugodtan 
öltöznek. Palotás edző a szélsőkre 
való játékra biztatja a fiúkat.

A két csapat Így áll fei:
Gamma: Háda — Szebehelyí, Sze- 

beni — Király, Tóth, Borhy — Vá- 
radi, Sütő, Toldi, Takács, Kémény 

Bocskai: Vörös — Nádas, Janzsó 
— Nagy, Móré, Békési — Kristóf, 
Éérecz, Turay II, Füleki, Háráy.

AZ ELSŐ FÉLIDtt
A Bocskai keid. Az első jó  támadást 

a harmadik percben Yaradi vcieti. Toldi 
magas fejese nehéz munkát ad Vörösnak 
csak röviden tudja kiöklözni és Kemény 
közeli, lövésé emberben -akad tel. Turay 
II. támad a jobbszélcn, szépen ível 
Kristóf fejére, de a jriíbSzélso nem ott
honos a belsőcsalár szerepében és 

nagyszere helyiéiből kapó főió fejei. 
Toldi ügvésen irányítja á Gamma csatár
sorát. De á Bocskai védelme jó l_ dolgo
zik Lanyhul ai Iram. A Bocskai vala
mivel ólénkebb és a 18. percben bajszai 
hiányzik a Bocskal-gólhoz. Fulekl levésé 
n©m sikerül, d«

Turay II. javít és éles lövését a ka
pufa felső jobb sárka hárítja.

A 20. percben a játékvezető megállítja 
a játékot, a csapatokat á pálya közepére 
vezényli. Ott Toldi Géza, - a vendéglátó 
csapat kapitánya háromszoros .éjjent ve; 
ádnyel a húsz éve országló kormányzó 
urunkra. , _A Bocskai támad. Szögletet ér cl. a 38. 
percben Viszont -gólt kap. Nádas elrúg
hatná a labdát Told! elöl. de fölenyeske- 
djk, a labda röviden pattan cl tőle a 
ISios közepe felé. Éppen jó l  jön  lábra a 
hátulról érkező Sütőnek.

Sütő remekül leszorított, pontosán 
célzott lövéssel bombázza a labdái 

a jobb alsó sarokba. (1:0). 
Változatosan folyik a játék, de a_ esa- 

társ-oiok lényegesen gyengébben működ
nek, mint a védelmek. A  40. percben 
Háray felvágja Királyt úgy, hogy az 
alaposan hátára esik és jó  darabig sánli- 
kál az ápolás után is. A  szabadrúgást 
Szebehelyi irányítja a partvonalról a 
kapu elé,

Toldi fején tovább csúszik a labda 
balra és a szemfüles Takács közelről 

a hálóba lövi. 2:#-
A hátralévő időben a Bocskai támad

da — ellenféltől kapta!
A  Bocskai heves támadással felel a 

gólra. Kristófot gáncsolják. Berecz sza
badrúgása laposan száll a kapu e,é, 

Turay kiugrik a labdára, fölemeli a 
labdát és aztán s bal felső sarokba 

feledi. 3:1.
A fellelkesült Bocskai hevesen roha

moz Szebehelyi kezel éri a labda, dé a 
játékvezető nőm lát szándékosságot. A 
20. percben viszont

kiugró Bcréczét gáncsolják a Gam

FBTBiLL-SZMtZLEl
(BERINGSíi) 

P P l I i  I  Büdafok-Oatmní FC
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* Fővárosi textil gyár eégosapa- 
tába azonnal igazolható csatárt és 
középfedezetet keres. Szövők (szövő- 
tanulók), textilkereskedősegéd előny
ben. Ajánlatok „Cégosapat“ jeligére 
a kiadóba.
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többet, do csatárai »-H« tudnak mozogni 
a tervszerűen védekező Gamma-hátvédek
mellett. ___■ SZÜNETBEN

A Gamma öltözőjében Király panasz
kodik oldalára.

Meggyűrjúk és máris jobban van. Só* 
edző ad utasításokat fiainak további 
komoly munkára.

A Bocskai öltözőjében Falotás edző 
méltatlankodik:

.— Több akarattal kell játszani, a 
futball szerencsejáték, de a szerencse 
azt segíti, aki akar!

A vezetők általában azt hangoztatják, 
hogy többet kell a szélsőkre játszani.

A II. FÉLIDŐ
Gyenge iramban indal a második fél

idő. A fi. pereben Várad! beadását 
Toldi Cseh Matyi fénykorára_ emlékez
tető modorban átlépi és Kémény hagy 
lövést ereszt meg, de V örös Szépen védi. 
Az első. negyedóra után egész váratla
nul bclcmelegednek a játékba a_Bsapatök 
és most végre lendületes és erdekes a 
mérkőzés. A 16. percben Sütő lövése 
Janzsóról tovább perdiit .  a kapu felé. 
Toldi teljesen rzabadon kapja a labdát 
ée *  kifutó kapus fölött a hálóba emeli.

J:fc
T»i# te##® ÍR*. «*k«r * labdái kapta..

d& K l u g i u  í r u i v w o v s  es ^—— ..-- •* — — —
ma-védők és ez már vitathatatlan 

11-es.
Füleki áll a labdának, gyengén helyet! 

a bal sarokba,
Háda vetődve kapufára üti. astán a 

gólvonalon még idejében elcsípi.
Hódúnak néhány kellemetlen labdát 

kell ártalmatlanná tennie. Kemény kapu
fát' lő, de közben Toldi feldöntötte a 
debreceni kapust. Amúgy sem lett volna 
gól. A Bocskai Fülekit teszi a halszélre 
és Háray lesz a középcsatár, de a rossz 
debreceni csatársoron ez sem • segít.
A játék végén a Gamma némi fölény,é; 
kerül, de a Gamma csatársora sincs fór- 
mában.

A 43. percben Kemény beadását Toldi 
fejeli kapüra, Vörös csak a iéc segít
ségével tudja kiütni a labdát — röviden!

Az eléje pattanó labdát Váradi a- 
debreceni kapuba vágja. 4:1.

Szögletarány 5:2 (2:2) a Bocskai javára,

NYILATKOZATOK:
A Gamma öltözőjében nagy az öröm. 

Hádának többen gratulálnak a 11-es ki
védéséért.

A Bocskai öltözőjében nyugodt a han
gulat. Csöndesen vetkőznék a játékosok. 
Mindenki elismeri, hogy a Gamma jobb 
volt.

Fiola Antal: Az angol rendszer diadala 
volt ez!

Sós edző: Á csapat észszerű játéka a
legszebb reményekre jogosít.

Kwpinszky dra a Bocskai hatósági 
biztosának képviselője: Jobb volt a
Gamma. Még sok n meglepetést fog sze
rezni ellenfeleinek!

Palotás edző: Ma már csak egybő!
lehet fuballozni!

MEGÉRDEMELT GAMMA- 
GYŐZELEM

A múlt héten mifid a két csapat 
értékes győzelmet aratott és ezzel 
mindkettő respektust szerzett, de a 
multheti formáját csak a Gamma 
tudta igazolni, ö is csak részben. A 
Bocskai lelkesedés nélkül, bágyad
tan, kényelmesen játszott é3 csak 
rövid percekre tudta megmutatni, 
hogy vannak benne komolyabb ké
pességek. A  debreceni védelem 
aránylag még elfogadhatóan ját
szott, élén Nádassal, a csatársor 
azonban nem sok vizet zavart. Eb
ben viszont nagy része van a. minta
szerűen védekező Gammának. A 
Gamma csatársora lényegesen jobb 
volt a debreceninél és ez a különb
ség mutatkozott meg az eredmény
ben.

A Gamma közvetlen védelmében 
Háda legjobb napjaira emlékeztető 
módon védett. Különösen a 11-essel 
remekelt A hátvédek kemények és 
megbízhatók. Tóth, a harmadik hát
véd jóformán teljesen lefogta 
Turay II-1. A szélsőfedezetek közül' 
a nagyot javult Borhy volt a jobbik. 
Királyt sérülése hátráltatta. A csa
társor legértékesebb tagja Sütő. 
Rengeteget dolgozik a mezőnyben 
és ő lő is legjobban. Váradi jó tá
madásokat vezetett, de nem kapott 
elég labdát. Toldi inkább az előké
szítésben volt jó. A balszárny mér 
kevesebbet mutatott.

A Bocskai védelmében Nádas SS 
Vörös jó formában van, de mind
egyik vétett egy-két könnyelműsé
get. A fedezetsór legjobbja most is 
Móré, de nem jutott neki ezúttal 
hálás szerep. A szélsöfeáézetek 
gyengén játszottak. Békési tűi sokat 
cselezett. A Bocskai csatársorában 
csupán Turay II igyekezete érdemel 
dicséretet. Á többi csatár hibái 
hibára halmozott.
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A lelkeseit játszó Taxi meg
érdemelte a győzelmet

Taxi—Kispest 2:1 (Ősi)
A Kispest 1:1-ig úgy látszott, mintha már 
5:0-ra vezetne
Góllövő: Kincses, Serfőző, Serfőző 
Kispest, 1000 néző. Vezette; Lantos

Csípős hideg’ az idő. Az élénk 
északnyugati szél mégcsak fokozza 
a hideget.

A pálya talaja váratlanul pom
pás! Mégcsak nem is sáros, „guri- 
gázó". játékosok kedvence. Alig 1000 
néző gyűl össze a mérkőzés kezde
tére.

A kispesti öltözőben az az újság, 
hogy a 12-tagü keretből ezúttal 
Odry maradt ki. Rátkai lesz tehát 
a jobbfedezet. Odry és Boldizsár 
„civilben" üldögél az öltöző padján. 
Puskás edző arra kéri a fiúkat,
hogy lelkesen harcoljanak és az
ellenfél minden emberét fogják le.

Szűcs igazgató így indokolja 
meg az összeállítást.

— A nehéz talajon rúgni leéli a
labdát, erre pedig inkább Rátkai
alkalmas, mint Odry. Boldizsárnak 
pihennie kall, ezért Gergő véd.

A Taxi öltözőjében a hét közben 
kijelölt csapat vetkőzik. Tehát Se 
rés a balfedezet, Halasi a középfe 
dezet és Varga a balszélsö.

— Fiúk, melegítsetek be — mond
ja a játékosoknak Takács edző'. A 
játékosok el is végzik a bemelegí 
tést.

Seressel beszélgetünk:
— 1938 őszén játszottam utoljára 

bajnoki mérkőzést —  mondja — 
mégpedig a Bocskai ellen. Úgy ér
zem, hogy menni fog a játék.

A kivonulás után így áll fel a két 
csapat:

Kispest: Gergő — Olajkár 1.,
Onódy — Rátkai, Zalai, Víg — Kin
cses, Nemes, Olajkár II., Déri, Ka
locsai.

Taxi: Tóth — Aradi, Miklósi —
Szabó II., Halomi, Seres — Darázs, 
Takács II., Serfőzö, Berecz, Varga.

Az I. FÉLIDŐ
A Taxi kezd szél ellen. Nemes kap ió 

labdát, egyedül tör a kapura, de aztán 
jő  helyzetben danesol. A Kispest szórón

F U T B A L L
felszerelés, az MLSz előírása szerinti 

L A B D A
sportí iz letében

n S H b llC n  csak ÍV., Városház-o. r.

gat. Kalocsai jobbal nagy bombát zúdít 
Tóth kapujára. A 4. percben Nemes csak 
hajszállal lö mellé.

A Taxi szabadrúgással jön fel. Dérit 
a 16-os táján elkaszálják. Olajkár I. a 
sorfalba bombáz. A Kispestnek majd
nem minden szélre adott passza hosszú, 
a szél’ ugyanis minden labdát meg
gyorsít. A 10. percben 

Halasi ]y irkát rúg, Kincses egjedttl 
nyargal a kaim felé, de a saját 

lábúban megbotlik.
Nagy ‘ helyzet volt! Feltűnő, hogy min
den labdát felemelnek a kispesti játéko
sok. A kemény talajon pedig eredménye
sebb volna a lapo3 játék. A 16. perc
ben szögletet rúg a Taxi. A Kispest 
egyre többet támad, a Taxi-védelem 
azonban jól áll a lábán. A 19. percben 
Kalocsait szögletre szerelik. Berúgás 
után a labda a Taxi kapuja előtt táncol. 
Minden lövés lábba akad. Ezután két
szer szögletet rúg a Kispest eredmény
telenül. A gól a levegőben lóg. Neme*, 
Olajkár I I ., Kincses és Zalai bombáz 
egy percen belül Tóth kapujára. A  lövé
sek azonban nem helyezettek. Közben a 
Taxi majdnem gólt is szerez.

Saabé II. hosszan előrevágott labdá
jára G«rgő a 16-oion kívül fut, a 
labdát Takács II. éri el előbb és baj- 

száüaL az üres kapu mellé gurít.
A 35. percben hantos megállítja a 

játékot. A játékosok középre állnak és 
a közönséggel együtt háromszoros ..éljen’* 
kiáltással ünnepük meg kormányzónk 
húszéves országlását.

Ellaposodik a játék, a Taxi egyre 
többet tárnád, A 40. percben ártatlan tá
madást vczel a Kispest. Kalocsai harcol 
Seábó I l-v e l, a labda Dérihez kerti!, 
az Nemeshez passzol. a jobbösszekötő 
jói teszi ki Kincsest, 

a szélső mintegy 8 méterről nehéz 
szögből az ellenkező sarokba bombáz- 

l:8»ra vezet a Kispest.
Tóth nem védhetio n jól helyezett lapos 
.honiból. A félidő hátralévő perceiben a 
Kispest támad, d-o lövéshez nem jutnak 
a . csatárai.

