
Feldmann Gyula, a Hungária edző,e: 
A fiúk becsületesen és főleg okosan 
játszottak.

Mandik Béla: Nagy küzdelem után, dö 
megérdemelten nyertünk.

Takács Béla erőnléti edző: Az ön-
gólért megbocsátjuk azt, hogy Vig a 
második félidőben leköpte Vidort.

Kis: Akaratban nagy volt a különbség 
a Hungária és a Kispest között,

Sebes: A Kispest most meglátta, mit
jelent vezető csapatnak Jenül, ölt voltak 
az idegesek, mi játszottunk nyugodtan

(A kispesti öltözőben nagy az izgalom.' 
Nem a leghízel gébben nyilatkoznak á 
játékvezető működéséről.)

Puskás Ferenc edző: A IT-essel vesz
tettük el a mérkőzést! Olajkár I. nem., 
szándékosan buktatta Titkost, Bíró ellen
ben szándékosan talpalt Nemesbe az első 
félidőben. A játékvezető ekkor azt mon
dotta, hogy nem történt semmi.

Szűcs Nándor intéző,: Ilyen - talajon
lelkiismeret kérdése ilyen 1.1-est meg-' 
adni...

Déri; A 11-es fordította meg a mérkő
zést.

Boldizsár: Fogtam volna a . labdát, ha' 
Odry szerencsétlenül nem nyúl bele,

Görgényi Lajos főtitkár: Legalább
döntetlent érdemeltünk volna.

UJ SZENZÁCIÓJA!
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Azután Boldizsár a 
futva, ment Titkos elől, 
c szerencsével. Szabónak 

futva kell lábbal mén- 
percben
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Az NB állása . f’
1. Hungária 15.10 3 2 40:19 23
2. Kispest 15 10 2 3 46:22 22
3. Újpest 15 9 4 2 31:18 22

204. Ferencváros 15 10 —- 5 42:24
5. Szeged 15 9 2 4 32:24 20
6. Törekvés 15 8 2 5 27:25 18
7. Elektromos 15 7 3 5 28:30 17
8. Bocskai 15 7 2 6 23:35 16
9. Szolnok- . 15 7 — 8 23:26 14

10. Gamma 15 6 2 7 18:27 14
l l .  Haladás •••• 15 6 1 8 27:34 13
12. Taxi 14 4 1 9 23:36. 9
13. Kassa 15 3 2 10 17:48 S
14. Nemzeti 26 2 — 24 15:24 4

m sem
Vasárnap

Újpest; Újpest—Kassa.
BEAC-pálya; -Gamma—Bocskai. 
Hungária-út: Hungária—Elektromos, 
Kispt-si: Kispest—Taxi.
Szombathely: Haladás—Ferencváros. 
Szolnok: Szolnok—Törekvés.'
NBB: Alföld: Budakalász—FTC. WMFC 

—Vasas, KEAC—Szentlőrinc, ■ SzAK—Rá
koskeresztúr, U TE—Postás, MÁVAG—Gs. 
MOVE. — Dunántúl: Komárom—Zugló, 
Tokod—Pénzügy, Tatabánya—SFAC,
Egyetértés—Lámpáit, SVSE—Dorog. Ér
sekújvár—Pécsi VSIv, MTK—Álba Kegia*

A  B o c s k a i  l e g y ő z t e  a z  U i p e s t e t  

A  K i s p e s t  k i k a p o t t ,  a  H u n g á r i a
k e r ü l t  I3|#J| é l r e

Felvidék: Pereces—Ózd, Beregszász— 
Busj. Losonc—SSE, DVSC—BSzKKT, Kas
sai SC—Nyíregyháza, SalBTC—B. Vas
utas, Ungvár—DiMÁVAG, Mu-nkács-
Fülek.

Az időjárás- kegyetlen volt az 
idén egész Európához, de különös
képpen a labdarugósporthoz. A  múlt 
vasárnapra kitűzött első forduló el
halasztását. is kikényszerítette. 
Ezúttal azonban mintha jóvá akarta 
volna tenni minden vétkét. Jégtörő 
Mátyás hü maradt a hagyományok
hoz: jeget talált —  jeget tört. Va

sárnapra virradóra enyhe tavaszi 
fuvallat indította vsurgásnak a ház
tetőket és a pályák környékén már 
csak a hatalmas hóhegyek, le nem 
takarított hőmezők emlékeztettek 
a szigorú télre.

Általában kisebb tócsáktól tarkí
tott, a felületen csúszós, de egyál
talán nem mély talajon kerültek

sorra a forduló’ mérkőzései. Egy
hangú volt az óhaj: soha rosszabb 
talajon ne kelljen játszanunk ezen 
a tavaszon.

Az első forduló szokásos megle
petései ezúttal sem maradtak el. 
Csak éppen nem ott jelentkeztek, 
ahol általában várták őket. A  Fe
rencváros és a Hungária győzött

viszont bekövetkezett az, amit úgy. 
szólván senki sem tartott lehetsé
gesnek: kikapott az Újpest a Bocs
kaitól és az Elektromos a Gammá
tól. A  további fordulók azonban 
szinte még biztosabban ígérik á meg
lepetéseket. Páratlanul é.riekes baj
noki küzdelem ígérkezik!

—  jeget tort. va - l c u u .i i  u c m  t u c i j i  — — - -  — ------------- ---------  • w  ~
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A Kispest támadott, 
a ÜMiigária rónia* illetve 
éri© el a gólokat

Hungária—Kispest 3si (is©)
2:1 után szerencsétlen öngól törte le 
a kispestieket
Góllövő: Titkos, Kis (11-esből), Nemes, 
Odry (öngól)
Kispest, 5000 néző. Vezette: Vass

A. napsütéses, meleg' Időben sűrű. so- 
Apkbai).. .i'zöAük -a kispesti. pálya

'“Wfl'.lc, Ben! a pályán már fél órával a 
kezdés előtt több. mint 2000 néző foglal 
helyet Az clöniérkjQzés Csapatai már 
javában dagaszt iák a sarat. A pályán 
egész délelőtt dolgoztak. Harminc . mun
kás vágta 'a jeget. Most mintegy 15—20 
tócsa van rajta ;szétszórtan; E:től elte
kintve azonban tűrhető állapotban , van a 
talaj, amint azt a hungáristák megálla
pítják.

A. kék-feherek öltözőjében nagy a nyu
galom. . A. fiúk türelmesen várakoznak a, 
gyúrásra. Dudás bemelegítő mozgásokat 
végez. Feldmann edző a fedezetsort 
veszi elő. Turaynák azt köti a lelkére, 
hogy maradjon hátul .* a két szélsöfede- 
tetnelc pedig azt mondja, hogy vigyázza
nak, a kispesti szélsőkre. Mandik Béla 
jósol:— Itt ma nem nyerhet más, csak a
Hungária! . _A, kispesti öltöző feltűnően csendes. 
Nemcsak a, játékosok, de a vezetők Is 
hallgatnak. .

— Vgy látszifc — jegyzi meg Olajkar
I, a vezetőség jobban szurkol, mint 
piil . . . .Az esetlen kérdés: ki véd? Boldizsár 
vagy Gergő Néhány pióbaöklözés után 
a hosszú Boldizsár vállalja a játékot. 
Nagy megkönnyebbülésére a., vezetőknek.

Dudás köszönt be a Kispest öltözőjébe. 
Aztán Puskás edző adja ki a jelszót;

— Nem pepecselni a labdával. Síkos a 
talaj, hosszú vasszokjcul kelt játszani!

A Hungária fél S után '5 perccel Szabó 
vezetésével vonul fel kék ingben, fehér 
nadrágban. Szabón mórt Is fekete, ör
dögi mez feszül. Aztán a Kispest jón 
piros-feketében. Mindkét csapatot le
fényképezik.

Így áll fel a kél csapat:
Hungária: Szabó — Kis, Diro — Ne- 

gyesi, Turay* Sebes — Vidor, Müller. 
Kardos, Dudás. Titkos.

Kispest: Boldizsár — Olajkár T. Onody 
— Odrv, Zalai, Vig —, Kincses, Nemes, 
Olajkár II. Déri, Kalocsai.

Biró Né-

Feldmann edző a szárnyak foglalkoz- 
tására hívja fel a figyelmet.

A kispesti öltözőben mindenki panasz
kodik: - , ,— Három óriási helyzetünk volt. — 
mondogatják — kii szerencsével 3:l-re 
vezethetnénk.

Szűcs Nándor, a Kispest igazgatója azt 
hangoztatja,- hogy Titkos teljesen tisz
tán kapta a labdát,- amelyből á gól

Ezt mindenki el is ismerj.
— Most két gólt kell lőnünk — álla

pítja meg Zalai — és mi nyerjük meg a 
mérkőzést. ’

A piros-feketék nagy bizakodással vo
nulnak lel a második félidőfa.

A  II. FÉLIDŐ

AZ I. FÉLIDŐ
Sebes választ kaput. Érdekes: a 

Hungária széllel szemben játszik!
A Kispest kezd, de rögtön a Hun

gária támad, még hozzá igen élén
ken. Jól adogat a kék-fehér csatár- 
«W, de a Kispest jól védekezik. Az 
első lövést Müller ereszti meg, régi 
Mókása szerint toronymagasan. Biró 
Csuszkái, a Kispest is vezet néhány 
Eyors támadást, de a Hungária- 
Védelem is gyors. Müller jó lövése 
(*Ppen Boldizsárnak megy. A. 6 . 
Percben Sebes csak szögletre tudja 
Pfentenl Kincses lövését, A  szöglet 
Ptáni kavarodásban

„bentfelejti a lábát45
‘ -messiásában.

Csúnya- dolog, de a játékvezető, nem 
találja annak. Pedig 11-est adhatott 
volna érte.

—  -Hol a-H ungária f  —  kérdi a 
közönség, amikor egy negyedórája 
alig ment át a ’ Hungária' a felező 
vonalon.

A  Kispest .ostromok A  21. percben 
Kincses remek ballábas lövésének 
Kiss állja útját. Hosszú idő után a 
26. percben jut újra szóhoz a Hungá
ria. Titkos 16 m éteres lövését Boldi
zsár könnyen fog ja . Utána Kincses 
ront jó gólhelyzetet. A  29. percben 
Dérinek cselezéssorozat után lövésre 
is van még ereje: alig magas a 
bomba, A  kispesti védelem könnyel- 
müsködése szóhoz juttatja a Hungá
ria csatársorát, Dudás kiugrik és  
csak a sár akasztja  m eg. A  Hungária- 
csatársor sok labdát kap hátulról, 
de csak a jobbszárny tud vele mit 
kezdeni.

A  36. percben váratlanul esik  a 
Hungária vezető  gólja : Müller fe l 
viszi a labdát, a 16-os elő tt keresztbe  
vágja , Kardos átugorja és T itkos  
v - mint általában a m érkőzésen  —  
fedezetlenül futhat rá,

Boldizsár tehetetlen Titkosnak 
a jobbsarokba gurított közeli 
lapos lövésével szemben. 1:0 a 

Hungária javára.
A  Kispest tovább támad. Sebes a 

kapu torkában ment szögletre Nemes 
elől. Hosszú Kispest-lövések kerül
getik a Hungária-kaput. Aztán fel
jön a Hungária és a kispesti térfélen 
ér véget a félidő.

Nemes közeli lövése a gólvona
lon álló Biró lábában akad

meg!
őst változatosabb lesz a játék. A  

kispesti csatársor hatalmas lendü
letű rohamokat vezet. A  11. percben 
®sak szerencsével tisztáz a Hungá- 
ia-védelem.

Jb-oson túl 
. & ő fa cénk

A U 6S

SZÜNETBEN
a Hungária .tanyáján nagy az öröm. El
ismerik, liogy a Kispest többet támadott, 
de ez. nem zavarja' örömüket Biró Sanyi 
karián «ob keletkezett egy elcsúszás nyo
mán., Kötöagetik. Kardost biztatják. Azt
mondják: . . .  , , ,,— Jól van Pisti. csak ne hallgass a 
bekiabálásukra. .látsz csak nyugodtan to
vább. A gól felesben a tied-

Brüll. elnök Titkost dicséri. Azt moncl-

Ja- -  Elfiször nem ment jól, de. a régén 
belejöttél.

Szabónak már az első percben be 
kell avatkoznia a játékba. A  sáros 
víz az arcába freccsen. Előbb letörli 
arcát, mielőtt kirúgná a labdát. 
Derültség. Boldizsár tisztáz kellemet
len helyzetet. A  Kispest ostromol. 
Zalái éles lövésé keringeti a;Hungá
ria kapuját a 6. percben. A  kispesti 
védelem súlyos hibája: Titkosra nem  
vigyáz senki. A. 8. percben labdát kap 
a -fcalszélső, Olajkár I. csak gánccsal 
tudja megakasztani.

11-es! Kis, a hátvéd megy előre 
és belövi a bal alsó sarokba.

2ttt. -
A  kispesti csatársor most nagyon 
visszaesett. A  Hungária élénkebb, 
főleg, sőt szinte kizárólag Müller 
jóvoltából. Helyzete viszont nincs a 
Hungáriának. A  Kispest a 14. perc
ben helyzethez jut, de Kalocsai, majd 
utána Nemes is késlekedik.

Lanyhul az ira. A  nehéz talaj so
kát kivett az amugyis mérsékelt 
erőben levő csapatokból. Főleg a 
Kispest esett vissza. De jó negyed
órái pihenő után feljöttek újra a 
kispestiek. A  26. percben óriási ka
varodásban folyik a sárdagasztás a 
Hungária-kapú előtt, a végén Zalai 
kiajda a labdát balra,

Kalocsai lövése keresztbe ki
menne a kapu előtt, de Nemes 
jókor érkezik s közelről a há

lóba lő. 3:1.
Most a Kispest nagyon támad, a 

közönség is megtalálja a hangját, a 
Hungária-védelemnek van dolga 
újra. Aztán a 31. pencben beteljese
dik a kispesti tragédia. Titkos és 
Vidor elörelendíti a Hungáriát,

Odry haza akar adni, de túlsá
gosan „helyez55 s Boldizsár 
már hiába Igyekszik négykézláb 
a balsarokba guruló labda után.

3:1.
Most már a Kispesten erőt vesz s 

csüggedés. „Nem érdekes55 már 
játék. Vidor fejese és lövése egy 
aránt gólt érdemelne, de csak szög 
let lesz az utóbbiból.

Kispesti támadások 
véget a játék.

Szögletarány: 5 ‘-2 (4:0) a
pest javára.

Az első percben lőtt góllal 
győzött a Bocskai

Bocskai—Újpest is© (is©)
A játékvezető csak hosszas haboz&s után 
találta alkalmasnak a pályát
Góllövő: Turay II.
Debrecen, 2200 néző. Játékvezető: Palásti

A hirtelen nőtt 6—7 fokos Tn-ele# na
gyon sok havat felolvasztott. A D'ebveceni 
Vasutas pályájának egyik szélén hatal
mas tócsa éktelenkedik. Már a DVSC-nek 
a Bocskai *a r la j ékes a pa iá v al vívott mér
kőzése alatt (S:l-re győzött a DVSC) so-

kan aggódtak, hogy a játékvárát^ nem 
fogja a pályái NB-morkőzésre nikalsTva-s. 
nák találni.- Palásti játék-vezető léss ia 
ilyen ki jelentési, majd Kupiciky dr vá
rosi tanácsosi és LangfeMor Ferenc társa
ságában. végigjárja a pályát. -Közben a

I, sem  Odry nem  törődött vele. Ez 
a nemtörődömség a Kispestnek ne
hezen , .kiverekedett első helyébe ke
rült. a

„Könnyen” vesztettéik el a mér
kőzést. a 'kispestiek, pedig a m ér
kőzés nagy részében  fölényben  vol
tak, többet és veszélyesebben tá
madtak, mint ellenfelük. De hiány
zott egy kis szerencse s a Hungá- 
ria-védelem. nagyon kemény dió 
volt. Az egyéni teljesítmények mél
tatása során éppen a Hungária- 
védelemröl kell elsősorban meg
emlékeznünk, főleg a két gyors 
erélyes, kitűnő hátvédről. Kis volt

ö n n e k  is  m e g  k e l i  m á r  v e n n i  a

M k o p ftS ! •szipkát
h a  e g é s z s é g e  é r  e g y  fa b a t k á t . . .

a hibátlanabb. Szabónak  nem vol
tak nehéz védeni valói, de biztos 
kezűnek bizonyult. Jók a fedezetek 
is, főleg Turay. Kár, hogy a vége 
felé lélegzetét egy kis keménység
gel kellett megtoldania. A  csatár 
sor —  a győzelem ellenére is 
gyatra. M üller já tszott csak jól. 
Titkos klasszisa néha felcsillant, 
Vidor bebizonyította, hagy vétek őt, 
a Hungária legjobb belsőcsatárát 
kitenni a szélre —  Kardos ked
véért. Dudás nem sokat; mutatott, 
Kardos: a múlt. kísérlete.

Á  kispesti hátvédekben nagy ké
pességekkel kezdetleges helyezke
dés! érzék párosul. A, feéezetsor- 
bán Zalai kitűnő, Vig  szorgalmas, 
Qdry majdnem annyit cipeli a lab
dát, mint Déri! A  csatársorban 
csalt Kincses ván máris' foirmá.ban. 
Kalocsainak volt néhány jő moz
zanata. A  belsöhármas gyenge.

Vass Antal nem minden ítéleté
vel értettünk egyet.

NYILATKOZATOK í
a Hungária edzője: 

és főleg okosan

után, dű

edző: Ah Bn-
hogy Vig a 
VidorlSort. 

különbség

vesz-
nem-

Blleii-
első

moa-

meg a rnérkS- 
ba

esF u tb a ll!  a tlé tik a i
f e l s z e r e l é s e k

S c h m l d t - S z i g e t i - S z é l
szaküzletóben, V ,,  S z e m é ly n ö k -

T e l.: 1 1 .4 4 .3 3 .