A szünetben a Texisok bezárkóznak. 
Odabent Czifra intéző ezt mondja;

— Eddig szél ellen játszottunk u a II. 
félidőben jobban fog menni nettünk!

A kispestiek öltözőjébe Szánté Csépi, 
az FTC ökölvívója látogat be.

— Jöttem melegedni, — mondja.
Puskás edző sokkal több lövést kér a 

csatároktól.
A ír . FÉLIDŐ

A második félidőre a szél is eláll. Ez 
a Kispestnek kedvez. *A Kispest rohamoz 
is! Szabó II., majd Aradi keményen sze
rvi. A  megítélt szabadrúgást először 
Olajkár I., másodszor pedig Olajkár II. 
vágja a sorfalba. A 4. percben . Szabó 
II. a félpályáról ível a kispesti kapu 
elé. Berecz jól veszi le a bőrt, a lövésébe 
azonban a ,,nagv”  Olaj az utolsó pilla
natban ,,belenyúl.”  A 12. percben Varga 
beadását Serfőzö egyből alig vágja a 
kapu fölé.

A  fölény váltakozó. IIol az egyik, hol 
a másik kapu forog veszélyben. A Taxi 
egyre többet támad. A 18. percben 
Darázs Takács II. elé tálal, 

a veterán csatár nagy lövése a felső 
lécről a gólvonalra pattan.

A  berohanó Serfőző mellé kotorja a bőrt. 
Nagy gólhelyzet volt- Egy pere múlva 
a Taxi kapuja előtt folyik a tűzijáték. 
Kincses beadását Nemes szúrja kapura. 
Tóth kiöklözi Kalocsai elé. a szélső egy
ből, jobbal a kapu fölé bombáz. A 22. 
percben a Taxit Varga lefutása hozza 
fel. Olajkár I. szögletre szereli a szélsőt- 

A berúgást Serfőzö bekotorja! 1:1. 
Olajkár I. még’ közbeléphetett volna.

A  23. percben Déri szerzi meg a labdát, 
a halszélen fut vele, azután okosan előre 
ad  ̂a balösszekötőbe előre futott Kalo
csainak. A  balszólső Temekül átível a 
jobboldalra. Kincses 12 méterről kapás
ból hajszállal bombáz a bal léc mellé. 
A 26. percben Klneses pompás szögletét 
Tóth rn.rg szebben húzza le Zalai feje 
elő!, majd kél porc múlva szépen öklözi 
ki Kincses uja-bb szögletét.

A  Kispest kétségbeesetten támad, így 
a védekezésről meg is feledkezik.

A  32. percben Darázs becsapja Onódyt, 
tisztán fnt a kapu felé. Onódy az 5-ös 
vonal magasságában éri utói és hátulról 
ellöki.

A  szabadrúgás! hegyes szögből Szabó 
I I . lövi kapura. Mielőtt Gergő védené 
az erős lövést. Serfőzö a lövésbe teszi 
a fejéi, a bőr a jobb sarkon védhe- 
tctlenül vágódik á Kispest hálójába.

2:l-re vezet a Taxi.
Kispest heves támadásokkal válaszol, 

de a belsői tehetetlenek. Egyedül Kalo
csai Igyekszik minden helyzetből, jobbal 
és ballal lőni. Az utolsó percekben hiába 
szorongat a Kispest, Aradiék biztosan 
állnak a lábukon.

Szögletarány 1:4 (3:2). a Kispest javára.
^Levonulás előtt a Tari-játékosok összc- 
ölclkezve — utólag — fidvözlik a közön
séget.

BÍRÁLAT
A  Taxi nagy lelkesedéssel harcolt 

a mérkőzés legnagyobb részében el
bizakodottan játszó Kispest ellen. 
Az első félidőben nyomasztó fö
lényben játszottak a piros-feketék, 
de mintha a góllövést nem is na
gyon erőltetnék! Igaz, hogy ered
ménytelenségük . inkább a kitűnő 
Taxi-védelem javára írható.

A  Kispest nagyon rossz formában 
van. A belsők nem tudnak mit kez
deni a labdával. A  lövéstől valóság
gal irtóznak. Ha viszont lőnek, egy
két gondolattal mindig késlekednek.

A Taxi a II. félidőben teljesen 
megfordította a játék képét. A fe
dezetsora feltámadt s jobbnál-jobb 
labdákkal tömte a csatárokat. A 
játéknak ebben a részében az ügyet
lenkedő kispesti védőktől több gólt 
is rúghattak volna. A végén újra 
felülkerekedett a Kispest, de már 
hiába.

A  Tasílban a védelem nagy 1-re 
játszott. Tóth a gólról nem tehetett. 
Feladatát hibátlanul látta el. Sok 
nehéz helyzetet tisztázott bátor köz
belépésével és bravúrjaival. A hát
védek között alig volt különbség. 
Mind a kettő jól rúgott, az ellenfél 
csatárait nem engedte lövéshez. 
Egy árnyalattal talán Aradi a job
bik. A fedezetsor csak a II. félidő
ben vétette magát észre. Szabó, 
Halasi, Seres a sorrend közöttük. 
Szabó használható szabadrúgásaival 
tüntette ki magát. Darázs gyorsa
ságával, Takács II. néhány komoly 
lövésével. Serfösöt két ’ remekbe 
szabott gólján kívül keresztlabdái Is 
dicsérik. Berecz sokat dolgozott. 
Varga is igyekezett.

A  Kispest védelme az egész mér
kőzés alatt bizonytalankodott.

Gergő a gólokról nem tehetett. A

k ét h átvéd  állandóan egym ás h ibáit 
ja v ítg a tta . O lajkár 1 b izon yta lan ság 
ban  fe lü lm últa  ón od y l. A  fedezetsor- 
ban V ig  vo lt a  leg job b . R á tka i  
esupaszív  já ték á v a l tűnt k i. Zalai 
sok szor  fé ló rá k ig  is eltűnt a m e 
zőnyben. A  csatársorn ak  K alocsa i 
n ag y  értéke. A z  ő  labdáival akár 
eg y  fé ltu ca to t is lőhetett volna  a 
K ispest. A  belsőhárm as hihetetlen 
rossz n a p ot ’ fo g o tt  ki. N em es  és 
O lajkár II  m indent elron tott, a m i
hez hozzányúlt. D éri sokat d o lg o 
zott, de a k apu ra lövéstő l idegenke
dett. K in cses  sok  szép, de m ég  
több  rossz do lg ot csonált.

L a n tos  h ibátlanul vezette  az 
egyébk én t könnyű m érkőzést.

NYILATKOZATOK:
C zifra  F eren c , a  T axi in té ző je :  

Szívvel lélekkel já tszo tt  a csapat. 
Ú g y  h iszem , n em  vitás, h og y  m e g 
érdem eltük a győzelm et.

T a ká cs G éza, a Taxi ed ző je :  Jó 
m érk őzés  volt. A  f iú k  n agyon  szé
pei! és jó l  já tszottak .

G örgén y i L a jos , a K isp est fő tit 
k á ra ; L élek  nélkül já tszó  csapat 
nem  győzhet. K özvetlen  védelm ünk 
kapkodott, csatársorunk  tehetetlen  
volt.

P u ská s F eren c, a K isp est ed ző je : 
Ú gy  já tszo tt  a csapat a m érkőzés 
n ag y  részében, m intha m ár 5 :0 -ra  
vezetne.

*

Óriási küzdelem után döntet
len a vasutas rangadó
Törek vés-Szolnok Isi (0 :0)
A második félidő 25. percében a szolnoki 
Szűcsöt kiállították
Gólíövő: Dóri, Korom 
Szolnok, 1800 néző. Vezette: Rubint

A szolnoki pálya egészen jó  állapotban 
van. Salakkal javították fel a sáros ta
lajt, a salak alatt kissé csúszik a föld, 
de össze sem lehet hasonlítani a múlt- 
heti talajjal.

Inkább a nézőtéren izgatott a hangu
lat, mintsem az öltözőkben. Mindkét 
öltözőben nyugodt a hangulat. W éber 
edző örömmel hirdeti ki, hogy Nagy vál
lalja a játékot, úgyhogy Sárkány ki
marad. A  Törekvés öltözőjében pedig 
az derül ki, hogy Bán leüti játszik. (Ez 
ugyan már az érkezéskor előrelátható 
volt.)

A két csapat tehát a következőképpen 
állt fel:

Szolnok: Horváth — Draskóczi, Kis-
péter — Csabai, Szűcs, Selmecei — 
Szántó, Nagy, Kolláth, Búza, Korom.

Törekvés! Lakatos — Lörinczi, Bán- 
kv.ti — Szűcs, Róják, Tagányi — Sirály, 
Tóth, Palatínus, Zörgő, Dóri.

A Törekvés fut lei elsőnek kék mezben 
és fehér nadrágban, a Szolnok meze fe
hér, kék csíkkal, nadrágja is kék.

A Törekvés választ, de ez nem sokat 
jelent, mert enyhén felhős az ég, nap 
nincs és szél sincs.

HATALMAS KÜZDE
LEM, GÓLKÉPTELEN
SÉG AZ ELSŐ FÉL
IDŐBEN

óriási irániban indul a játék. A 
Törekvés van némi fölényben és a 
7. percben két szabadrúgáshoz is jut 
a vendégcsapat. Egyszer a tizen
hatosról, egyszer 20 méterről lö sza
badrúgást, de mindkét esetben meg
akad a labda a sorfalban. A 10. 
percben rúgja a Szolnok az első 
szögletet.

A 15. percben pompás Törekvés- 
támadás: Zörgő Palatínusnak ad, Pa
latínus Sirályt szökteti, a jobbszé'lsö 
kitünően elfut Kispéter mellett és 
élesen lö a jobb alsó sarokba, Hor
váth azonban szögletre tolja ki a 
labdád. A szöglet után nehezen sza
badul fel a Szolsok.

A 20. percben Lőrinczi Nagyot 
dacsolja éppen a tizenhatos vonalon. 
Kolláth áll neki a szabadrúgásnak, 
kapuralövés helyett azonban az 
előrejutó Selmer,cinek adja a labdát, 
Selmecsi viszont lyukat rúg.

A játéktéren egyre izgatottabb a 
hangulat, sok a tisztátalanság, sok 
az összecsapás.

A 25. percben érdekes, nem min
dennapi jelenet adódik. Rubint egy 
szabadrúgáshoz személyesen rúgja 
oda a labdát. Olyan jól sikerül a 
rúgás, hogy éppen Sirályt, a Törek
vés jobbszélsöjét találja el, aki 
összeesik.

Végre egy erős lövés...
Nem komoly az eset, Sirály ha

marosan fölkel és a következő Tö
rekvés-támadást már ő vezeti. Jő 
beadása után Tóth a tizenhatos tá
járól fölé lö. Korom szögletét Laka
tos lehúzza.

A 30. percben Korom jól lefut, 
azután a kapu elé küzdi magát s 
mintegy két méterről mellé lő.

Feltűnik, hogy Palatinust milyen 
erősen fogja a szolnoki Szűcs. A 35. 
percben

Palatínus összecsap Klspéterrel,
az összecsapásnak a középcsa

tár issza meg a levét,
megsérül, kiviszik s a Törekvés 
most 10 emberrel játszik. Támad is 
a Szolnok s Kolláth, majd Nagy lő 
mellé. A hangulat meglehetősen Iz
gatott.

A 39. percben Palatínus beáll. A 
40. percben meleg helyzet a Törek
vés kapuja előtt, Szántó lö és Laka
tos vetődve védi. A Törekvés ellen- 
támadást vezet, Zörgő . alaposan 
„megkeveri" a szolnoki védelmet, 
de későn szökteti Sirályt, mert arra 
már a jobbszélső lesre futott.

A  SZÜNETBEN
a Törekvés bezárkózik. A szolnoki 
öltözőben Wéber edző taktikai ta
nácsokat ad s különösen az összekö
tőket látja el hasznos utasítások
kal.

DÓRI GÓLJÁVAL VEZET 
A TÖREKVÉS,
A SZOLNOK 10 EMBER
REL EGYENLÍT

A második félidőben a Törekvés 
hatalmas lendülettel kezd és az 5. 
percben szögletet ér el. Ezt azon
ban Dóri rosszul rúgja. Nagyon szo
rongatnak a pestiek. A Szolnok vé
delme azonban jól áll a lábán.

A 10 percben Szántó fut el. be
adására Kolláth futna, de Róják 
igen erősen lóg rajta.

A 12. percben jut a Törekvés ve
zetéshez. Dóri Tagányitól kap hosszú 
labdát.

Dóri befelé húzódik
s úgy verekszi át magát a szolnoki 
védelmen, hogy mire lövöhelyzetbe 
jut, már a középcsatár helyén van, 
körülbelül a 11-es ponton. Innen a 
jobb felső sarokba vágja a labdát. 
Horváth dobta magát a labdára, de 
nem védhette.

I:0-ra vezet a Törekvés.
A gól után még erősebb a Törek

vés nyomása, a Szolnok mintha 
megzavarodott volna. Tagányi 30 
méteres bombalövését védi Horváth 
s csak a 16. perc táján éled fel újra 
a Szolnok. Ekkor két szögletet ér 
el, de mindkettő eredménytelen 
Most a Szolnok cserét hajt végre a 
csatársorában, Korom balösszekötő 
lesz és Búza megy ki helyette a 
halszélre. így mintha jobban is 
menne a Szolnoknak a játék.