BÍRÁLAT

A Kispest rossz védekezésének 
köszönheti vereségét. A  Hungária 
hátsó vonalai máris jó formában 
vannak, a  csatársor . azonban 
gyón gyenge. Szinte azt. mondhat
nék, hogy nem ~ sok vizet zavart. 
Az volt a játéka, hogy Müller 
elörevitte a labdát s- ha át tudta 
adni balra, akkor veszély is szár
mazott a támadásból. Egyébként 
nem. Titkos pedig azért volt any
ujára veszélye^ mert sem Olajkár i

______»
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Beérkezési határidő 
III. 2. d* a. 4 óra

Újpest—Kassa (2:1)

Gamma—Bocskai (2:3) ».,» 

Kispest—Taxi (8:0)

Hungária—Elektromos (5:0) o ,..8.»»o 

Siolnok—Törekvés (1:4) .. 

Haladás—Ferencváros (1:4)

Otesz—svájci (1:8)

ITagvár—IliMÁVAG (0:5)
Pótvrrseny: A ponlversenyhen csalt
mérkőzés elmaradása esetén keni' 
számításba, egyébként csak hóit” 

versenyt dönt ei,

Tatabánya—SFAC (0:5)

SVSE—Horog (0:0)

HVSC—BSsKBT (2:3) . . . .  
(Zárójelben őszi eredmények)

Kárt

Cím?

O*o o»»a sa<jao« «o«aa a«c» <48 4 41-*ae no

A beküldő aláveti magát a feltéte
leknek. Minden szelvényhez ép és 
forgalomban léefl használal’ aa IS 
filléres bélyeget kell mellékelni.

f t i n i i n T i n i  y » r s  I ' f f f  mra

közönség zúg, szeretne mérkőzést látni. 
• Palásti visszatér az öltözőbe és kije
lenti: a pálya alkalmatlan, de ő hajlandó 
levezetni a, mérkőzést, ha s két egyesület 
írásba adja, hogy nincs ellene kifogása 
és vállal minden felelősséget. Az XJjpest 
és a Bocskai nem hajlandó erre. Az a 
válaszuk, hogy a játékvezetőnek kell el
döntenie, alkalmas-e a pálya. 01c meg
nyugszanak a döntésben, bármilyen le
gyen is az. Palásti erre előbb kijelenti, 
hogy a pálya alkalmatlan, majd mégis 
úgy dönt, hogy a bajnoki mérkőzést le 
kell játszani. A közönség nagy örömmel 
fogadja a kivonuló csapatokat.

Bocskai: Vörös — Nádas, Janzsó —
Nagy, Móré, Békési — Kristóf, Berecz, 
Turay 11., Füleki, Sárai.

Újpest: Sziklai — Futó, Joós — Szá
júi/, Temes, Balogh — Kocsis, Pálya, 
Hidasi, Kállai, Tóth,

GYORS GÖLT 
A  BOCSKAI

SZEREZ

Futó a pályának azt a  felét vá
lasztja, amelyen, a védelem jobban 
állhat a , lábán. Megjegyzendő, nagy

FUTBAUB
mauREai.3íafi *i

labda
cipő

r . í  1 1 8 .1 9 4

bytjj'i zápor után Is volt már ilyen 
Víz a pályán.

A  Bocskai rajtaütésszerű táma
dással kezd. Turay II Bereczhe. 
tudja a labdát, a z Fülekinek passzol. 
A z  ú j csatár e g y  darabig magánál 
tartja, aztán átjátszó, d jobbszélre. 
K ristó f nagy lendülettel fu t v e i  
elhúz Balogh, majd Joós mellett., 
pontosan bead az ötös és a je -o s  
közé.

Turay H  nagy lendülettel ér 
oda és a későn kifutó Sziklai 
mellett a bal alsó- sarokba pom
pás gólt lő. 1:0. Még csak 40 

mp telt el!
A  Bocskai jobban mozog. A  6. 

percben Turay II majdnem még 
egy gólt szerez. Kissé hirtelen lő, 
Sziklai bravúrral üti ki a labdát, 
majd m eg is kaparintja, Most az 
Újpest támad, Tóth lefutása, két 
szögletet is hoz. A  közönség derül, 
mikor a  tócsába kerül a  labda és a 
hadiflottát reklamálja.

Feltűnik, hogy Móré milyen jól 
fogja az újpesti belsőket. Két újabb 
újpesti szöglet között Hidasi lövését 
védi. Vörös. A  15. percben Fülekit 
felvágják a 16-oson. A  szabad
rúgást Berecz lövi mellé. Kállai fe
jesét Vörös fogja, Kocsis szabad 
rúgásából Pálya fejel hajszálnyira 
kapu mellé. Turay kapásból szök
teti Kárait (tapsot kap érte), aztán 
Újra Hárai támad jól. Az utolsó öt 
perc az Újpesté, de Temes fejese 
egy újabb szöglet után kapu fölé 
száll.

A  ír. FÉLIDŐ HŐSE A  
DEBRECENI VÉDELEM

Rövid a szünet, mert a pálya 
vizsgálatával sok idő telt el, az Ú j
pest pedig korán akar utazni. Most 
&s újpesti csatársor kerül a pálya 
jobbik felére. Mégis Kárai fut le, 
em berm agas bombája cen tim éterek
re a kapufa m ellett süvít el.

Szögletet ér el a Bocskai, azután

az Újpest szorongat. Pálya veszedel
mes lövését Vörös rávetéssel. Kállai 
támadását kifutással menti. Újpesti 
szöglet után Kocsis lő kapura, majd 
Pálya, lövéséből lesz szöglet. Ez is 
eredménytelen.

Lanyhulni kezdenek az újpesti
támadások, megint jön a  Bocskai. 
Turay lövése alig kerüli el a  ka
put, Füleki lövése kapu mellé,
Turayé fölé kerül. Az utolsó tíz 
percben megint az Újpest roha
moz, de nem bír változtatni az 
eredményen a Móré vezényletével 
remekül működő debreceni 'védelem
mel szemben. Kállai lövése az 
utolsó esemény, ezt Vörös védi.

A  ROSSZ TALAJON IS Jó
MÉRKŐZÉS VOLT

Izgalmas küzdelmet, idönkint a 
rossz talaj ellenére is jó játékot 
hozott a két csapat összecsapása. 
Az Újpest többet támadott, de a 
Bocskai okosabban játszott, takti
kában felülmúlta ellenfelét és 
erőnlétben sem. maradt mögötte. 
A z  Újpest a gyors Bocskai-góltól 
megzavarva cél nélkül csapkodott. 
Ezért érdemelte meg a Bocskai a  
győzelmet.

A z idénynyitás néhány játékost 
már egészen jó formában talált. A  
Bocskai M óré  vezényletével műkö
dő védelmének köszönheti a győzel
met. V örös  megbízható vc-lt és bra
vúrokra is telt tudásáltól. Nádas 
sokat rombolt, Janzsó egy árnya
lattal mögötte maradt. K ocsis  ne
héz dolgot adott neki. A  fedezetsor 
toronymagasan állt az Újpesté fe
lett. M óré volt benne a legjobb em  
bér,  okosan osztotta be erejét és 
végén is birta az iramot.

Méltó volt hozzá a két szélsőfede 
zet Is, különösen Békési. A  csatár 
sort a két szélső: K ristóf és Hárai 
vitte újra, meg újra előre. Kitü 
nőek. B erecz  igen jól harmonikázott 
Fülekiben  intelligens , jó játékost 
ismert meg Debrecen. Turay II  
szokott veszélyes volt.

Az Újpestben Sziklai a gólnál 
kissé megkésett, de voltak parádés 
védései is. Futó  volt a négy hátvéd 
között a legjobb. Kifogástalanul 
játszott. Joós gyenge. A  fedezetsor 
hozta az első csalódást. Tem es  sehol 
sem volt, Balogh  küzdött, Szalag 
nem birt Hátaival. A  csatársorban 
csak a két szélső —  elsősorban 
K ocsis  —  érdemel dicséretet. A  há
rom belső szinte egyforma rossz 
volt. Talán még Pálya  a legkevésbé, 

P alásti igen jól vezette a csúszós 
talaj és erős küzdelem ellenére 18 
durvaságtól mentes mérkőzést.

NYILATKOZATOK:
Langfelder Ferenc (elkeseredve) ;

Megérdemelt, biztos győ
zelem

Szolnok—Kassa 5:1 (2:0)
G óIIöv ő : S árkán y , S e lm ecz i, K ollá th , P ásztor , | 
K oJlátb, K o ro m
Szolnok, 1000 néző. Vezette; Kékesi

A  mérkőzés előtt Wéber é s  P.
Szabó, valamint Kékesi játékvezető 
megvizsgálja á  pályát és mindhá
rom alkalmasnak találja bajnoki 
mérkőzés lejátszására. Valóba az 
is, ha sáros és csúszós is. így áll
nak fel a csapatok:

Szolnok: H orváth  —  Draskóczi,
K ispéter  —  Csabai, SzügS, Selm eczi 
—• Szántó, Sárkány, Kolláth, Bűzd,
Korom .

Kassa: Földes —  P éteri, Tölgyesi 
—  Takács, Lendvai, Nádas —  Va
dász K ertész, Adám, P ásztor, Csep- 
rcr/i.

Ha
ez sport, akkor én Dataj Láma vagyok.

Palotás: Szívvel, ésszel és jó taktiká
val játszott a csapat. Erűvel is bírták a 
fiúk.