A 25. percben Korom elfut, a bal
oldalról lő és a labda a kapufáról 
pattan ki. Ezután csúnya jelenet 
következik. A szolnoki Szűcs veszé
lyesen ugrik bele Zörgőbe, elesnek 
és Szűcs térde Zörgő altestébe üt
közik. Rubint habozás nélkül

kiküldi a szolnoki Szűcsöt a 
pályáról.

A kis Zörgőt félpercig ápolják a 
partvonalon.

Selmeczi lesz a középfedezet a 
Szolnokban és Búza a balfedezét. 
A nézőtéren természetesen nagy az 
Izgalom. A 35. percben a Szolnok 
szögletet ér el, majd

a 40. percben Korom egyéni ak
ció után egyenlít:

Nagy iramban fut le, .három védőn 
is átküzdi magát és ■ ívelt beadása 
áthull Lakatos fölött s a kapus háta 
mögött a bal kapufáról a hálóba 
vágódik.

1:1 .
Más lényeges esemény nem tör

ténik.
NYILATKOZATOK:

Szeder István, a Törekvés edzője: A 
játék képe alapján megérdemeltük vol
na a győzelmet.

Taenády József, a Törekvés intézője: 
A második félidőben mutatott tölényünk 
alapján megérdemeltük volna a győzel
met.

Séfet, a Szolnok ügyvezető elnöke: Az 
első félidőben nekünk állt a mérkőzés.

Egri Ferenc, szakosztályi elnök: Nagy 
küzdelem. megérdemeltük vjáina a két
pontot, de igy Is meg lehetünk elégedve.

Bírálat:
A KÉT SZORGALMAS CSA
PAT ÓRIÁSI IRAMOT DIK
TÁLT

A hatalmas iram volt. a legfőbb jellem
zője ennek a mérkőzésnek. Mindkét csa
pat már január eiejo óta. készülődik, ee 
ez különösen akkor műt-. tkozott meg. 
amikor a szünet után is hatalmas volt 
a játék irama. Az első fél időben a Szol
nok mutatkozott jobbnak, szünet után a 
Törekvés erősen feljött és nagy fölény
be került. A Szolnoknak, az első félidő
ben kellett volna megnyernie a mérkő
zést, a Törekvésnek pedig z másodikban, 
íg y  végül is igazságosnak mondhatjuk 
az eredményt.

A  Törekvésben a védelem meg felel. 
Lakatos júkezü. bizíoe szemű kapus- 
Megfelelően működőit a két hátvéd is. 
A közvetlen védelembe/ számít Róják 
is. aki mint kullancs-fsözépfedczct sem
legesíteni tudta a kitűnő formában lévő 
Kolláthot- A Törekvésnek a mezőnyben 
a két (wélsöfedezct a lelke. Saiics is.

Tagányi is pompás támadó szélsőfedezek 
mindkettő rengeteget dolgozott. Tagányi 
volt egy árnyalattal jobb. A csatáráör-. 
bán a két széiső közűi Sirály támadót 
többet, voltak szép elfutásai. Dóri « t  
játszott rosszul. gó lja  kitűnő alaWf^ 
volt. A csatársor lelke a kéj._ összekAj.. 
.Rengő leget mozgott ez a két játe-vjf 
mindkettő kitűnő ín !balii-tn . I’ aiatin”'  
nak kevés sikerült. Szűcs erősen

A  Szolnokban Kispéter volt. a védeáv 
lelke. Hibátlanul látta el a feladat*. 
Horváth nem vétett nagyobb hibát 
a gólról nem lehet. Draskóczin kis® 
látszik a kor. A  fedezetsorbun Csabái 
vo lt: kissé sokat cipelték a labdát. £ 
-fiit'BqiiI Vh-j 'losSrau e iz.i.im;-s 'san® | 
csatársorban Szántó sokat pepecseli;* 
.Nagy jó  volt. bár kissé érezte betóff-w 
gél, Kolláth játszott legjobban a csatár p 
sorban, lei koson támadott, de Róják Tl̂  t 
gyón fogta. Korom mint szélső nem 
kát mutatott, de mint. Összekötő kitűnni :g 
játszóit. Ruza csalódást kellett.

Rubint jól vezette a nehéz mérkőw8' s

¥ n n t» i  ba jnok ság :
Testvériség—FVSK 3:2 (0:2). Gyiü-fí 

Vezette: Temesfői. Testvériség:: Sárpa^ 
— Herde, Szabó- — Izsó. Szollár, Vté 
Téglás. Kasztner, Jávor, Gyönib®' 
Keresztes. FVSK: Pintér — Nafh
Lőrinci — Sörös. Lokai. Tóth 
Pikulik. Tobi, Szebelédi, KlobusinszMj 
Bőr. Az idény elején is jó  játék alakú* 
ki. A vendégek csak a szünet után tujj' 
ják a győzelmet megszerezni. Góllövj* 
Téglás (2) és Kasztner, illetve Szebeléu? 
és KJobusinszky. Jó: Szabó, Jávor 68
Víg, illetve Lokai és Szebelédy.

üktfáfságos mérkőzés®*
FTC—M IK  1:0 <3:0>. Hungária-^.

Vezette: Mezvár. A. kis Fradi sokk?
előbbre van az edzésében és ez miAgj 
végig rányomta a bélyegét a mérko2 
képére. Karácsonyi lövi az első dugó* 
majd Waldinger szabadrúgásából^ ,, 
másodikat. Szünet után Waldinger taVjL 
lövése és Füstös bombája jut az 
hálójába. Jó: Nagy I., Nagy II.. HorvaU* 
és Karácsonyi. Az M TK-ból: Bui'k»
Beregi, Liszkay II. és Ijovszky. »

Gamma vegyes—BKAC vegyes
(1:0). Barátságos. Gyenge játék. GO* 
lövő: .Plattner (2) és Szegedi.

NSC—HAC vegyes 8:0 (5:0). Üv-utc* 
Vezette: Tímár. A hótól félig letak&Pi 
tott. csúszós, jeges pályán játszotta cl® 
edzőmérkőzését az NSC. A HAC ve.gy 
csapatát az NSC II. játékosai eg ész ig  
ték ki. Máris kitűnt jó formájával 
dós. Csák dr, Vlasits és Führer. GjJ. 
lövő: Gárdos (4), Csák dr (2; és W  
sits (2). .

Elektromos II.—III. kér. TVE 8:2 (3 
Latorca-utca. Vezette: Szabados. ^
edzésben már előrehaladt Elckt.rornU| 
csak a II. félidőben kerekedett a 3® 
mozgó kerületiek fölé. Góllövő: Fűzi Gjj 
Lengyel, Tőrös és Juhász, illetve Cstp 
és Pettendi.

Újpest B)—BSzKTfT 2:2 (1:1). Mogf m
út- Vezette: Borszéki. Az Újpest B) 
patában Fekete, A ti ám és Te mos, 
szerepelt. Ennek ellenére meglehetőse' 
gyengén játszónak a lilák. A  BSzIv^p 
megérdemelte volna a győzelmet. Jp.® 
lövő: Tóth és Krozser 1L, illetve Bői 
és Tóth. áii

U TE —: B S z K R T II. 4:1 (1:0).
út. Megérdemelten győzött a pomiíá^Jí 
játszó UTE ősapáin. Góllövö: Xéflftcl 
(2), Schubert és Jank, illetve Kovács*

A Cs. MOVE—SAC mérkőzés a pá™ 
használhatatlansága miatt elmaradt.

HEAC—KAC 1:0 (1:0). Kispest. Vezette* 
Monostori. A KAC a második félidőt)® 
végig szinte egy kapura játszott, csat*1 
rai azonban a legjobb helyzeteket h®1 
tudták értékesíteni. Góllövő: Basky.

KFC—M AFC 4:2 (2:2). Budafoki-^ 
Vezette: Hc.id. Kétszer 80 perces JJ}C,,
kő zést játszott csak a két csapat. Gö, 
lövő: Pongrác/, (2) Sándor és Kova®*
illetve Csizmadia és Herceg.

Az FSO—GoUlbcrrer SE mérkőzés 
pálya használhatatlansága miatt cőu?*1 
rád t- m

W M T K —Ganz 3:3 (1:1). Csepel. VezetK 
Horváth János dr. Kernek talajú póL;*, 
nagyszerű mérkőzést vívott a kél csap?;! 
A Ganz raár 3:1-re vezeteti. GóllÖ^ 
Hárai (11-esböl), Pintér és Kiss, illet' 
Huller (2) és Bartos. j

W M FC—Lampari 8:1 (5:0). Csepel
néző. Vezette: Antay. — WMFC: 
(Barna) — Kállay, Kapta — Kcreszw 
Gcre, Szalay — JRökk. Deveescri (Fel, 
te), Szüli a i, Jávor, Tóth III. — LalF 
part: Beregi (Csintalan) — Nádas, k’ 
d«őe — Szom-olányi. Szenes, Havas ,
Szabó, Király, Somlai (Kisalagi). Bihai'J 
Tolvaj. Az '!• félidőben nagy fölény^Sá 
játszik a WMFC. A Lampavt folliinöL 
gyenge. A gólok a következő sorrendJF' 
estek De ve? seri ,■ Jávor, Kök k, Toy| 
Szüli ni. Szünet után feljavult a La.mP.K- 
A gólokat Szuhai és Tliikk (2). A h** 
part jról.iát U-csből Bihari' szerezte- ^

A. IV SC—KSSE mérkőzés cl mar a
mert a pályáról a havat még miö(h 
írom takarították le. A WSC játékp^ 
edzést tartottak, ami a nagy hóban iSr 
nehezen ment. L

U R A K —91 l’ SC t:n (1:0). Újpest, HorW 
Miklós-üt. Vezetlc: Stefanoglk. A hói", 
szépen IctokanloÜ pályán játszott 
két csapat. A csapatok egész, jól raoíű'j 
tak, néhány játékos máris n axy-zcf, 
formában van. A gólt az I. félidő ‘ 
percében Kikul- H. Jötte.

TSC—Fodrászok l'O (0:#). GóttW"' 
Nag-y. .

ETK—TATÉ 3 :0 (2 :#). Góllövö: ,'Któ-* 
(2) és DTobni. y

Vasas II.—TLK 1:1 (1:0). GóllSfU
Mareczky (ll-csb6H, illetve Lőwl. . ,.

BMTE— Vasas 5:1 (1:1). Béke-U®
Vezette: V-lvárt. Szünet után a széTJ 
hatban játszó BMTE megérdemel;1!) 
■győzött. Góllövö: Reiaeher (81, P«nS& 

Konrád (11-esböl). illetve Sarovecz1;, 
Siófoki SE—Siófoki Levente 9:3 

Siófok. Vezette: Vermes. Góllövö: tjsK 
II. (3), Vanok (2), Zsélyi (2) és Tö1'5'  
(2), illetve Sárközi (2) és Piament.

HARANGOZÓ TTODAT KERESI
A SZEGED i

Sves'ed—KEAC 3:1 (2:0). StCÍÖÍ
Vezette: Liliom. A Szeged FC így y,;. 
fel: Tóth — Pólyák. Török R »fS ' 
Marosi, Portók — Gyuris. Baróti. - Lyi í  
nyi. Lukács. Nagy. A játék a la p ja it 
profik megérdemelten győztek. SWHjf 
után a belső hármas így festett: 
nyi. Lukács. Baróti. Góllövö: Gyuris 
Nagy, illetve Vida.

GYARMATI A HAC-BAN .TÁTSZO'f ,̂,, 
HAC— Vízmüvek 3:2 (2:1). Qifjjjglpí

Vezette: Serfőzö. A csúszós, jeges W/Mf 
csak 2X30 percig tartott a. mér*.. > 
A HAC csapatában játszott Gyártó. I, 
Szeged FC játékosa is — még hozz3 ..,T 
A HAC elkeseredett küzdelemben . h »  
zött, Góllövö: Gyarmati, Bácsk® ,
Keleti, illetve Szalay (2).



Hétfő, 194© március «,
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A Szolnok már kijelölte 
a kiállított Szűcs
helyettesét. .  »

Szolnok, március & 
Saoíuokon a mérkőzés után is izgatot- 

*■*** tárgyalták a „vasutas rangadó”  ese
ményeit. Roinhányi, a Szolnok intézője 
Panaszkodik Szűcs kiállítása miatt:

*“"■ Túlszigorú volt a kiállítás, Különő- 
a mai világban, amikor olyan súlyod 

büntetéseket kapnak a kiállított játélco- 
®o«. Nem voZ£ súlyos eset, hiszen Zörgő 
fjlperc múlva már vígan játszott tovább. 
J'incs szerencsénk a Törekvés ellen. Sose 

tizenegy emberrel befejezni a 
biérkőzést. Vagy kiállítanak valakit, 
bagy megsérül valaki. Valószínűleg Sel- 
bieczi lesz a közép fedezetünk Sziics he- 
fi/ett, Fazekas lesz a balfedezet. iVa- 
s í071 komolyan készülünk a Ferencváros 
ellen.

Általában elégedettek az eredménnyel 
? szolnokiak, a Törekvést nagyon vészé- 
í^s ellenfélnek tartják. Dicsérik a 
Szolnok vezetőségét, hogy olyan korán 
wezdte idén az előkészületeket s úgy* 
szíván szünet nélkül edz a csapat W é- 
oê  vezetésével január eleje óta 

Csodálkoznak Szolnokon Busa gyenge 
Játékán. Búza remekül játszott az edzé- 
seken s most alig mutatott valamit.

A Törekvés a negyednyotcas gyors
vonattal indult el. A Törekvés játékosai 
árról beszélnek, hogy megszerezhették 
volna a győzelmet is, de úgy vettem 

hogy nem elégedetlenek a dön* 
tétlennel sem.

Vlgh Jenő*

HALLÓ!
ITT NAGYVILÁGI

É r d e k e s s é g e k  m i n d e n ü n n e n
{'LABDARÚGÁS A SÍRON TtHL)

Spanyolország egyik kies városának, 
Sabadellnek egy polgára különös módon 
végrendelkezett, halála előtt. Juan 
Ramiro Berras utolsó akarata az volt, 
hogy a városi sporttelep kellős közepén, 
ott, ahol a kezdőrúgást megteszik a mér
kőzéseken, ott temessék el! Az elhunyt 
végakarata teljesedett és két hónap óta 
bőrszeges cipők dübörögnek vasárnapon
ként a hfíségs szurkoló porai felett. 
Mesének is szép . . .

(KUUICSUCS SANGHAJBAN) A sang- 
háji kulik is kedvet kaptak egy kis ver
sengésre. Riksáikban egy-egy utassal 
pontosan ötezer méteres távot futottak le 
a város főútvonalain. Nyolcvanhármán 
indultak és mindannyian be is érkeztek 
a célba. A győztes ideje 17:33.2, még

riksa nélkül is jő  eredmény. ÍSs iftöst a 
kínai kulicsúcs. Aligha dől meg, ínért 
másutt nincsenek kulik. A győztes külön
ben kijelentette, hogy két utassal még 
jobb eredményt ért volna el, ínért úgy 
szokta meg. „Nem akartam azonban jogo* 
sulatlan előnyhöz jutni, ezért éh is csak 
egy utast vettem fér* — mondotta.

(ITJ FOGAS A TENISZBEN) Híggá* I
tavalyi v/imbledoni győztes új ütőfog&s- 
sal kísérletezik. Az ütő nyelére a szabok 
ollójáéhoz hasonló fogantyút szerel
tetett, amelybe pontosan beleillenek^ az 
ujjai. Riggs szerint ez a fogás kiírtja 
majd a teniszezőknek régi rossz szokását, 
az ütő kézben való pörgetését. Saját 
tapasztalatai szerint ez a fogá^ nem okoz 
görcsöt, viszont a fonákütésbe szokatlan 
erélyt és pontosságot visz.

N y o l c a d i k  h e l y e n . . .
Az oslói ,,Sports Mandens" című sport- 

szaklap érdekes országokközöti világrang
listát állított össze. Minden ország jelen-

Ssomfeattsely véle-
* h á w f a :

■•Hesn a Ferencvá
rostól kell nekünk
pontot szerb 
iaira lx.„“

Szombathely, márc. 3.
Ssombathely nem keseredett el a 

4:i-es vereség miatt. A  szurkolók 
namar elfelejtették a vereséget s a 
biérkőzés után szeretettel vették 
körül — a Ferencváros játékosait.

Sokkal kellemetlenebbül érintette 
* szombathelyleket az a hir, hogy a 
Taxi legyőzte a Kispestet.

Kiss, a csapat hátvédje ezt mond- 
*a a mérkőzésről:

— Nincsen olyan lelkesedés, amely 
® sokkal nagyobb tudást kétvállra 
tudná fektetni.

Kőműves elnök Is megvigasztalta

SÜRGŐSFÉHYKEPEK
ÚTLEVÉLBE
BÉRLETBE

8 á r á n  b « i i
P A R S S S  f ő t ©
KO 18 aA ruház ép.-bsn

38 darab
összesén

P.

* játékosokat, amikor az esti va
csorám ezt mondta:
.  — Felejtsétek el ezt a vereséget, 
ftessüljetek most már a következő 
Vférkőzésre. Nem a Ferencvárostól 

nekünk pontot szereznünk, ha- 
a Taxitól', a Gammától, a Szol

noktól, a Kassától és a többi kisebb 
a p á t t ó l .

-----------------< + > - -------- --

J n g o s z l& v f a
Szeri* liga :

BSK—Jugoszlavijafc-vigraa; BSK—Jugoszlavija 1:1 (tilV 
rangú ellenfelek küzdelme. A BSK 

anlját Glisovics, a Jugoszláviáiéi Kle- 
2,0vácz lüt te. — Jcdinstvo—BASIC 2:1w-0).
^j^ívldéks Vojvodina—Slavia (S)

l'm ony: Zcmuo SK—Unta SK 1:1 (1:1). 
.j® íahadka: ZsAK—Gradjanski Skoplje
Jikradt a pálya hosvjnálhatatlansáara 

aK Hétfőn játezák le-
Horvát—szlovén liga :

t.?*kráb: Gradjanski—SÍ a v in (Eraék)
(iilV v)- ~  SASIÍ (Serajevo)-H A SK  2:1

j  L.^aíry meglepetés. , „
gwbjjana; Hajdúk—Ljubljana 2:1 (1:1).

-itató j Split SK—Concordia 2:0 (0:0) 
varasd: SLavia-Bácska 4:1 (3:0).

kerületi bajnoki mérkőzések:
fe í?"4*) Jugoszloven—Bczd&ni SE 6:1k:l).

Duleisz—Apatini SK 2:1
Ctzadjanski—Sport Zombor. El 

n- j  mert utóbbi nem Alit ki.
^^aestopdiy,. JA K —Slavia Ó becse 1:0

O R S Z Á G O S

légi csúcsait vette alapul a világbajnoki
, távokon és így pontszám szerint hozta ki 
I a következő végeredményt:*

Wsadőb
V E R S E N Y

170 résztvevői

an március 10-én
(vasárnap)

e g é s z  n a p

kizárólag marnitz tangb-

S s E r f e f 50 fll,értM h3 ri » " S. ÍÖJjP-K:ORÚT H7. TEL.- 1S4-G9S

500 1500 5000 10.000 Pont
1. Norvégia 41.8 2:13.8 8:17.2 17:14.4 187.840
2. Finnország 42.6 2:18.1 8:21.3 17:28.2 191.173
8. Németország (Ausztria) 43.1 2:17.8 8:18.9 17:25.3 191.188
4. Amerika 41.9 2:18.9 8:29.8 17:27.9 191.675
5. Hollandia 44.3 2:18.9 ’ 8:19.2 17:28.2 192.930
6. Lettország 42.9 2:16.4 8:32.8 17:47.2 193.0Ö6
7. Oroszország 43.2 2:20.6 8:30.3 17:35.5 193.871
8. Magyarország 43.6 8:19.8 8:42.9 Í7:i9.6 194.470
9. Svédország 44.6 2:23.2 8:42.2 18:01.8 198.643

10. Japán 43.5 2:25.0 8:49.2 18:02.7 198.858

A további helyezések: 11. Lengyelor
szág 139-130 pont, 12. Németország (régi 
birodalom) 200-050 pont, 13. Svájc
SOÖ.OSO pont, 14. Kanada 202.481 pont. 
15. Észtország 203.276 pont, 16. Ang
lia 206.526 pont, 17. Franciaország

208-480 pont, 18. Dánia 211.086 pont, 19.
Olaszország 212.393 pont, 20. Cséh-rnorva 
protektorátus 2Í5.861) pont, 21. Litvánia 
220.960 pont, 22. Ausztrália 223.636 pont, 
23. Románia 224.514 pont és 24, Belgium 
234.836 pont.

J O H N N Y W E I S S M Ü L I . E B
Maurcen O’Sullivárs John Shcffield

m w M M h F m
H árom  éve  az első ig a z i T arzan -fílm  

(Melro-Go!dwyn-Mayer-£Üm)

mától K ?asos Ho l l y w o o d  tér™3. Tol.: 14-24-55.

Magyarország 
kardvívó csapatbajnoksága
Nagyszámú érdeklődő előtt, teg

nap délelőtt 9 órakorba Műegyetem 
vívó- és tornatermében kezdték el 
Magyarország 1940. évi kardcsapat
bajnokságainak küzdelmeit. A  részt
vevő nyolc csapatot két csoportba 
osztották és megkezdődtek az elő- 
mérkőzések.

H o / r á ,  T i t k o s !
Titkos igen igyekszik a pályán, 

de az Elektromos védelme elszedi a 
labdát tőle, Titkos felbukik, nagyot 
penderül.

Az egyik atlétaszurkoló meg
jegyzi:

—. Miért nem tér át ez a Titkos a 
magasugrásra f "

—  ? ? ?
— Nagyszerű guruló stílusa van.

-----------— <♦>-----------------

A Taxi sir, nevet, dalol
és íogatíkozík

A Taxi játékosai majdnem sírtak örö
mükben, amikor egymás nyakába borul
va beszaladtak az öltözőbe a Taxi—Kis
pest mérkőzése után. Cziffxa intéző így 
kiáltott fel:

— Ugye, hogy korai volt még eltemet
ni bennünket f ,

Minden játékosnak és vezetőnek . egy 
formán kijutott az Ölelésből és csókok 
bő! Pásztói, a volt Bocskai-csatár is 
együtt örült a fiúkkal, bár még' nem 
játszhatott a csapátban.

Amikor a gárda felöltözött, mindany- 
nyian átvonultak a közeli étterembe, ba- 
látl vacsorára. A cigány ezzel a_fégi, de 
mindig jóleső nótával fogadta őket:

— Nem lehet a Taxisokkal, nem lehet 
a Taxisokkal kikukoricázni . . .

— Sajnos, ezt már nagyon rég nem 
énekelhettük, — mondta mosolyogva 
Takács edző. — De most már talán más. 
ként lesz és a tavaszi idényben még 
sokszor .énekelhetjük el ezt a kedves 
nótát *•,

JÉG
N É M E T

K Ó R O N G B A J N O K ID Ö N T Ö K
Garmlsch-Partenkirchen
március 3,

A  Wiener Eislaufgömelnschaft 
jégkorongcsapata vasárnap a Ris- 
sersee együttesével 3:3 arányban 
döntetlenül játszott. Harmadok: 2:1, 
0 :0 , 1 :2 .

A  német jégkorong bajnoki kör-
mérköáés másik találkozója Köln
ben volt, ahol a Berliner Schlitt- 
schuhclub csapata 1:0 arányban 
győzött a Düsseldorfér EG ellen. 
Harmadok: 0:0, 1:0, 0:0.

P Á L Y Á Z A T I Ü ZE N E T E K
Sfolnár J-, Donová! Gy.: Rendbeli. —

Ancsin A .: ön kertel

K É Z IL A B D A
SZÖVETSÉGI-DÍJAS YILTAMTORNA

r é s z l e t e s  e r e d m é n y e i :

zsoldos*:
, legjobban készít 
. I ő középiskolai 
magánvizsgákra, 
é r e t t s é g i r e
Telefon: 14-24*17.

QjafsKerencM l
I r t a : K é k  H u g ó

Az Elektromos ellen határozottan 
balszerencsénk volt. Kijzépcsatárunk 
nem volt, de balszerencsénk az volt. 
Tartalékoson álltunk ki. Hiányzott 
Kardos, a mi Pistink, a világ leg
technikásabb fcözépcsatára. Szegény 
Dudás igyekezett, de nem tudta pó
tolni Kardost. Helyesbítek: Dudás
még csak nem is igyekezett.

Egyszóval nem tudtuk góllá érté
kesíteni az Elektromos legszebb tá
madásait. Az Elektromos beszorí
tott minket s ebből az állandó fö
lényből nem tudtunk gólokat elérni, 
mint például az ősszel a Fradi ellen.

Szabó Tóni nagyon hiányzott a 
kapuban, ha 6 véd, sokkal hízelgőbb 
volna számunkra a gólarány.

Mondom, nagy balszerencsénk 
volt. küllemek a hatodik cselezése 
sose elkerült.

Hogy kettő-nuTlra gy őztünk T Is
tenem! Hát ha olyan nagyon akar
ják, végül is hajlandók vagyunk 
megnyerni a bajnokságot!

i e a »i -

Szombathely: SzFC—Haladás II. 4:3
(2:1). Barátságos. A II. félidő 23. percé
ben Csermely játékvezető _ » csapalrk 
kérésére lefújta a mérkőzést Gőllövő: 
Páncél (2). Horváth L, Borbély, illetve 
Forgács (11-esböl), Beraxá és Koroknál.

Az Ungvári AC is, meg a Rusj is ki
adós kétkaptts edzést tartott vasárnap 
a II. csapatával. Mindkét csapat .pályája 
még mindig nagyon jeges, úgyhogy no- 
háyn hiinbycbb sérülés le történt *  tossz 
talaj setetfc . : , 3  . — 'j

MAEC—KAOE 4:2 (2:1). Nemzeti
Tornacsarnok. Vezette: Szabó, pó.döho.
Takács IX. (2). Balogh (2), illetve Hor
váth. Jánosházi.

MTE—Bt k  4:0 (2:0). Vezette: Pintér. 
Góldobó: Stcincr I. (2). Ördögin Olasz.

WMTIt A )-)V M T K  B) S:1 (8:1)
Vezette: Dévényi. Gőidobó: Bmör (4)
Kiss, illetve Kőben. ^  .

M TE-M AFC 5:5 (3:3). Vezette: Dörögi 
Góldobó: Frank (3), Sípos, Olasz, Illetve 
Hantzmann (2), Balogh (“ ), Merzá.

M. Posztó—KAOE 8:5 (2:2). Vezette: 
Bobrovszky. Góldobó; Váradl (3), Hete* 
nyi (2), Szántó, illetve Horváth (2), 
Temes I., Waldner, Révész.