Palásti játékvezető: Szép küzdelem
megérdemelt győzelem. A pályát először 
alkalmatlannak találtam, de aztán rájöt
tem, hogy lehet rajta játszani. A mér
kőzés lefolyása is mutatta, hogy ez volt 
a helyes döntés. A meccs alatt is, a nap 
heve nyomán állandóan javult a pálya.

Zöld József dr. h. polgármester (aki 
meglátogatta a két csapatot a mérkőzés 
előtt): örülök, hogy mint hatósági biz
tosnak, ilyen örömet szereztek a Bocs- 
kai-fiúk. Mindnyájan úgy küzdöttek, 
mintha mind debreceniek lennének.

Jngoszlávla
Szerb liga

Belgrádi BSK—Vojvodina 5:0 (3:0),
BASIC—Gradjanszki (Skoplje) 3:0 (1:0).

Ziinony: Zemun SK—ZsAK 0:1 (0:1).
Borovo: Bata SIC—Jugoszlávia 2:1 (2:1)
Szarajevó: Slavia—Jedistvo 6:1 (3:0).

Horvát-szlovén liga
Zágráb: Gradjanszki—Bácska 5:0 (2:0), 

HASK—Konkordia 4:0 (1:0).
Eszék: Slavia—Hajdúk 0:0.
Szarajevó: SASK—Ljubljana SK 5:0

(3:0).
Split: Split SK—Slavia (Varasd) (el

maradt).

Románia
Nemzeti Bajnokság

Bukarest: Venus—AMTE 7.T (2:1) Gól 
lövő: Jondache, (3), Hum-is (2). Orza és 
Ploesteanu, illetve Igna. — Juventus—Ri 
pensia 5:1 (2:0). Góllüvő: Pruszler, Sinkó 
(2b Oana és Naeiu, illetve Marku.

Kolozsvár: Unirea Tricolor—Victoria
3:1 (0:0). Góllövö: Kovács (2) ős Aiexan- 
drescu, illetve C-ociuban-

Iíeslra: UDB—FC Carpatí 2:2 (0:0). 
GóUovő: Lakatos és Zsizsik, UJ. Damian 
és Perneki.

Temesvár: Sportul. Studen-tese—TMAC
3:1 (0:0). Góllövö: Marinescu, Mihaileaeu 
és Popescu, liléivé Báltér.

Galac: FC Bttpid-üloria CFR 7:1 (4:0). 
Gól lövő: Sípos (3). Avar (2), Barátky és 
Bogdán, illetve Bodea.

Orosz Mihálj-, a Bocskai volt jeles csa
tára volt egyesületéhez, a Kagymányoki 
SE-hez való igazolását kéri. Oroszt a 
Pécsi VSK is szerelte volna megszerez- 

Oi-üsv.t azonban a szíve visszahúzta 
Nagy rnáuy okra.

H 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 l l e n ö r x ő
munkások, tisztviselők, éjjeliőrük, gépek. Jár
művek, akkor (felszámolás, 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 .

y  Ó r a g y á r ,T ö m ő -u .

AT ELSŐ FÉLIDŐ
Szolnok kezdi s játékot, azonnal támad, 

de a kassai védelem tekintályszerzősn 
veri vissza a támadásokat. A 3. percben 
Szántó besodorje, a kassai kapust labdával 
együtt, de közben kezez, szabadrúgás jár 
érte Szolnok ellen. Horváthnak kell 
bravúrral védenie Csepregi bombáját, 
azután állandósul Szolnok fölénye. 
Egyelőre a 20. perebne két szögletet ér 
csak el, de a 24. percben már gól esik. 
Szánté lefut, Tölgyesit kicselezi, közben 
a kassai kapás elvéti az elugró labdát, a 
bőr ide-oda pattog, mígnem Sárkány 
szerzi meg és az ötösről benyomja.

l:0-ra vezet Szolnok.
A, kassaiak ellentámadása csatársoruk 
tehetetlenségébe fullad. Inkább van dolga
Földesnek Búza, majd Selméűz'i lövéséivel. 
Kolláth szabadrúgása (a tizenhatosról) a 
legnagyobb bravúrra kényszeríti. A 35. 
percben Szántó ível be szabadrúgást, ezt 
Selmeczi a tizenhatoson elcsípi, egy csel 
után hatalmasan meglövi és a bal kapufa 
mellett fúródik a hálóba Szolnok második 
gólja.

2 i«.
Szolnok most már végig támad az első 
félidőben, de a sár és a kassai védelem 
szerel és ment.

A szünetben a két edző szavát halljuk:
Wéber: Az összekötőktől alig látok ke

resztlabdát!
P. Szabó: Túlságosan puha és erőtlen 

a csatársori
A II. FÉLIDŐ

A szünet után a Szolnok tét szögletet
ér ef> egyiket Szántó bombáid vénéből. A  
10. perobon Draáhóoz! n iatt szögletet- rúg 
Kassa. Ezt hárítja Kispéter.' A1-'kirúgott, 

•labda Sárkányhoz kerül, ő „egyből” to
vábbítja Szántó elé. A szélső beível és 
Kolláth pontosan érkezik, hogy három lé
pésről védhctetlcnül fejeljen a Jobb sa
rokba.

1:0.
Mintha kissé elővette volna a mély talaj 
a játékosok viharzásál. Hosszabb mezőny

játék alakul ki. Dnaskáczl hsraadása I 
majdnem gólt hoz Kassának. Horváth 1 
vetődve, nehezen hárítja. A 25. percben ] 
kipukkad a labda és á bedobott új labdá
val Kassa eredmény es. A 30- percben [ 
Pásztor viszi a labdát, jó huszonöt mé
terről váratlanul lő és Horváth megle-1 
pódik, elnézi, így »  labda a jobb sarok
ba hull

8:1.
Szolnok a 38. percben Kolláth révén felel j 
% kassai gólra, A gólzsák Korom beadá
sát értékesített*.

4:1.
Kassa még mindig nem adta meg magát. I 
dicséretesen roham .znak. A 40. percben 
váratlanul ível Csabai a szolnoki kapu 
elé, Kolláth kapásból Korom elé továbbít- I 
ja a labdát és s  balszélső futtából, öt j 
lépésről hatalmas gólt 16.

5:1,
Még két szögletet ér el s Szolnok, de' gól-1 
szerző kedve a kassai védelem elkesere
dett munkáján űsaztúnlik.

BIRALAT

»9!S C P “  P á l y á z a t  I I .
Beérkezési határidő 

III. 2. d. u. 4 óra

Újpest—Kassa (2:1) . . . . . .  .

Gamma—Bocskai (2:3) . . . .  ,

Kispest—Taxi (6:0) . . . . . .  ,

Hungária—Elektromos (5:0) , 

Szolnok—Törekvés 0 :í) ,

Haladás—Ferencváros (1:4) 

Olasz—svájci (1:3) . . . . . .  ,

Bngvár—DiMAVAG (0:5) ,
Pótverseny! A ponlversenyhen csak 
mérkőzés elmaradása esetén ‘kerül 
számításba, egyébként csak holt* 

versenyt dönt el.'-

Tetabáaya—SFAC (0:5)
SVSE—Dorog (0:0) .....

.S..

DVSC—BSzKET (ü':S) . . . .  . ..  
(Zárójelbe® a* Seal eredmények)

Név;

Címt eoB«*®oot9«o®eoeoei)Oocaoeoeoat)ecoci

A beküldő aláveti magát n feltéte
leknek, Minden szelvényhez ép és 
forgalomban lévő használatlan 10 
filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki betenkint ötnél több szelvényt 
küld, az tegyen M® keresztet

A sáros, csúszós, helyenkint elég mély 
talajon természetesen nem alakulhatott ki 
szép játék, de küzdelmet láthatott a szol
noki közönség a javából, Szolnok-nagyobb 
felkészülsége, jobb erőnléte legyőzte 
Kassá "dicséretes küzdőképességét is.

A győztek csapat legjobb része a fede
zetsor volt, abban is feltűnt a fiatal 
Szűcs pompás kuliancsjátéka. Szinte hibát
lanul játszott, pedig Ádám elég munkáti .  ,  - r t e
adott neki. Mellette SMmeezl és M M  p d U j a  1111(1  fiötíl ,  .  a

vajy csillagot

(Kétféle vélemény)
Győztes;

—  SlgéSs jó  kis pálya -volt. Iste-
eg y  ki-

csirájában íojtblta meg Kassa valamit 
ígérő támadásait. A ; védelemre így már |. 
kevesebb munka maradt, ezt Kispéter 
vezérletével .kielégítsen el is látta. A szol
noki csatársor is tetszett. Különösen 
Szántó és Kolláth. A másik három is Jól 
illeszkedett melléjük.

Kassa mindent elkövetett, ami Véges 
erejéből és hiányos előkészületéből tellett. I nem, e g y  kicsit csúszott,
A kassai védelem valóban jól ,,ál)ta a| .. 
sarat” . Földes kapus a szerencsével is I vizes  volt, no de hat a labda-
Péterfvólt a jobWkYátvéd11 A%edTzeeteo5r r% ,fe í nemcsaJs biliárdasztalon kell 
szorgalmas, de átlag játékosokból áll. I tudni játszani. Ilyen, válván kelt a 
Még Takács tűnt ki leginkább közülük. . ,  ... ‘  ^
A csatársorban Adám és Kertész vétette j 3® eiön let, itt  Valik el, hogy ki CB 
magát észre néhány jó támadással. I lentim  „  tolnán , .. ...Kékesi jószemű és határozott fellépésű leűenV a talpán, kinek van kuzdo-
játékvezető. I képessége. N ekünk is éppen olyan

NYILATKOZATOK; I sdro3 vo lt a  pálya, m int áz ellen-
"Wéber Haj®* edző: A kassaiakon meg-1 felünknek, de mi rájöttünk a  do->

lá£aky “l i n o ^ K A C  szakosztályvszc-1 [° ff M agasan kell az ilyen
töjei A körülményekhez képest még jó, I játszcCtvi, előre, hajrá, Uciiyw*11 re W Anni-i in n - — ,t ... I .. 1. Ihogy ennyire is mogúsztuk..

A  kassai csapat a mérkőzés után 
vonatra ült és elindult vissza. Kas
sára. Sérült nincs a csapatban,

ra, m indent Jcapura' a  labdarúgás 
férfia s sp ort s  ha fér fi vagy, légy  
fé r fi é s  n e ijed j m eg  attól, ha a  
pálya e g y  kicsikét nedves.

Vesztes:
S eg ítség ! M erénylet! Sportszer 

rü tlenség ! A z  ilyen talajon m ocsár• 
lázat kapnak a já tékosok , a fed eze» 
teink nem  tudnak úszni, azért Ica- 
pálóztak annyira. H úsz gólhelyzet 
tünk a  m ély  sárban elázott. Tétjét 
sen irreális az eredm ény, máskülönt 
ben nem  kaphattunk volna, ki. A z  
ilyen ta la j m eg csú fo lá sa  a hogyis~ 
Majáknak^ nem  beszélve arról a  les* 
gólról, am it kaptunk s arról a k ét

Debrecenben vasárnap-este ért-1 pálya alkalmatlan N B -m érkősés jút-\ tiszta gólról, am elyet a já ték v eze tő  
Iietöen nagy volt az üröm. A  deb- | szására és csak az utolsó pillanatban nem  ad ott m eg. K om olyan mondomnv-Vorv * rlK*lÍK+t- mwtiiIn i* óMűíWjl' I . .. * *

Debrecenben annak örülnek a legjob
ban, hogy a Bocskai rúgta 
a tavaszi idény első gólját
Ó V  A Z  Ú J P E S T I ? )

receni játékosok összeültek meg’be 
szelni az élményeiket. Csatlakozott 
hozzájuk Zöld József polgármester- 
helyettes is.

A  legnagyobb örömet az okozta,, 
hogy a Bocskai rúgta  a  tavaszi 
idény első gólját. A  gól ugyanis a 
mérkőzés első  másodperceiben 
esett.

Annak ia nagyon örültek a  játé
kosok, hogy ebben a bajnokságban 
eddig minden n agycsapatot m eg
v er tek  Debrecenben. Érdekes, hogy 
az őszi idényt a  Hungária elleni 
l : 0-ás győzelemmel kezdték, most, 
tavasszal pedig az Újpest éllen. 
kezdték ugyanígy.

A  Bocskai pesti játékosai nem 
vehettek részt ezen az összejövete
len, mert a  mérkőzés után csak ló
halálában érték el a pesti gyorsat. 
Ugyanígy utaztak a liláik is.

Palotás edző szerint azért vesz
tett az Újpest, mert nem já tszott 
a szélsőkre, holott ezek a játékosok 
jó  formában is voltak és a pálya 
is jobb volt a szélen, mint a közé
pen. Kdllaiék  ehelyett csak a  kö
zépen tologattak.

A  polgármesterhelyettes meg
ígérte, hogy hétfőn 50 munkást 
küld az erdei stadionba a hó el
takarítására. A  Hungária ellen már 
itt fog játszani á Bocskai —  mint 
Debrecenben remélik hasonló
eredménnyel.

A z újpestiek az elutazás előtt 
arról beszélgettek, hogy megóvják 

mérkőzést, mert a játékvezető 
többizben. is kijelentette,  hogy á

O P O R T É R M E T  
^ J E L V É N Y T  í m

M O R Z S Á N Y I j .
IV„ Váozi-n. 38. Telefon: IS2-217

döntött m égis a  já ték  m ellett.
Debrecenben nem hiszik, hogy a | 

lilák valóban megóvnák a mérkő
zést, de ha igen, akkor sem jósol- J 
nak sok jövőt az óvásnak.

hogy ha nem  játszunk ebben a  Sár
ban —  nem  vesztettü n k volna sem 
mit..*

T.

GYŐRÖTT
a nyugati alszövetség helyiségeiben
ünnepélyes díszülés keretében helyezték — , „ ........ ..  . . . .  „ „
el a keresztet. A keresztmozgalmat Czopl Nagyszombat-utoal sporttelepén játsza lo 
Ferenc dr. a NyLASz elnöke Indította el el

Erősödik a Pécsi EAC, mer* pTiss TT., 
a csapat volt jeles középfedezstc vissza
tért Pécsre és isimét a PEAG-hoz kéri 
igazolását

Az óbudai Goldberger SK a tavaszi 
idényben továbbra is a ITT. kér. TVK

az MLSz többi alszövetségel la csatlakoz
tak hozzá. Az alszövetségek részére a 
NyLASz ajándékoz egy-egy keresztet. 
Ezeket a kereszteket vasárnap délelőtt 
Winckler Mihály nádorvárosi plébános 
ünnepi mise keretében áldotta meg. Utána 
került sor a dlazülésre, amelyen az 
égyliázi, városi és katonai hatóságok is 
képviseltették magukat. Az OTT részéről 
Holló Zoltán számtanácsos jelent meg. 
Czopf Ferenc dr elnöki megnyitója után 
Közl-Horváth József dr országgyűlési 
képviselő mondott nagyszabású ünnepi 
beszédet. „A  keresztény Szellem azt 
jelenti — mondotta többek között 
hogy a sportoló, fiatalságnak nemcsak 
testi képességére, hanem lelki értékeire,

mérkőzéseit:
Az MPSC-pályát már majdnem teljesen 

letisztították a hótól- Ma már komoly 
labdaedzést tart az újpesti amatőr csa
pat.

Az SzFC kapuját Tublosák II. fogja 
védeni.

Az SzNSE-ben a sáriit Magyar és Woi- 
ser nem játszik.

A Hargita Köncei és Buckó nélkül AH 
a tavaszi rajthoz.

Tartalékos lesz a KTSE. Gazdag és Né
met nem játszhat.

UJ Játékost igazolt le a PATE. Gal- 
góczit a Phöbusból.

Átigazolás. Szlbert az MSC-ből a Víz*
elsősorban erkölcsösségére is ügyelni I művek együtte&ého lépett;

j f r ^ U é r a é s t t t  A BRSC az új idényben-két-húrom ifjú- ben fejezte ki örbmét és együttérzését a| &̂ei játék *»o! frissíti fel együttesét.
A Vízművek újra ezároít Vitai Czlo-mozgalom iránt.

Most már végleges, hogy Svájc a követ
kező együttest: küldi Torinöba: Ballabio 
(Grenchen) — Minelli (GraKsboppanő. 
Lohmann (Grasshoppers) — Springer 
(Grasshoppers), Andreoli (Lugano), Bich 
sel (Lausanne) — Bíckel (Grasshoppers), 
Abegglen III. (Servette), Momnard (Ser

kofa játékára.
A KMTE Vág! és Nagy nilkiil Sewf. 
Átszervezett csapattal kezdi ateg as új

éx-adot á  K isl»-
Nem tudott még edzést tartani * DSE.

— A pályánkat magas hó borítja —- 
mondja Réti-ftebró edző —, tornater-

^tte), Amado (Luganoi, Aeby György mÜ“ k
(Servette). Tartalék: Huber (Grasshop-| óvás a hő miatt. Bukarestben nagy 
pers), Stelzer (Grasshoppers). Buchous meglepetést keltett az idény első óvása, 
(Servette), Aebi Pál (Grenchen). | Egy kupamérkőzést óvtak meg q.zon a

A Bonyhádi ZTE és a Csnrgól TK T m ériM éz  ^
azzal a kéréseel. fordult a délnyugati ftt-1 * * _ I mi  ,h , u
aziiyettóghet. hogy a tavalni idényben I , •DB,W »* t, a BTK WWtógi válogatott 
bekapésojódhassanák 3 bajnokeágba. A I kapusát a Lampart szerződtette, 
két ssapat ősszel nem Indult, illetve nemi FlnhSr István előadása fejez} ba 
vehetett részt 3  bajnokságban, mert sok I csütörtökön este a téli szabály magyarázó 
játékosuk katona volt. Az alszövetaég a I előadássorozatot a JT-bon. Az előadás 
kérést nem teljesíthette. ‘ lóimé: a játékvezető jogai és kötelességei

A JT figyelmezteti a játékvezetőket, a Játéktéren.
a ” eIrí kedden, hanem hétfőn délután j A Berlin—Prága városközi mérkőzés* 

rél 4 órakor lesz a jatékveaetök szabad-1 április 21-re tervezték. .Most későbM Id6» 
{4n  efizfe a Suaer-.utcai gálj-áít * goatra balaeztotték.
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Biztos ferencvárosi győ
zelem

. ^ros- Szeged 4:1 (0:1)
F é ló rá ig  tartott, am íg  a  F e re n cv á ro s  rá jött, 
h o g y  nem  szaba d  la p osan  látszan ia  
A z  u to lsó  fé ló rá b a n  10 e m b e rre l Játszott
a  S zeg ed
G ó l l ö v ő :  B ihám y, S á rostd r«sTátra!, K lsze ly , 
S árosi dr. x
BEAC-páIyas 6000 néző. Vezette: Rubint

A  BEAC pályáján a mérkőzés 
előtt az utolsó félórában özönlenek 
a nézők. Nevetve nézik, hogy a mun
kások a pályán miként söprik a vi
zet. V íz ugyanis van elég a pályán, 
de az ennek ellenére bajnoki mérkő
zésre alkalmas. Süt a nap, közben 
készülődnek a csapatok. A  Ferenc
város öltözőjében Furmann  Károly
ia k  mondja valaki:

-— E z a talaj különösen Jakabnak 
fe lel m eg.