DTK—W5ITK B) 5:4 3:6). Végétté. 
Teli. i Gőidobó: Kiss (4), Kovácsoczy,
illetve Kőben (2), Varga, SohíogyVári 

MTE—M. Posztó 6:4 (2:3). Vezette. 
Jávor. Góldobó: Stelner I. (2), Olasz
(2). Sípos, ördögh, illetve Váradl (3),
SZMAEC—WMTK B) 5:1 (1:1). Vezette.
Budavári. Gőidobó: Hantzmann (3),
Balogh (2), illetve Kőben.

WSITK A)—DTK 6:4 (2:2). Vezette: 
Kovács. Góldobó: Véghelyl (2), Sinor (2), 
Tériét (2), illetve Kovacsóczy (3), Kiss.

M. Posztó—WMTK B) 7:4 (5:0).
Vezette: Berecz. Góldobó: Váradi (3),
Takács (21. Szántó (2), Illetve Kohen (4).

W M TK A)—MAFC 4:4 (3:3). Vezette 1, 
Bobrovszky. Góldobó: Sinor (2), Tériét, 
Véghelyi, illetve Hantzmann (2), Enyedt,

E I5TIÍ—KAOE 6:3 (2:2). Vezette: Szab-#
Góldobó: Láng (2), Kovacsóczy, Kiss, 
Budaf, illetve Révész (2), Horváth.

51, Posztó—WMTK A) 6:3 (2:2)
Vezette: Gatterer, Góldobó: Váradi (4), 
Szántó (2), illetve Teriét (2), Véghelyi.

MAFC—BTK 9:1 (6:Ó), Vezette: Szob 
tősy. Góldobó: Takács IL í2) Tu«sanyi 
(S), Varga (2), Usntzmanö, Merzá, Ba 
logh, illetée Budai.

MTE—KAOE 5:1 (3:1). Vezette: Pintér. 
Góldobó; Ol-r.ez (2), Steiner I. (2), ördögh, 
illetve Révész.

M. Posztó—BTK 6:5 (3:3). Vezette: Ta
kács. Góldobó: Váradi (3), Hetényi (3), 
illetve Kiss (3), Mérvei, Bűdet.

WMTK A)—MTE 2:2 (i:o). Vehette: Fe
kete. Góldobó: Tériét, Véghelyi, illetve 
Olasz, ördögh.

KAÖE—WMTK B) 111# (6:6). Vezértől
Halász. Góldobó: Tömés (6), Révész (4),
Gáti.

MAFC—M. Posztó 2:1 (1:1). Vezette:
Cséfay. Góldobó" Takács H L , Haotz- 
mann, illetve Váradl.

W51TK A)—KAOE 6:6 (S:í). Vázolté. 
Heltai. Góldobó: Véghelyl (3), Sinor 
(2) Tea-fet. Illetve Gáti (4). Térne* (2).

MTE—WMTK B) 5:1 (2:6). Vezette: 
Palvln. Góldobó; Olasz (2), Frank (2). 
Sípos, illetve Varga-
A  SZöVETSÉGI-DT.I \s  VITLASITORNa  

VÉGEREDMÉNYE:

A» I. csoport eredményei:
RÁC—UTE 10:6

Nagy meglepetés. Nedeczky ragyogóan 
vívott. Az egyes esörték eredményei: 
Nedeczky RÁC—Hidas UTE 5:0, Vida 
RÁC—Erdélyi UTE 5:0, Lator RÁC— 
Erdélyi 5:3, Lator—Tabajdi UTE 5:3, 
Nedeczky—PalóCZ UTE 5:2, Vida—Ta- 
baidi 5:2, Nedeczky—Erdélyi 5:2, Lator 
—Hidas 5:1, Nedeczky—Tabajdi 5:2, 
ralőcz—Lator B:3, Tabajdi—Pálinkás 
RÁC 5:1, Hidas—Pálinkás’ 5:3, Palócz— 
Vida 6:3, Erdélyi—Pálinkás 5:3, Palócz 
—Pálinkás 5:4.

HTVK—BSE 9:2
Kapui HTVK—Hajós BSE 5:2, Fülöp 

BSE—Masziay HTVK 5:2. KősZéghy 
HTVK—Babbnig BSE 5:4, Mikes HTVK 
—Toperczer BSE 5:0, Babbnig—Kapui 
5:2,' Míkes-UTUlöp 5:4, Kőszeghy—Hajós 
5:3, Kapui—Toperczer 5:3, Mikes—Babb- 
nig 5:2. Kőszegby—Fülöp 5:4, Maszlay— 
Hajós 5:4.

HTVK—UTE 10:3
Kovács HTVK—Bosnyák UTE 5:3, Pa- 

lócz—Homorődy HTVK 5:4, Berczelly 
HTVK—Soproni UTE 5:2, Demeter 
HTVK—Vigyázó 5:4, Bosnyák—Berczelly 
6:4, .Homoródy—Vigyázó 5:1, Kovács— 
Soproni 5:1, Demeter—Bosnyák 5:1,
Berczelly—Vigyázó 5:1, Homorődy—Sop
roni 5:1, Kovács—palócz 5:0,, Soproni— 
Demeter 5:3, Berczelly—Palócz 5:0,

RÁC—BSE 9:7. ■
Nagy küzdelem folyt a győzelemért. 

A BSE már 5:l-re vezet, amikor a fiatal 
rendőrtisztek magukhoz tértek és sikerült 
megfordítanjok az eredmányt.

Dabóc.zy BSE—Lator 5:3, Nedeczky— 
Fülöp 6:3, Babbnig—Vida 5:0, Ványi— 
Csobály 5:2, Dabőczy—Vida 5:3, Ványi— 
Nedeczky 5:2, Lator—Babbnig 5:2, 
Csobály—Dabóczy 5:3, Vida—Ványi 5:3, 
Nedeczky—Babbnig 5:2, Fülöp—Lator 
5:2, Csobály—Babbnig 5:3, Vida—Fülöp 
6:4, Nedeczky—Dabóczy 5:1, Ványi— 
Lator 5:2, Csobály—Fülöp 5:3.

II. Csoport 
BEAC—MAFC 11:4

Bartös BEAC—Kurucz MAFC 5:2, 
Éltlies BEAC—László MAFC 5:2, Sze- 
pesfel MAFC—Bay BEAC 5:3, Rajczy 
BEAC—Kerekes MAFC 5:1, Bay—Kurucz 
5:3, Kerekes—fiithes 5:8, BartoS—Szepessi 
5:2, Rajczy—Kurucz 5:1, Bay—Kerekes 

‘  Szepessi—filíhes 5:3, Bartos—László 
Rajczy—SzepeSsi 5:3, László—Bay 

filtheá—Kurucz 5:4, Bártos—Kerekes
,6:2,
’ ":2,

1. MTB 6 4 2 — ?7:18 18
2. MAFC 6 4 9 -  29:14 10
3. WMTK A) 6 1 1 127:23 7
4. M. Posztó 6 S 1 2 29:25 T
5. KAOE « 1 t 3 28:25 4
6, BTK 1 s — 4 20:32 4
& WMTK Wk ' 16 *9 • U t l l -

HTVK—RÁC 14:8
Maszlay—Vida 5:2, Berczelly—Rónál

5:1, Kovács—Pálinkás 5:1, Szidanics— 
Demeter 5:4, Kovács—Vida 5:1, Ber
czelly—Szidanics 5:3, Maszlay—Pálinkás 
5:4, Demeter—Vida 5:3, Kovács—Szidanics 
5:1, Berczelly—Pálinkás 5:2, Róna: -
Maszlay 5:2, Demeter—Pálinkás 5:2, 
Kovács—Rónai 5 :1, Berczelly—Vida 5 :L 
Maszlay—Szidanics 5 :2, Demeter—Rónia 
5:3.

MAC—BEAC 9:7
Bartos—Btmay 5:2, Pesthy—Éltes 5:2, 

Gerevich—Bay 5:0, Rajcsányi—Rajczy 
5:3, Gerevich—Bartos 5:4, Bay—Dunay 
5 ’1 Rajczy—Pesthy 5:3, Ilajcsányi— 
Bartos 5:2, Gerevich—Rajczy 5:0, Bay— 
Pesthy 5:3, Dunay—Éltes 5:2, Bay 
Ka jer ár >' i 5:4, Gerevich—Éltes 5:0, Bar
tos—Pesthy 5:2, Rajczy—Bunay 5:2, 
S:7-re vezetett a MAC, mikor az utolsó 
csortóro állt fel Rajcsányi Éltes-sói. Nagy 
küzdelem után Rajcsányi 5:4-re győzött.

A  döntő második fordulójára a  
RAC'ás a MAC az aulában, a HTVK 
és a BEAC a vivő csarnokban állt 
fel.

M A C -R A C  8:8
(a MAC Csak jobb tusaránnyal — 23:11 

— győzött)
Rónai —Szmoliár 5:3, Rajcsányi—Né- 

úeczky 5:3, Ví*2a——G,vrevicll 5 Rajcsányi 
—Rónai 5:2, Vidá—Torday 5:4, Nedeczky 
—Szmolár 5:1, Gerevich—Rónái 5:2, Raj- 
esönyi—Vida 5:2, Nedeczky—Torday 5:2, 
Lator—Szmolár 5:4. Nagy az izgalom. 
A IIAC 6:5*rc vezei! Gerevich nekibuzdul 
és 5'9-ra veri Ncdeclkyt. Rajcsányi— 
Lator 5:0, Rónai—Torday 5:3, Vida— 
Szmolár 5:4, 8:7-re vezet a RÁC! Gere
vich—Lator az ulol-só csűrte. ^Gerevich 
biztos a dolgaiban és 5:0-ra győz.

HTVK—BEAC 12:4
Maszlay—Bartos 5 :4, Kovács—Molnár 

5:2, Kőszegby—Éltlies 5:4, Homoródy— 
Rajczy 5:4, Bartos—Kőszeghy 5:1, 
Rajczy—Kovács 5:3, Maszlay—Élthes 5:2, 
Homoródy—Barto3 5:1, Rajczy—Kőszeghy 
5:3, Kovács—Élthes 5:4, Maszlay—Molnár 
5 ’3, Homorődy—Élthes 5:4, Rajczy— 
Maszlay 5:4. A BEAC az utolsó három 
csörtét feladja.

A MAC—HTVK döntőre fél 0-kor 
került sor. A  HTVK Berczelly, 
Maszlay, Kőszeghy, Kovács,, a MAC 
pedig Rajcsányi, Gerevich, Pesthy, 
Dunay összeállításban áll fel.

Berczelly—Dunay 5:4, Pesthy—Maszlay 
5:2, Gerevich—Kőszeghy 6:2, Kovács— 
Rajcsányi 6:2, Kőszeghy—Dunay 5:2. 
A HTVK tehát S:2-re vezet.

6:8,
5:8.

MAC—PSE 9:6 
Dunay MAC—Köröshegyi PSE 5:2, 

Bordás PSE—Torday MAC 5:4, Gerevich— 
Lutz PSE 5:3, Mészáros PSE—Szedmáki 
MAC 5:1, Gerevich—Köröshegyi 5:0, 
Mészáros—Torday 5:4, Dunay—Lutz 5:2, 
Szedmáki—Köröshegyi 5 :3, Mészáros— 
Gerevich 5:4, Lutz—Torday 5:1, Dunay— 
Bordás 5:1, Lutz—Szedmáki 5:3, Gére- 
Vich—Bordás 5 :2, Torday—Köröshegyi 
5 :i, Dunay—Mészáros 5:4.

BEAC—PSE 8:8
Csák jobb tusarányával nyert a BEAC. 

Tusarány 63:59.
Molnár—Bordás 5:2, Bartos—Korányi 

6:0, Bay—Mészáros 5:3, Lutz—Élthes 5:2, 
Bay—Bordás 5:4, Lutz—Bartos 5:4, 
Mészáros—Molnár 5 :2, Bordás—Élthes
5:3, Bay—Lutz 5:4 Mészáros—Bartos
5;1, Hofányi—Molnár 5:3, Élthes— 
Mészáros 6:2, Bay—Korányi 5:2, Bor
dás—Bartos 5:4, Lutz—Molnár 5:4, 
Élthes—Korányi 5:2.

MAC—MAFC 11:8
Böszörményi MAFC—Szedmáki 5:4, 

Szmolár—Árva MAFC 5:2. Rajcsányi— 
Szepessi 5:3, Gerevich—László 5:3, Raj
csányi—Böszörményi 5:0, László—Szmolár 
5:3, Szepessi—Szedmáki 5:2. Rajcsányi— 
László 6:4, Szmolár—Szepessi 5:2, Szed
máki—Árva 5:0, Gerevieh*-Szepessi 5:4, 
Rajcsányi—Árva 5:3, Szmolár—Böször
ményi 5:4, Szedmáki—László 5:3.

11:3 után Gerevich feladta. \
A két csoportból tehát a HTVK 

és a RÁC, illetve a MAC és a BEAC 
került a délutáni négyes döntőbe.

A további helyezésekért az UTE 
a BSE-vel, a MAFC pedig a PSE 
vei mérkőzött,

U T E — B S E  9 :7 , M A F C — P S E  9 :7 ;

Délután 5 órakor előkelő és nagy
számú közönség előtt került sorra 
a döntő. A  HTVK és a RÁC vívói 
az aulában felállított pástor, a 
MAC és az egyetemisták pedig a 
vívóteremben mérkőztek meg.