Furmann  hozzáteszi:
—  Csak az á  kérdés, Jakab végig  

h irja -e?
A  ferencvárosiak általában csen

desek.
A  Szeged öltözőjében Harangozó 

kabalát emleget. A  játékosok elége
detlenek a Nemzeti Sport döntetlen 
tippjével. Győzelmet emlegetnek!

Kivonulás előtt a Ferencváros be- 
zsirozza a labdát. így állnak fel:

Ferencváros: Csikós —  Tátrai,
P olgár  —  Hámori, Sárosi III Lázár 
■—  Suhai, Jakab, Sárosi ár, K iszely, 
G yetvai.

Szeged: Tóth  —  Pólyák , R affai —  
G yarm athy, M arosi, Baróthy  —- 
Bognár, H arangozó, Lukács , Bihá
m y, N agy .

AZ I. FÉLIDŐ
Kezdés után rögtön a Ferencváros 

támad, de csak a 16-osig jut el. 
Nyomban feltűnik, hogy a Szeged 
okosabban játszik: a Ferencváros
ugyanis lapos passzokkal kísérlete
zik, persze hiába, a  Szeged viszont 
hosszú, szélekre vágott labdákkal 
veszélyeztet.

Az 5. percben már a második 
szögletet éri el a Szeged. Bognár 
nem küldi kapu elé a labdát, hanem 
az elörehűződott Gyarmati elé küldi 
íveltem Ö a jobb összekötőben ván 
ps kapásból a jobbsarokra lő. Csi-

ZSOLDOSa legjobban készít 
e 1 e középiskolai 
magánvizsgákra, 

é r e t t s é g i r e  
'Telefon: H-34-17.

kós kiüti a labdát, de csak pár mé
ternyire, úgyhogy a bőr a befutó 
Nagy elé pattan. Csikós utánamegy 
a labdának, közben azonban

Nagy a labdát hátrahűzza Bl« 
hámynak, 

ez a jobbsarokra lő és Csikós már 
esak érinteni tudja a labdát, am ely  
bepattan a hálóba.

l:0 -ra  vezet a Szeged.
Utána a szegediek már a harmadik 
(szögletüket rúgják, a Ferencváros 
*nég mindig laposan játszik és a kö
zönség hiába kiabál:

■— E m eljétek  azt a labdát!
A  8. percben Sárosi dr fejese 

mellé megy, majd Kiszely 40 méte
ren keresztül cipeli a labdát.

A 16. percben a Ferencváros is 
szöglethez jut, de ezzel sem’ megy 
semmire. Tám adnak, támadnak a 
zöld -fehérek, de híveik csak dühön- 
gén ek  a  tám adások közben, m ert 
m indjobban kidom borodik, hogy a 
F erencváros m ég  mindig nem  vette  
észre : ezen a talajon  hosszú és ma
gas labdákkal, no m eg  kapásból rú
g o tt labdákkal kell játszani. Egye
dül Sárosi Béla az, aki a Ferencvá
rosból alkalmazkodni tud a talajhoz 
ás ésszerűen játszik, a Szegednek 
viszont csaknem minden játékosa a 
helyes játékot folytatja. Egyelőre 
Wasszlskülönbség van a két csapat 
játéka között. A  szegediek többször 
futnak lesre s helyenként kissé túl 
kemények, a  19 . percben Nagy 
előrevágja a labdát Lukácsnak,

Csikós azonban pompás érzék
kel jön ki ég lábravetődéssel 

csípi el a bőrt.
Kiszely tovább rendezi a labda- 

Qpelgetest s a szegedi szélsők fel
tűnően gyakran állnak teljesen sza
badon. A 31. percben szép ferenc
városi támadást látunk. Jakab szök
teti Suhait, ez remekül ad be, Ki- 
sxélynék nyolc m étern yire  a  Icapu- 
*01 látszólag jó l jö n  lábra a labda, 

K iszely  nem  tudja a jobblábát 
használni és hatalmasan m ellé lő. 
helyzet volt! A  nézők közül valaki 
dühösen kifakad:

—-  Nincs itt ferencvárosi v ez e tő . 
aki ráparancsolna a já tékosokra , 
hogy ma ne játsszanak laposan? !

A  34. percben Kiszely 20 méterről 
szép lövést ereszt meg, de Tóth védi. 
Utána Gyetvai jól ad be Kiszelynek, 
ez végre rendesen találja el a lab
dát. A bomba a kapuba menne, ha 
Sárosi dr a hátával nem védené ki!

A  Szeged nagy fölényének most 
már vége.

Már a zöldek támadnak többet. Ma
rosi félpályáról küld ívelt szabad
rúgást a kapura, Csikós ezt kifelé 
Vetődve védi.

A  41. percben Sárosi HL 40 méte
res szabadrúgását Tóth szépen védi. 
Majd a Szeged támad, a ferencvárosi 
védők passzolgatnak, végül Bihámy 
élesen fe je l kapura.

Csikós csalt jó helyezekedésé- 
nek köszönheti, hogy védeni 

tudja a labdát.
A  45. percben Jakab becsületes, 
egészséges lövést ereszt meg, a labda 
félmagasan tart a jobb sarok felé, 
Tóth azonban m esterien, válogatott 
kapushoz m éltóan úszik a levegőben  
a labda után s m eg is kaparintja«

A SZÜNETBE*
a szegedi játékosok egyenesen a mosdó
ba mennek. Valamennyien feketék a rá
juk rakódott sártól. Van mit lemosnlok. 
Harangozó a baltenyerét nyomogatja.

— Égy jégdarab hasította fel a hege
met — mondja. — Kellemetlen lesz vele 
a második félidőt véiigjátszanom!

Mindannyian gratulálnak a gólszerző 
Bihámynak.

A Ferencváros öltözőjében Csikós ta
pogatja a jobboldalát. Egy nagy vető
désénél keményen a jégre feküdt. Sárost 
Béla a bokáját fájlalja.

— Betartottak — mondja, — Igaz, 
hogy én is...

Majd később megjegyzi:
— Ha Gyurka nem áll véletlenül Ki

szely bombája elé, kiegyenlíthettünk 
volna.

Gyurka tiltakozik.
— H,i nem vagyok ott, akkor is netté-

megy a lövés.
A  D  FÉLIDŐ

Nagy irammal kezdődik a U . fél
idői. Rubint játékvezető figyelmez
teti a Szeged edzőjét, hogy ne kia
báljon be. Ifí-s.zelyt lövésre buzdít
ja a közönség. A  csatár lő is 35 
méterről. Tóth  kiejti a labdát, de 
nincs senki ott, aki benyomn*. A  
Ferencváros a 7. percben már a 
2. szögletet szerzi ebben a félidő
ben. Csak úgy potyognak a szögle
tek. Most. a Szeged ér el egyet, 4:3- 
ra vezet, aztán a Ferencváros 4 :4-re 
egyenlít. Még egy ferencvárosi 
szöglet, ezek mind jobboldalon van
nak és Sárosi III. megy oda őket 
rúgni. De benn szánalmasan tolo
gatnak á zöld-fehér csatárok.

A  14. percben Suhai térddel el
találja Pólyák arcát,

a hátvédet fel kell támogatni, do 
nincs komolyabb baja. A  16. perc
ben a Ferencváros a 6-ik szögletét 
éri el.

Megint Sárosi m  íveli befelé, 
remekül száll a labda s a felemel
kedő Sárosi dr & jobb felső sa

rokba fejeli. 1 :1 .
Egy perccel később olyan nagy a 

Ferencváros fölénye, hogy a hátvé
dek teljesen elörehúzódnak. Szöglet- 
rűgáa után a kaputól 35 m-nyire 
álló

Tátraihoz kerül a labda, ez 
pompásan találja el és a bőr a 
bal felső szögleten vágódik gól
ba. 2 :l-re vezet a Ferencváros!
A  |8. percben Harangozó  láb- 

akiasztással buktatja Lázárt a a  já 
tékvezető nyomban

kiállítja a szegedi játékost.
H arangozó nem alkar rögtön le 
menni, e g y  kis csoportosulást ren
deznek a szegediek, aztán H aran
gozó  mégis távozik. Innen kezdve 
Bognár hol szélsőt, hol összekötőt 
játszik.

A  Ferencváros egy kicsit még 
nagyobb lendülettel igyekszik. A  
27. percben Suhai megsérül, ki Is 
megy. A  29. percben -Sárosi dr Sá
rosi III-től labdát kap, hosszan 
szökteti Kiszelyt. a  labda kissé túl- 

1 erős, a kifutó Tőthé lenne, de hét

méternyire a kaputól elakad egy 
pocsolyában.

Kiszely előbb van ott és m Vi
ta tott  kapus mellett az üres 
kapu jobbsarkába helyezi a lab

dát. 3:1.
Suhai most visszajön és mindjárt 

rohamoz Is. Kapáslövése alig megy 
mellé. A  35. percben Jakab és Pó
lyák az alapvonal mentén harcol 3 
labdáért. Pólyák azt hiszi, hogy  
már kinn van a labda, pedig m ég  
nincs. A  közelálló partjelző nem, is 
int. Tóth kiszalad,

Sárosi dr a labdára fut s & kint- 
maradt kapus mellett az üres 

hálóba küldi. 4:1.
A  Ferencváros szinte szünet nél

kül támad. Sárosi III nagy bombá
kat ereszteget meg és szöglet is jelzi 
a zöldek fölényét. Raffai lendület
ben megüti Gyetyait, ezért szabad
rúgás jár.

Az utolsó percben a Szeged 
igyekszik.

Sz.ögletarány: 10:5 (1:3) a Fe
rencváros javára.

A FERENCVÁROS CSAK NAGY ' - 
SOK ARA, BE AZSltT MÉG NEM KÉSŐN 

ISMERTE FEL A TALAJT
Kát teljesen különböző félidőből. állt _ a 

mérkőzés. A Szc®ed rögtön a kezdés után 
rájött arra. hogy ezen a pályán csak 
hosszú és félmagas labdákkal érvényesül
het. A Ferencváros játékosainak viszont 
félóráig tartott, amíg . raji ttsk, hogy a 
pocsolyában nem lehet passzolni. Ez szin
te érthetetlen, hiszen az ember azt hinné, 
hogy a Forencváros-játékorok futball öt- 
ietesség© nagyobb, mint a szegedieké- 
Sokan azzal érveltem, hogy a Ferencváros 
csak laposan tud játszani s ezért nem 
emelgeti a labdát. Ekkor, mintha kicse
rélték volna a zöld-fehéreket: rögtön tud
ták emelni a labdát, volt lendület a já
tékukban, küzdenitudás és akarás is. Az 
I. félidőben kiderült az, hogy a Szeged 
az idén már többet volt pályán. Ekkor 
helyenként a Ferencvár «a játékosai alig 
álltak a lábukon. De mihelyt megszokták 
egy kissé a talajt, akkor meg kitűnt az, 
hogy tornateremben a Ferencváros vég
zett hosszabb és kőmáli abb munkát s

hogy a zöld-fehérek erőnléte lényegesen 
jobb a Szeged erőnléténél. A gólarány ki
alakulásában saerepet játszott az, hogy a 
Szeged az utolsó félórában 10 emberrel 
játszott. Nem hisszük azonban, hogy a 
Szeged, ha végig 11 emberrel játszik, 
meg tudta-volna akadályozni a vereségét. 
Az azonban nem Isiiét vitás, hogy 11 em
berrel a gólkülönbség kisebb lett volna-

Végeredményben; A Ferencváros megér- 
dcn.il a győzelmet.

A zöldek csapatából Sárost III. volt a 
legjobb, ö  már az I. félidőben is a talaj
viszonyoknak megfelelően játszott. Erejét 
jól osztotta be, helyezkedése csaknem ki
fogástalan, néha azonban túlságosan elő- 
rajön. Hosszá labdái a legértékesebbek. 
Társai közül Hámori szorgalmas, ö ügyel 
jobban a szélsőjére. Lázár ezt annál ke
vésbé teszi. Ha a Szeded az I. félidőben 
többet játszik Bognár a, több gólt is lő
hetett volna.

Hátul Csikós jól mutatkozott be. a gól
nál még lámpalázas volt. Tátrai kényszer
pihenő után meglepően jól mozgott. 
A csatársor csak a II. félidőben elégített 
ki. Suhai be fog válni, Jakabnak nem 
ízlett ez a talaj, Kiszely nehezen jött rá, 
hogy nem szabad cipelnie a labdát. 
Sárosi dr erőnléte jó. ő maga frissen moz
gott, különösen a II. félidőben. Gyetvai 
még messze van régi formájától.

A szegedi csapa a II. félidőben teljesen 
visszaesett. Elsősorban fedezetsora rop
pant össze. Különösen Marosi tűnt el. 
Barőti nyújtotta a legegyenletesebb játé
kot. Hátul Tóth a legjobb, n gólokról 
nem tehet. Elöl Harangozó volt a leg
jobb. A csatársor játéka azonban kissé 
széteső, mert Lukács nem képes össze
fogni a szárnyakat.

Rubint jól vezette a mérkőzést,
NYILATKOZATOK?

Tóth Lajos dr F erencváros: A  II. 
félidőben tudásban és erőnlétben is 
felülmúltuk a szegedieket.

D im ény Lajos F erencváros: A  si
ralmas előkészületek után váratla
nul jól sikerült a rajt.

Markovics Szilárd Szeged: Túl
szigorú volt Harangozó kiállítása. 
Ilyen talajon nem adhatunk egy 
ember előnyt a Ferencvárosnak.

Harangozó Szeged: Egyszerű
dancs volt, amit Lázár Gyula ellen 
vétettem. Különben sem rúghattam 
utána, mert a Fradi-Játékos velem 
szemben áht,

Kirobbanó s ik e r !

JUAlttZ
P ilis t , H U N I  
B E T ?  1 B H V I S  
BRÍföH ASIÜRNE
o s o d á l a t o s  f i l m j e :

m m m

Szél ellen hősiesen véde
kezett, széllel megérde
melten győzött a Gamma

Gamma—Elektromos 2:1 (1:1)
Pompás küzdelmet vívtak a Jól felkészült 
ellenfelek
Góllövq; Gajdos, Sütő, Korányi II. 
Latorca-utca, 1500 néző. Vezette s Kiss M. Ernő

A  S P O .f  TVIt-A^G S Z Ó R A K tfrÓ H  E L V É *—
" l ° Q y o p ó  m ű s o r ,  tá n c

>adéh ytrsár■ ésSnnepaa& niüsoroaóórát tea. XÍ.Horthy Miklós ut 6Ö.

Az északnyugati szél ezúttal ki
vételesen szinte tavaszias hangula
tot teremt a latorcautcai pályán. Az 
Öltözőkbén a talaj körül forog a be
széd. A  hirtelen olvadás vízzel lepte 
el a pályát, de a csatornák ezt ha
mar elnyelték. A fagyás fölengedett, 
nem kemény tehát a talaj, de nem 
Is mély. Majdnem eszményinek le
hetne mondani, ha itt-ott víztőcsdk 
nem tarkállnának. Tóth István 
mondja:

—  Nem szeretem ezeket a tócsá
kat.

De érzik a hangján, hogy nem 
haragszik erre a talajra. Toldi be
látogat az Elektromosokhoz, Potyá
val ölelkezik. Piros ingének mellén 
ott van a Gamma-címer: fehér ala
pon zöld Gamma-betü. Martonos 
meg is jegyzi:

—  Még itt sem tudsz elválni a
zöld-fehér színektől!

A  Gamma öltözőjében Király 
gyűrő valami varázsszert Itat a 
fiaival.

—  Úgy fognak ettől játszani, mint 
a táltosok —  mondja.

Mind a két csapat eredeti össze
állításában jön ki a pályára.

Elektromos: Bakon —  Fűzi I, Pá- 
kozdi —- Kapocsi, Gajdos, Martonos 
—  Rozsáli, G. Tóth, Seendrödi, Fe- 
kecs III, Pálinkás.

Gamma: Háda —• Szebéhetyi, Bze- 
beni —  Király, Tóth, Borhy -— Vá- 
radi, Sütő, Korányi II, Toldi, Ke
mény.

Zászlót cserél a két csapat. Ág- 
falvy Ipoly és Szilvássy Dezső a szó
nok. Az Elektromos választ. Erős 
széllel hátban, de nap ellen játszik 
az I. félidőben.