A döntő további részleteit holnapi 
számunkban fogjuk ismertetni.

» i 8 £ e

RITTER BEAC A BEAC II. OSZTALYt PÁRBAJ löki VERSENY GYŐZTESE
Vasárnap délelőtt rendelte a BEAC 

II osztályú párbajtőrversenyét. A ver
senyen 19-en indultak. Két hatos ̂  ős egy 
hetes csoportban vívták le az előmérkO- 
zéseket. Minden . csoportból négy-négy 
vívó  került a tizenkettes döntőbe. A 
döntőbe n ag y , küzdelem és hármas holt
verseny után a BEAC-ista Ritter győ
zött. Eredmőnyek:

1. Ritter BEAC 8 győzelem, 2, Kátl 
LASE 8 gy., 3. Nádasdi BEAC 8 gy., 4. 
Kocsis (Béltéssy BVC Debrecen) 7 gy., 
5. Kovács BEAC S gy., 6. Egerházl 
HTVK 5 gy., 7, Mátőffy HTVK 5 gy., 
8. Eoronkay HTVK 5 gy.. 9. Sebők 
LASE 4 gy., 10. Kiss HTVK 4 E V - 11. 
Horváth BEAC 4 gy., 12. Banhidi LASE 
2 jjjfy.

Az első hely holtversenyét újravívással 
döntötték el. A helyezéseket a tusarány 
döntötte el.

.....na rrt» nini n»
A déli kerület tGrcsap&tbajnokságát

tegnap Szegeden a KEAC (Végli, Papp, 
Ilaknagyi, Ríwcnlhal) nyerte meg a 
HTSC (Mátter, Szűre, Horváth, Baltha- 
zár) ellen. A kardesapatbajnokság lap
zártakor még folyik.

VEGYES HÍREK
HÖSPORT

A Magyarországi Kárpát Egyesület
újpesti osztálya vasárnap 5 km-es távon 
a Nagyszénáson rendezte Budai Imre- 
vámlordíjas lcsíkló versenyét. 1. Wachs- 
mann sícvezűs osztály. 2. Radó exevezős 
osztály, S, Regus CSE.. (43 induló*) — 
Csapat: 1. CSÉ, 2. Síevezős . osztály A), 
3 Síevraős oszdály B). — Hölgyek: 1* 
Rétiné, 2. Wilesekné.
ÖKÖLVÍVÁS

A „pöt-CsIrt-n lapzártáig 8:0-ra vezet 
WMTK a BTK ellen.

a  tökéletes 
töltőtoll

r. aranytolla!,ragyogó színek
ben, tökéletes modern szerkezet. 
T ö b b  é v e s  g a r a n c i a !  

lapiiall minden papirlereskedésbsa. Ára p. 1 2 .— tói feljebb.

aga___
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KADHÁZY KIBUKOTT 
Vasárnap volt Debrecenben az atlétikai 

kerületi közgyűlés. A választások meg
lepetése az volt. hogy vitéz Hadházy 
Dezsőt, a kerületnek éveken át volt 
előadóját a fiatal ellenzék kibuktatta. A 
szövetségét Farkas Lajos főtitkár kép
viselte, Milleker Rezső elnök nyitotta 
Hieg a közgyűlést és az előadó vitéz 
Haoházy jelentése után sor került a 
választásokra. Az új tisztikar: elnök:
Milleker Rezső dr, ügyvezető elnök:' 
Ákos Károly alezredes, előadó: Kovács 
György testn. tanér, pénztáros: Batis
Lajos, jegyző: Kiss Gábor dr. Milleker 
elnök indítványára Hadházyt pótlólag 
alelnölinek választotta meg a közgyűlés.

Teniszezők!
IC! a k a r k ü lfö ld i ©or«
%ára menni !

Jlár S tél folyamán rengeteg meglií- 
•ras érkezett a teniszszövetségbe. A szö
vetségnek már most fáj a feje, hogy 
kit melyik versenyre küldjön.

— Körlevelet fogunk küldeni az I. 
osztályú teniszezőknek. — mondotta Her- 
Jzu,r!?1 főtitkár — hogy záros határidőn 
belül mindenki jelentse be. mikor lesz 
szabadsága és melyik külföldi versenyen 
szeretne részivenni. A kiküldetéseknél 
természetesen azt is figyelembe fogjuk 
venni, hogy adott esetben ki milyen for
mában lesz. Ebben az évben minden I. 
osztályú versenyzőnknek lesz alkalma 
külföldi portyára menni.

Teniszezők, tessék jelentkezni!

A T L É T IK A

Ui Torrance
a láthatáron

Büozls 16.99-et dobott 
az a m e rik a i fedett* 
p á ly a b a jn o k sá g o n

Newyork, febru ár 27. elkm. Jtóics BSzKRT  győzött Varga I 
A z  am erikai fed ettp á ly ab a in ok sá - MPSE ellen. Nehézsúly: Erdős e t k

g o k a t m ost rendezték  N ew york ban  b SzKJRT J t a t ír í fW s E 80 & 
o n a s i érdeklődés k özep ette . A  v e r - j  Az olasz ökölvívó válogatott a Berlin

ÖKÖLVÍVÁS
A MAFC ünnepi ökölvívóverscnyén

szombaton este — lapzárta után —- még 
az alábbi eredmények voltak: Harmat
súly: Torma X. BTK győz Artner BVSC 
ellen, Bartha NSC ellenfele, Molnár 
(Törekvés) átesett a súlyhatáron. Pe
helysúly: Csapogya MPSC győz Glaubitz 
ellen, Frigyes ttBSzKRT megveri Csuthot 
MÁVAG. Könhyüsúly: Németh MPSE
ellenfelét, Voinovichot BVSC sérülés 
miatt leléptetik. Torma II BTK ellen
fele, Kővári II. BSzKRT átesett a súly
határon. Váltó,súly; Mándi FTC döntet
lenül végzett Korányival MAFC, Deli 
MPSE legyőzte Szabót BVSC. Közép
súly: Csontos FTC nyert Kass MÁVAG 
ellen. Jákics BSzKRT

senyén bemutató futásban szerepelt ben elszenvedett U :5-ös vereség után 
Maki is, Nurmi pedig' finn egvenru- Ere?:'Iaban a J ;ámet B> válogatott ellen Ttóhar, ’ 8 V7 f  , lépett szontoba. Az olaszok 12:4 arányhaban az indító szerepet latta el. I bán fölényesen győztek. Eredmények1 ISI a v/l Df>f'WÍQ r\ mr/v-i T> 11 — 1, .11_ m _ .1.11

lépett szorítóba. Az olaszok 12:4 arány
„ -------- —  . bán fölényesen győztek. Eredmények

.Hatalmas finn zászlók díszítették a Nar.deechia o győz Pollock ellen. Paoletti 
Madison Square Gardent és a zene- I njLer,. 'YebSr. eIlen- Hirch n legyőzi 
kar a finn himnuszt játszotta. &Uhotórt, 'Proietti “  nyer 'S  *1™

A versenyek számos nagyszerű I Baumgarten n ^yőz Ferrario ellen 
eredményt hoztak. A leakieínelke- 0 , le» ^ zi Kopperst, Chiesa
iHribh o7üir a i ■ r I syoz  Klomholdermann ellen,dóbb ézek kozu Al Bloztsnak, a T„ny Galento legközelebbi mérkőzése
Newyork A C  fiatal sulydobojanak áprilisban lesz Filadelfiában. A ..lábon 
üj fedettpálya ■ világcsúcsa. Blosis 1 az_  egykori nehézsúlyú
16.99-et dobott és ezzel alaposan t 
szárnyalta Torrance 16.18-as fedett-
pályacsúcsát, sőt közelébe férkőzött kt('p #-kt>4 íí 
Torrance 17,40-es világcsúcsának is. 1
Ennél nagyobbat Torranceon kívül Elmarad az idei Tonr de Francé?

S kÍ ° Siü é frÖakb̂ u tS ÍZStiactcney d ooo tt. 17.04-et. Blosis j szaalap nem bonyolítja le a világ leg- 
tavaly a juniorbajnokságot nyerte I naCyobb országúti körversenyét, a har- 
15.92-es eredménnyel. Jókorát ja- m™ciaaP°s Tour de_ France-ot.

J J A íedettpalya világszövetség idén nem
, ,  . . tart közgyűlést. Tavaly alakult Parisban
A bajnokságok eseménye, hogy az a fedettpálya világszövetség. Tagja lett 

amerikai szövetség újra visszatért a I ? ném?í- francia, _ olasz, belga, holland 
yardos és mérföldes távokra. Ennek testület állította^ösS’e tevlly^f' nemzet- 
koszonhető a nálunk is járt Bice új k(«i. hatnapos versenynaptárt és a külön- 
hárommérföldes világcsúcsa. Bice I ttótó nemzetközi viszonossági tornák idő-
13’55 6 mn-es ideiével Ritnln iooő Pontjait. Most kellett volna összeülnie fo.OD.ö mpes wejevel Ritola 1925- megint a fedettpálya világszövetségnek, 
ben felállított 13:o6.2-es idejet javí- hogy a következő idényt közös meg- 
totta meg. Ritola ezt az időt evezéssel előkészítse. Most -az elnökség
14:23.2-es 5000-e közben érte el, S . t f a  há^úm  v a T f k i í S  Szony- 
Ricenek is kell tudnia tehat 14;30-on j taian időre elhalasztják y
belül. Kemény ellenfele lesz majd I , Legújabb amerikai divatőriiiet: rádiós 
M fin ek  is ez a pompás izomzatú, hőimrfLpmTYábra? 
hallatlanul kuzdokepes hosszútáv- IA gép kormányára háromcsöves, 20X30 
futó. cm-es nagyságú, hangszóróval ’ egybe-

Az egvmérföldes versenvbpn Hun- ! épített vevőgépet szerelnek. Ez a vevő . \ ®-r , , . versenyoen L un áramforrását egy dinamóból nyeri s í-v
nmgharn az Utolso korben osszeüt- I az üzemköltség a semmivel egyenlő. 
Között Zamperinivel és elesett. Nem az..a haj, hogy a rádió kizárólag
is szólhatott már bele a versenybe, hajtás közben szó1 • • •
f ,? 1̂ Y.eY Fenske nyert meg 4:08.81 .vegvvf.n tobfelhölovag vasáb- 
Kitunö idővel Venzke és Zamperini j nap  Nekivágott bi’danak 
ellen. 60 yardon Ellerbee győzött | Csődület támadt vasárnap délelőtt 
6.2 mp alatt, 600 yardon Belcher I Yile.I?c ., tájban a Boráros-téren.
1:11.6 mp-el, 1000 yardon Borican t V T z t ^  neYy^ln^főLi^erékPárS 
J:13 mp-el. Woodruff 9 yarddal ma- hadsereget, amely kettős rendekbe sora
rad t fajtestvére mögött. A magas- *GSZelmezetten várta az indulást.
F f w f  7? r neS 19i4’ f  távolugrást L ^ K^ ê á,Z ^ £ lyah^  Perma 721, a rúdugrást Meadows j sjakit_ az eddigi kényelmes tavaszelejí

A  M a c
v é g l e g  m e g n y e r t e  
a öo& ogö lfé l ¥ám-

Deseö Kornél dr. kima
gaslott a sífutók közül

Tegnap délelőtt a Nagyszénás 
környékén rendezte az MTE a Do
bogókői vándordíjért folyó tizes sí
futó csapatversenyét. A szokásos do
bogókői tereptől el kellett tekinteni, 
mert az út oda nem járható. Nagy
kovácsira is most először mentek a 
zsúfolt autóbuszok, amelyek a ver
senyzőket odaszállították. Eddig 
csak szánnal közlekedtek a hepe
hupásra, fagyott úton. Táncoltak is 
az autóbuszok úgy, hogy majd ten 
geribeteg lett a versenyzögárda.

A 107 nevező közül 87-en álltak 
rajthoz és közülük 75-en végig is 
futották a kb, 13 km-es kétkörös 
versenyt Pedig — különösen a kâ  
paszkodőkban — metszőén hideg 
ellenszél rontotta le a napsütés ha 
tását. A hő kissé jeges volt, de 
felszínt a pályajelzök hamar feltör, 
ték és a későbbi rajtszámmal in
duló versenyzők már - a jó nyomban' 
futottak. A vers’eny előtt H ensch  
Aladár , szövetségi képviselő mél
tatta Horthy Miklós kormányzói ju 
bileumának jelentőségét és vezé 
nyelt háromszoros éljent a kor 
mányzóra.

A verseny minden zavaró körül
mény nélkül folyt le. A  MAC is 
BBTE is mozgósította minden em 
bérét, lesiklókat és ugrókat, örege
ket és ifjúságiakat egyaránt. A győ
zelmet és ezzel a már négyszer sor 
rend nélkül és kétszer sorrendben 
védett vándordíj végleges birtokát 
a MAC szerezte meg és a BBTE-t 
a Postás is megelőzte. A  teljes ma-

JÉG
A EV KARESTI KOKONGO7.0K HAR
MADIK BUDAPESTI SZEREPLÉSE 

Budapesti vegyes—HO Rapid 4:2 
(1:0, 2:0, 1:2)

Szombaton a késő esti órákban mégis

Lajos, Pethes Ferenc és egy BcH 
nevű foxi játszik főszerepet.

*
A főváros egyik legújabb fÜÖ| 

színháza, a Lloyd eddig csak a
csak sor került a bukaresti Bapid által j mutatómozik után játszott. Mosi 
oly nagyon kívánt korongmérkőzésre. bemutató lesz a Lloydban. Ebben *
tódtóK !^ S ? z ke d n f ! y  j á t ó ^ f í CkE z f  áa moziban fogják bemutatni ugyanis*, 
csapatot Budapesti vegyes néven állította I finn-szovjet harcokról készített xiagj 
ki. Kitűnő jég. szeles idő. Fogéi (HC filmriportot.
Rapid) és Hűvös (BKE) vezette a játé- 1 
kot. .

Budapesti vegyes: Kneusel (FTC) — Gulver Cityben most forgatjáK
Ilá ia y  (BBTBj), G-oszt(jnyi (BKE) | TTprj-y- TjCív invv fii f i lm ió t  nmelvh^fl Iv^argó dr (B K E ). M iklós (B K E ). Ger- rLeaJ , ^ V. *1 H ím jé t , a m e i y ^  
gely II. (FTC), Cseresor: Farkas a ferflfoszerépet Spencer Ti f f
(BKE)-, Forda (FTC), Endrei (BKE). játsza. W. S. van Dyke rendezi 3 

HC K apid : Dron — Bíró. Anastasiu I filmet.
-  Te le a. Boté/., Blokl. Cserekor: Tcnase,

Hétfő, 1940 márchis 4,

c i k k e k  k i v á l ó a k !

435 cm-el nyerte.

Miért igyekezzünk,
pihenővel s amint az idő engedi meg
kezdi edzéseit a budai hegyekben. S a 
tegnapi vasárnap napsugaras volt, pom 
pás adó a kezdésre.
, A  f Lüh nagyszerű fegyelmezettséggel és 
k’ tuno hangulatban vágtak neki a Horthy 
Miklós hídnak, majd végigvonulva a 
Verpeléti és a Szent Imre herceg útján 

Tuszen wn/sern tesz az idén olimpia! — jós  az Alkotás-utcán, a Csend-utcába 
■ monogatjdk egyesek. Főként olyanok, fordulva a jó  állapotban levő hegyi 

akiknek amugyaem lett volna keresni- ( terepen nekivágtak a Sashegy lankáinak 
valójuk az olimpián, legfeljebb azt tud- ahonnan egészen a farkasréti temetőig 
tűk volna kiverekedni, ■ hogy benne ‘ le-1 hajtottak. Ezt a kört kétszer egymásután 
gyenek az olimpiai csapatban. Mert van- ( lefutották, helyenként hajrászerü gyor- 
•nak, akiknek csak es a fontos. Akik I vitásokkal ^robbantották a mezőnyt, 
cdakünn már nem törődnek az edzéssel, [ melyben elsősorban Karaki, Kőszeghy és 
«  sportszerű életmóddal, hiszen céljukat I a vendégként nyeregbeszálló Pelvássy 
már elérték: bekerültek az olímpiások | Morvay és a WMTK kis Bírója jeles- 
közé. A berlini otimpin idejéből is tud-1 !íe^eÍL , ..Vénségét" fölényesen cáfolta az 
ránk néhány elrettentő példát felsora-1 örökifjú Vída, aki az autó kormány- 
koztatni. Szerencsére ez az ősi magyar | kereke mellől tért vissza ismét „első 
típus már kihalóban van, egyre nagyobb I szerelméhez", az országúti sporthoz. 
túlsúlyba jutnak azok, akik nem az I ,A , kitűnő hangulatban lebonyolított első 
olimpiai kiküldetésért sportolnak és a I édzesportya után a fiúk fürdőbe men- 
k&lföldl kiküldetést nem tartják Zéadrt-1 telc s . kiadós gyúrás után a társaság 
vtak aszal, hogy felülnek a- kifelé menő j szbrtesjéleat.
vonatra. Vannak igenis atléták, a lég• I -Beszeltünk az edzés után ősz I.ajos- 
jobbak között éppenúgy. mint a fiatal j sal>- * lelkesen és boldogan örül az
évjáratokban, akik rendelkezésre akar-1 eremiüe5yn-;k.
nak állni a németek, olaszok, jugoszlá-] , -nnhataroztuk, hogy ̂  ezeket az edzé- 
vok, sőt esetleg más országok elleni I ri)est mar állandóan rendszeresít-
válogatott viadalon éspedig olyan fór- 1 a z  idény megnyitásáig — mondja — 
mában, amilyent csak m egfeszített szór-1 jL ..Ez.lvesen latunk a jövőben vendége- 
galommal és igyekezettel el tudnak érni. j KeL ls'
Reméljük, hogy a hasai versenyeken is \ . _____
megmutatják majd az „úgysem lesz-1 A  „L-L-R íJCPa RO.s SZÖVET.
cUmpiások’c-nak, hogy félvállról v e t t ! NAPOS ORSZÁGÚTI KÖR-
tdzésscl már itthon sem lehet megélni.] VERSEN i T RENDEZ NYÁRON

| A szlovák kerékpáros szövetség már 
®  I tavaly is igen mozgalmas országúti ver-

senyévadot bonyolított le. Az id-ú mű- 
SZEGEDEN FOLYT LE i m  ELSŐ sornaptárónak összeállítása során elha- 

ATLÉTIKAl VERSENYE j tarozta, hogy a nyár folyamán — való-
Tegnap délelőtt a hóval borított mező ] a7-jnü’eg augusztusban — kétnapos nem-

helyett országúton rendeztek f u t ő v e r - 1 K',I7J országúti körversenyt rendez, 
senyt ifjúságiaknak 3, felnőtteknek a I Mesniv_ ra német, protektorátusi, ma- 
km-es távon. — 5000 m : 1. Kotok SzVSE | Jugoszláv és román versenyzőket.
16:32,-2 Csonka SzVtíE 16:40, 3. Juhász A Fözsonyban székelő szlovák szövetség 
SzVSE 16:57, 4. Gyetval SzVSE 17:12, ? ,v?adaI befejeztével.nemzetközi értekez-
fí, Christián SzTK 18:10. — Ifjúsági 0000 í , r ‘- .tart ^egy középeurópai kerékpáros 
m : 1. Szácsi 3:52, 2. Kakuszi 9:55, 3. kupa-kormerkozés nyélbeütése érdeké-
I-íeiner 9:57, 4. Balló 10:05, 5. Ábrahám P®1?- szlovákok egyébként — mint ér- 
10:15. Valamennyi SzVSE. — A Tanár-1 teául tünk komoly szándékot mutatnak 
képző Főiskola tornatermében klubközi | a!1.a’  nosy  válogatott legénységüket 
tizes csapatversenyt rendezett a TFSKI rajtnozallitsak az ötnapos Magyar Kör
ös a KEAC. — Helyből távol: 1. TFSK 1 versenyen. *
£63, 2. KEAC 257 em átlag. (Egyénileg ----------------

gyár sífutó mezőnyből Deseö Kornél 
dr. teljesítménye magaslott ki. A 
magyar bajnok több, mint négy 
perccel verte a társaságot. — Rész
letes befutó:

1. Deseö dr. MAC 58:54, 2. Sza- 
lay BBTE 1:03:02, 3. Belloni MAC
1:03:48.5, 4. I-íulényi MAC 1:04:18.5, 
5. Emánuel BBTE 1:04:22, 6. Be-
reez PSE 1:05:21, 7. Weinhardt
BBTE 1:05:43, 8. Kiss MAC 1:06:09 
9. Harangvölgyi PSE 1:06:25, 10.
Kiss MAFC 1:07:32.

11. Csekey BBTE 1:07:50. 12. Petrich 
BBTE 1:09:10, 13. Váradi BLE 1:09:20, 
14. Mucsi PSE 1:09:36. 15. Tiszai PSE 

110:21, 16. Demjén MAC 1:10:35, 17, 
Bánk MAC 1:10:43, 18. Bereczky MAC 
1:11:14, 19. Rábel PSE 1:11:25, 20. Szu 
romy PSE 1:11:36,

21. Ságodi PSE 1:11:42, 22. M. Kovács 
MAFC 1:11:51, 23. Jobbágy, MAFC
1:12:45. 24. Szikla MAFC 1:13:36, 25,
Horváth BLE 1:13:40, 26. Veres MAC
1:14:01, 27. Mayer PSE 1:14:18, 28.
Enyedi PSE 1:14:50, 29. Schneider BBTE 
1:15:13, 30. Németberta MAC 1:15:14,

3.1. Huják MAFC 1:15:37. 32. Balog
PSE 1:16:36, 33. Kész BBTE 1:16:37 34. 
Edvarhélyi . PSE 1:18:04, 35. Scharbert
BBTE 1:18:15, 36. Balázsi BLE 1:18:40, 
37. Horváth MAC 1:18:45, 38. Jelűnek 
PSE 1:18:55, 39. Cserfai MAFC 1:19:06, 
40. Szilágyi BBTE 1:19:47,

41. Németh BLE 1:19:57,- 42. Kostyál 
MAFC 1:20:18, 43. Szántó MAFC l:2v-04, 
44. Hermann BBTE 1:22:41, 45v Mezey 
BBTE 1:22:47. 46. Balassa BLE 1:22:50. 
47. Bejczi MAC 1:23:06, 48. Kővári MAC 
1:23:07, 49. Ermler I. BLE 1:23:20 50.
Dobrovicsényi MAFC 1:23:38,

51. Tassonyí Cs. BBTE 1:24:50, 52. 
Varga BLE 1:25:05. 53. Tóth BLE
1:26:04, 54. Fülöp BLE 1:26:24, 55.
Magyar PSE 1:26:35, 56. Papp BLE
1:27:30, 57. Farkas MAFC 1:28:29, 58. 
Molnár MAFC 1:29:15, 59. Libik MAFC 
1:29:42. 60. Vásárhelyi PSE 1:31:11,

61. Cseh II. MAC 1:31:47, 62. Paulinyi 
MAFC 1:32:06, 63. Szokolyi BLE 1:33-50 ' 
64. Haberl BBTE 1:34:26, 65. Úri BLE 
1:35:59, 66. Götz BLE 1:36:37 67
Beberla BLE 1:37:33, 68. Gigler ’ BLE 
1:38:11, 69. Egerszegi BLE 1:38:19 70.
Ermler II. BLE 1:42:23, 71. Wá’gncr
MAFC 1:43:05, 72. Bodnár BLE 1:44-31 
73. Nyikos BLE 1:50:25,-74. Ádámka BLE 
1:57:35, 75. Varga BLE 1:57:44,

Tizes csapatversenyben a Dobogó
kői vándordíjért: 1. MAC (Deseö, 
Belloni, Hulényi, Kiss, Demjén, 
Bánk, Bereczky, Veres, Németberta! 
Horváth) 11:33:42, 2. Postás a)
11:52:10, 3. BBTE 12:02.40 4
MAFC 12:54:56, 5. BLE a) 13:32:50,
6. BLE b) 16:55:23.

Vákár, Petrovíts
A. 9. percben Gergely II. kapuelőtti 

kavarodásból megszerzi a vezetést. 1:0.
A második harmad 4. percében Háray 1 ,

szerez gólt távoli lövésével, 2:0, majd a marosan bemutatják Budapesten 01 
7. percben Gergely II. közelről. 3:0.

A. harmadik harmadban a románok két 
váratlan gólt érnek el Telea és Bíró 
révén a 4. és a 7. percben. 3:2. Közvet

Tyrone Power nagy szinesfilmj^ 
a „J esse James"-1 valószínűleg hf

TARZAN ÉS FIA három és ótó‘ v- ‘ ^ piti ö.ü. IÁUáVC L“ ; _ , . . rVnV•len a befejezés előtt Háray eredményes. Johnny Weissmuller első igazi
4:2.

T O R N A

zan-filmje. A pompás alkotás inától 
kezdve kizárólag a Hollywood Fii®- 
szalonban látható.

BIRKÓZÁS
A jubileumát ÜJő Postás SE bírkót)

Nagyszerűen sikerült a Vasas ilísztor- 
nája. A Vasas Magdolna-utcai székházá
ban vasárnap délelőtt tartotta pompásan
sikerült dísztorná.iát. A zsúfolt nézőtér 1 — ----------------  —- ---------  —  -
soraiban a MOTESz részéről ott találtuk szakosztálya e hó 10-én , rendezi nag* 
Telbisz Rafael alelnüköt és Budai- Anna szabású versenyét. A szövetség meg' 
szövetségi művezetőt, továbbá svájci és bízásából Budapest görög-római birkW“ 
olasz vendégeket. A három órát betöltő bajnokságai kerülnek sorra a Postás re» 
műsor kiváló sikert aratott. A férfi és dezésében a Nemzeti Tornacsarnokba'1: 
női korlátcsapat, az ügyességi és talaj- A Postas vezetősége a rendes bajno* 
torna, a nők zászlógyakorlatai nem-1 éremdíjazáson felül mxnden sűlycsopw_

első három helyezettjének jubiláris vere
tét is felajánlja.különben az élőképek, a mozgásművé 

szeti jelenetek és a néptánc sikere egy 
mással vetekedett. A férfitomászok kö
zül különösképpen Fenyő, Rizler, K e -, ,
han, Ácsai, Ben és Marok, a liölgytor- } IrliJöOKAl
Pauker Tetóz, H eketék^rrai és^Koválüs I RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V =  vaS&f 
Eta nyújtott kiválót. Külön meg kell 
emlékeznünk az ötéves Müller Editkéröl, 
aki a ,,beharangózót“  mondotta és a 7

nap, n -  >/i, f -  Iá, h -  % 
Bemutató mozik

éves Gondos Irénkéröl, aki. tőrnagya- ÁTRIUM. Margil-kiirút 55. Tel.: 153-0% 
korlataiyal és 01-osz táncává! egyformán Í6, f8, flO. Sz. V .: f4-kor is. Fűszer
nagy közönségsikert aratott.

RÁD IÓ

csemege.
CASINO Eskü-út 1. T : 383102. f6, f8, f1”- 
Sz. V .: f4-kor i.<g. Fűszer és csemege.

[ CITY Vilmos császár-út 36. T : 111140. h’6* 
h8, hlO. Sz. V.: h4-kor ie. Róbert Kocli* 
a halál legyőzője.

M A I M Ű SO R 
Hétfő, március 4.

Budapest I. (549.5 in): 6.45: Torna H í-I CORSO Váci-utca 9. T . : 182-818. 5, n8. fl<j-. . . . . .  1 B- y . : s-kor is. ” — *-----------
n l2 : matiné.

atrevű a néfferek-1DJ6CSI- TBerfe-kSrüt -8?. T .: 125-952. 6 .,*

rek. Hanglemezek ”—  Utána" É t r e n d . I  S7" Y;.: S-kor is. Broadway-szerénád. V. & 
10: Hírek. — 10.20: Vidéki zúgolódások ° "  mQtlní 
1877-ben. — 10.45: Divatrcvű a négerek-, - - -  —  —
"él. Irta: Nagy Dániel. — 11.20: A kato-110- r̂- : 4-kor is. Viktória királynő-
natiszlek és tisztviselők özvegyeinek tó I FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T . : 189-5^ 
aryaiuak „Magdolna Otthoná” -t avatják. I n6. Í8, hlO. Sz.. V .: n4-kor- is. Jnare*' 
Közvetítés a Tass vezér-utcából. Beszélő: I 2-ik hét!
Budinszky Sándor. — 12-10: Hangleme- HIIÍADO FILMSZÍNHÁZ. Erzsébetért tó* 
zek. — Közben: Hírek. — 13.30: Az 1. T .: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Utó' 
honvéd gyalogezred zenekara. — 14.30: [ Fox-Metró (először) ós rajzos híradó- ^ 
Hírek. — 16.13: Péczoly József. Clauser I kormányzó 20 éves országlása. Rajzfd'ű- 
Mihály dr előadása. — 10.43: Hírek. — OMNIA. Kölcsey-utca 2. T. 130-125. 5. n». 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelvien. — | flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. A üadrágP* 
17.15: Timkó Margit-m-agyar nótákat zon-I acgyal.
goráziik. — 17-40: Négyszázeszfenelős az I RALI US. Nagymező-utca 22. T . : 122-091”
első magyar tam'tórcnd. Bangha Béla I 70, h8, blO. Sz. V.: f4-kor is. Egyetlé11 
d-r előadása. — 18.10: A rádió szalo-nzc- éjszaka. 4-ik hót!
nekara. Vezényel: Bertha Islván. Közre- I ROYAL APOLLO Erzsébet-kürút 45. * ' 
működik: Bckénó Madaras Gizella 22-20-02. nfi. f8, hlO, Sz. V .: 4, 6. 8, 10, *
(fütty). — 19.15: Hírek. — 39723: Egrcssv tenger ördögei.
Béni és Szerdahelyi József dalai. I’ ataky I SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. n6, ís' 
Józséf előadása. Közreműködik: Kőszegi I 'lln- V-: 3-kor is. Rajongás.
Teréz (ének). Sárai Elemér cigányzene- I URÁNIA. Rákóezi-út 21. T.: 145-046 5, n3' 
kapa. — 20.30: Brauchitscli, Gamelih, I ,fW, Sz. V.: 3-kor is. Koch Róbert "  a
Górt- Csiszár Béla előadása. —- 21: | halál legyőzője.
Schumann: zongoraötös. — 21.40: Hírek. ntán-iőto^ó
— _ 22.10: Géczy Barnabás zenfekarátiak 1 U tán játszó mozilt
műsorából. -— 23: Hírek, német, olasz, I BROAETWAY, Károly-krt S. T . : 144-212*
angol, francia és eszperantó nyelven. — IÍ4, f6, f8, flO. Sz. V .: f2-kor is. AsszO" 
23.25: Csorba Gyula cigányzenekara mu- nyok szállodája. .
zsikál, Szántó Gyula énekel. __ oO 05- ICAPITÜL Baross-tér 32. T . : 134-3»‘'
Hírek. ■ f4, re.. f8, flO. V.: 11-kor. f2-kor |S'

Budapest II. (S34-5 m): 18.45: Német CORVIN5 tínfírtó 40 T - 138988 f4 &
nyelvoktatás. Szentgyörgyi Ede dr elő- fg f S  y  • f2-kor is Operabál V d «• 
adasa -  19-30: Kosztolányi Dezsőné két I f i i -  matiné Operabál. V. d.
vIk-Stóle?r«- tó 20:, n irek r!L'??-yarV, sí 1'?“ ELIT Szenj István körűt 16. T : 114503-vak es rnszm nyelven. — 20.2o- M. Hír H ,  4, 6. 8, 10. V.: 10, 12, 2, 4, 6 8 1°'
feari Lezt-inuvekct zongorázik. — 20.55: Hófehérke és a 7 törpe.
Kadar Erzsébet _ elbeszelese. — 2t.2p: HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T . : 142.455- 
Mursi Elek eiganyzonckara muzsikál. f4, Í6, ÍS, flO. V .: f2-kor is. Tarzan V 

Kassa (259-1 m): 11-05: Reviczky GyuU I fia- v * e- í l l :  Nagyváros, 
etfiléke- Koperniczky Kornél előadása. — I KAMARA. Dohány utca 42. T-: 141-027*
11.20: Régi tánco-k hanglemezről. _ 11.40: I 0̂* Garszonlakág kiadó.
Hírek magyar és szlovák nyelven mű- I DLOYD Hollán-ntea 7/a. T.:
-------------  1 4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Bercsényi hus&á'

rok.
PALACE Erzsébet-körűt 8. T .: 221-222. I1'

sorismertetek.
Mai jelentősebb külföldi műsorrészek: 
7.40 ó.: lielgrád: Szimfonikusok.
8 ó.: Szófia: Szimfonikus est.
8.15 ó-: Bécs: Tarka őst.
9 ó.: Ü. Scnder: Bruokncr IX . szimfó- 

iája.
9 ó .: Róma: Olasz dalok.

2, 4, 6, 8, 10. Várlak. 3-ik hét. „
SAVOY. Üllői-út 4. T-: 146-040. M, 
f8, flO. V .: f2-kor is. Bercsényi-husz» 
rok.
SIMPLON. Horthy Miklós-út'62- T.,: 268939- 
f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Béreséül1

szimfónia^*" ParÍSlCn: Dv<WBÍ: Uj vitás J fT U D Io ' Akácfa-utca 4. T . : 140-840. 11,
4, 6, 8, 10. Pygmalion. 2-ik hét.

Hétfői hírek

Friedrich TFSK 295, Csima KEAC 282, H ö S P O K T  
Császár KEAC 276.) — Helyből magas
1. TFSK 120. , (Molnár TFSK 130.) — | Kassán kerületi cserkész álverseny aai- 
Belyböl hármas: 1. KEAC 7.57. 2. TFSK lőtt le  vasárnap. Fntóversenvek" H l 
7.48. (Csima 8.48, Friedrich 8.39. Molnári korosztály (2 km): 1. Halta ‘ l2:24. 2.
&.2S.) | Pohl 14:34, 3. Barcs 1S:4J. -— II. korosz

tály (4 km): 1. Csikós 23:10, 2. Gellert 
23:56, Tt. Dobos 24:37. — I. korosztály (6 

. km):_ 1. Vireszt 34:45, 2. Litassy S7;57, 
■ ®- Flefcer 38:45. — Lesiklás (2 km): 1.
l'HslTa 3:32.6, 2. Viroozt 3:33, 3. Fioker 

3:40. A eaerkészsövetség vándordíjáért.: 
1. Bercsényi -«rw. 22 pont, % Pázmány 
esés. 6 pont. 3. Thököly esc«. 4 pont, 4. 
Komi c«oe, 3 poat* ^  .

Ö P O R T É R M E T
^ J E L V É N Y T  készít |

M O R Z S Á N Y I J .
IV, Váczi-u. 36. Telefon: 182-217

A Toldy gimn. védi a 
Kárpátalja - vándordíját

Vasárnap rendezte a KISOK és a sí- 
szüvetség megbízásából vitéz Szabó Zol
tán és Takács Andor a középiskolások 
ötös járőrversenyét a Kárpátalja-vándor- 
díjért. A futóknak háromkilós hátizsá
kot kellett a hátukon vinniök és a járőr 
tag ja i. között 20 méternél nagyebb tá
volság a _ célbaérkezéskor nem lehetett. 
A nyolc induló közül hat érkezett a cél
ba, a Felső Mezőgazdasági iskola A) 
Csapata a járőr egyik tagjának léctörése 
miatt adta fel a küzdelmet.

A  táv 6 kilométer' volt, a hő jeges,
Kár, hogy a küzdelemben csak közép- 

iskolások vehettek részt, a  leventéket 
kizárták ebből a küzdelemből.

Eredmény: -1. Toldy gimnázium (Mé- 
ray-Horváth Endre, Pásztor, Sándy, Ke
gyes, Méray-Horváth R óbert) 40:24, 2.
Ái-pád gimn. (Vineze, Zoltán, -fíternád, 
Spinseh Kiss) 45:19, 3. FMG B) -46:48,
4. FMG D> 59:35, 6. FMG C) 1:00:17,
&  ................ ......

MOZI 1 Továbbjátszó mpzik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T.s 855S7f' 
n4, n6, 118, nlO. A kis fenség parancs^ 
v. d. e. 11; Heten a Himalaya ellexi'rt 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T. • 884-563*

Évekig működött Podmaniczky 11’ kirchfehii Vpap2’ S' 4’ 6 ®' 7' ®' 9’ , 
Félix baro mint segedrendezo a ma- budai apollo  Széna-tér. T: 3515«': 
gyár filmmütermekben, amíg végre í5- b7- H- A kirchfeldi pap. v. d. e. tó1'

2 PÍ V Örenf {ZÖnÍ k ;  r Z elSÖ f ílm ' ELDORÍDéf N é p i , , ,S u t r a  31 T • 133^' am elynek  rendezését te ljesen  rab iz - 4. 6, 8, 10. V .: 2-kor is Hotel imperi»''
ták , a z  „ Erdélyi kastélyt, ,  ezen  a HOMEROS. Hermina-út 7. T. 296-1,s'
héten  kerü l a  budapesti k özön ség  ?nVo7vní° '- iV-: P ' töJ; íí,otel Inipcriai- ____ , - i l i  ______________  a I IPOLY Csaky-utca 65. T ,: 292626. Í4. '•f lé- Podmaniczky báró persze nagy X m .  v T S k o r  H: A holnap 
izgalommal várja a bemutatót, pe- JóZSEirvAROSI Kálvária-tér 7. T.: l3t  
dlg jó oka lenne a nyugalomra. A  644- f6- í8. HO. v. f2-kor is. A b0t‘
filmnek olyan parádés szereposztása oÍÍympia Erzsébet-körút 26. T: & &  

Tasnady Fekete Mária, 1112, 4, 6, 8, 10. Sivatagi éjszakák. , 
Mezey Mária, Cfreguss, Iíidvéghy I OTllION Benlczky-utca 3. T.: 146-44*; 
Valéria, Tímár József, Biharv. Gó-1 ?n’.S 6,. n,8' "í?- A kirchfeldi pap. 
zon, Hidassy Sándor), hogy ez piár be lehet mfnn^fíllétóriheí^ ^  
maga is biztosítéka a sikernek. De Pátria . Népszinhaz-u.. 13. t .: 14567";
a film szakbemutatóján már az 13 a-’-árok8, 10 V‘ : 2“Itor is‘ Bercsényi « 
beigazolódott, hogy a rendezés még phonix  Rákóczi-út 68. T • 144-454, n, J- 
fokozta a kitűnő együttes játékának | V  5, n8, flO. Kínai exprevs.
a hatását.

Még egy magyar film bemutatója 
lesz ezen a héten. A  „párbaj sem- 
miért“  is műsorra kerül néhány nap 
múlva. Ennek is, akárcsak az „Er-

, KIÁLTÓ Rákóczl-Üt 7<T T.": 139-497, í j  
| 1. 3, 5, n8, nlO. Sz. V.: 10, 12, 2, 4, »’ 

8, 10. Lálliatatlan sugár. Életre haldlr*1-

NEMZETI SPORT
. _________________________Megjelenik szerda és szombat kivéírir

délyi fcasűélj/"-nak, Hunyadi Sándor S iia ^ B p . "vfitfBBkk1*'̂ írd-utoü l
a szerzője. A  ,,Párbaj semmiért"- I "'''főíefón ' 132^ 99“ és"" 133-977 
nek azonban társszerzője is van-1 efm: Bu-dmpcet 72, Posfafiók 42. 
Vaszary János A  rendezö^ - őíar-
tonffy Emil. Ebben a vígjátékban lés kiadó: Kultsár István. .
Csortos Gyula, Berky Lili, Somlau I Előfizetési díj: Belföldre egy hót* . 
Artúr, Vaszary Piri, Nagy Alice, ‘ ^
PaMky Jenő, Pethes Sándor, Tompa Cm atoft . Stádium Rt. M r W * *  
Pufi, Bxhary József, Köpetsz* Boócz I »eta. f « l *  Oyftry Aladár 1****^*-