A Z  I, FÉLIDŐ
Bemek iramban Indul a játék. A  

széltől támogatott Elektromos a  
többet támadó. G. Tóth lövése már 
az első percben munkát ad Hádá- 
najc. A  9. percben Rozsáli elfekve 
küldött fejesét Háda mesteri mó
don védi. Most látszik csak, hogy 
a vízfelület péhá váratlanul lefé
kezi a labdát. A  talaj pedig csú
szós,

A  Gamma ritkábban, támad, de 
ilyenkor nem kevésbé veszélyes, 
mint az Elektromos. A  18. percben 
a lesen futó pálinkás fütty után 
az üres kapuba rúgja a labdát. A 
22- percben Király elhúzza Pálin
kás lábát, a szabadrúgás után 
Háda csak bátor kifutással tudja 
Szendrdödí góljától nvsgmcnleni a 
hálóját. Szögletre,

A  23- percben remó-shez Jut m

Elektromos. Elhárított Elektromos- 
támaddás után SZebeni felszabadí
tó rúgása nyomán

Gajdoshoz kerül & labda.
Ez jó 30 méternyire a kaputól te
libe találja a labdát éa aas ívben 
száll Háda kapujára.

Háda a magasba ugrik, de 
rosszul talája a  vizes labdát, 
a felső lécnek tolja, ahonnan a 
bőr a hálóba pattan. l:0 -ra

vezet az Elektromos.
Az Elektromos fölényét két szög

let jelzi a 29. és 32. percben. A má
sodik után Király a léc mellől biz
tos gólnak látszó labdát ment.

A  36. percben váratlanul egyenlít 
a Gamma.

Király remek labdával szökteti 
Váradit. A szélsőt Pdkozdi csak kö
nyökkel, szabálytalanul tudja sze
relni.

A  25 méteres szabadrúgást Ki
rály jó l. csavar ja  a kapu elé, 
Sütő jó érzékkel ugrik ki a 

sorfalból,
kiteszi a labdát a  jobboldalára és

nehéz szögből éles lövéssel küldi 
azt a kapu jobboldalába. Bakon 
dobta magát előre, de a félmagas 
labda fölötte suhant be.

1:1.
Újra az Elektromos szorongat, de 

csak szögletet ér el. Toldit ismétel
ten figyelmezteti a játékvezető. Né
hány összecsapás tarkítja a játé
kot.

Izgatott hangulatban Jelzi a já
tékvezető a félidő végét.

JŐD ÉS A  SZÉL
A Gamma Sltözfijében a Jól. a főté

nyező. Majdnem' mindegyik játékos szen
vedeti kisebk-nap.vobb horzsolást. Jóddal 
kenik azt be. Soós edző mondja:

— Fiúk. most majd széllel játszunk! 
SO materről is lljjetek már.

Magyarvári Józsefnek, á Gamma n!el
nökének a tippje:

— 3:l-rc győzünk.
Az Elektromos öltözőjében Potya edző

mondja dühösen:
— Négy gólt kellett volna már rúg

nunk. De a csatáraink nem rúgnak.
Általában az a hangulat, hogy az Elek

tromos fel a második félidőtől, ellen- 
szél miatt.

A  H. FÉLIDŐ
Szünet után megfordul a játék 

képe, most a. Gamma szorongat. A  
játék hevében sok a dancs. Toldi

szabadrúgását Bakon ejti ki, Bzend- 
rödi lövését Háda.

A  7. percben hosszan előreadott 
labdára Bakon dobja magát, a rá
futó Korányi fejbe találja.

Két perc szünet után G. Tóth
áll a kapuba, de további egy 

perc uralva Bakon visszajön.
Bzendrődi háttal a kapunak viss- 

szahúzott labdája tapsot kap. A 15. 
és 16. percben egy-egy szögletet &r 
el a Gamma.

A  21. percben Toldi csavar be jól 
egy szögletet. Először Pákozdí, 
azután Bakon véd. Szendrődi veszé
lyes lövését Háda nehezen tolja

é n y o i o n
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szögletre. Azután Toldi szabad’ 
rúgása után 'Várad! ront jó helyzet
ben. A  30. percben az Elektromos 
már a 8. szögletét rúgja. Rozsáii a 
ikapu mögé küldi.

Most az Elektromos a ritkábban 
támadó, de ezek a támadások is 
•veszélyesek...

A  82. percben vezetéshez jut a 
Gamma. Jobbszárnyon futó Gamma 
támadást Pákozdi szerel, a vissza
kerülő labdát Tóth kapja. A  közép
fedezet élesen vágja előre. A  labda 
az egyik Elektromos-védő kezéről 
lepattan, a játékvezető nem látja és 
& labda Bakonhoz ugrik.

Bakon kiejti a kezéből a csú
szós labdát és a berohanó Ko
rányi n  három lépésről a há
lóba helyez, a kapu közepén, 

2:1 a. Gamma javára.
A. gól után még izgalmasabb lesz 

a játék. A  játékvezető kétizben is 
megállítja a. játékot a közönség 
zajongása miatt.

Az Elektromos most erősít s 
Ugyancsak, szorongatja a Gamma 
kapuját! Toldi és Sütő is erősen 
eégédkezik hátül.

A z utol.ső percek izgalmasak, 
mert kémény a játék. Sóik a fütty.

F I I  ¥  M I .  L-SZMiZLÜ
(BERING-ER)

fiSBBS&flB 8  WrBwWP Budafok-Gamma FG
W lli., Jé2S®f»kgrfi| 3 0 —3 3 ;  * * .  
Telefon: 13- 35-82 Rákócziiéi” sarok

A  Gamma okosan védekezik és so
kat is támad. Kétperces hosszabbí
tás után jelzi a játékvezető a mér
kőzés végét

S zögletarány: S:í (6:0) az Elek
tromos javára.

Á T  JLA TK O ZATO K :
Kovács Dezső dr., Elektromos: Nem

érdemeltük meg a vereséget. Az első 
félidőben kellett volna győznünk.

Tóth István, Elektromos: Csatárso
runk rontotta el a mérkőzést. Nagyon 
gyengén játszottak.

Fiala Antal, Gamma: A  fiúit szíwel-
télekkel játszottak. A második félidő 
játéka alapján megérdemelten győztünk.

Sós Károly, Gamma: A rendszeres téli 
Bírnak;: eredménye ez a győzelem..

B ÍR Á L A T
Mind a két csapat komolyan fel

készült a tavaszi idényre, találko
zásuk tehát jó játékot ígért. Ez be 
is következett. Az első perctől az 
utolsóig nagyszerű iramban folyt a 
játék, villámgyors támadások vál
takoztak jó védöakeiókkal és bár 
félidőnként a széllel támogatott csa
pat volt többet támadásban, a küz
delem soha sem vált egyoldalúvá.

A  Gamma szél ellen játszva az 
első félidőben a védekezésre vetette 
a fősúíyt. Ekkor négy hátvéddel 
operált a csapat, szünet után azon-

E l e g á n s
ruhát

G a u d e r -n é l
. E rr-séínel-köröt 4 .
Telefon: 1 3 0  - 8 5 4 ,

ti an Tóth  kullancskodása mellett
báróin hátvéddel játszott és csak a 
vezetőgól megszerzése után tért 
vissz ismét az óvatos, négyhátvédes 
rendszerhez. A  csapat minden tagja 
hősiesen küzdött, kétségtelen azon
ban, hogy a siker elérésében nagy 
szerepe volt ennek a tudatosan kö
vetett rendszernek;

Az Elektromos szerencsétlen har
cot vívott. Különösen a csatársora 
„gyengélkedett" ezen a talajon. A  
csapat azonban nagyszerűen együtt 
Van és jó erőnlétével nagyon meg 
fogja keseríteni elkövetkező ellen
ijeiéinek életét.

A. második félidőben ki** 
domborodott a Törekvés 
|©feb erőnléte

Törekvés-—Haladás 3sl (isi)
tartotta  m agát az  első

utóbbi játékán erősen meglátszott az zőshiány.
A csatársor legjobb embere 'Sütő volt. j 

O adta a legjobb labdákat társainak.
Hatul sokat segített és elöl ő  a legve
szélyesebb. Toldi nehezen melegedett j 
bele. Az első félidő védekezésében, azon
ban, nagyszerűen kivette á részét. Nagy- 
bán hozzájárult ahhoz is, hogy a csapat 
nem vesztette el a szívét. Várnáitól ke
veset láttunk, igaz, hogy kevés labdát | 
is : kapott. Korányi csal; az utolsó ne
gyedórában nyújtott elfogadhatót. Ke-1 «„  ... . ,,
mén.ynek nem volt ínyére ez a talaj Az j e } I,zvSft ettztaUa a
egy üttes jó szelleme dicséretet érdemel. h lI atv iA taW  "?!'], k.ü’ " ,!?s®nAz Elektromos hátsó részei máris J61j  « *  holjm  tócsáktól tarkított,
együtt vannak. Bakon önfeléldozé. bá- , eloipérkozés játékosai feasmerhetet- 
tor kapus, Pákozdi válogatott, formát IeI¥;H sárosak. Hosszú vita folyik, hogy 
ígér tavasszal is, Fűzi szerényebb ké- va-1J0“  alkalmas-e a pálya játékra, vagy 
pességű, de hasznos társa. A. fedezet- szombathelyieknek nincs sok kód
sorban Gajdos körültekintő, Kapocsi tá-1 J'“ k. a latokra, a mérkőzés elhalasztását 
padó, Martonos határozott játéka jelent | kérJke A Törekvés játszani akar. A játék- 
értéket. A csatársorban csak Ssendrödi- j vezető p- két partjelzővel együtt a pályára 
tői láttunk veszélyes húzásokat, rajta 1 megállapítja, hogy a talaj xnér-
kívül a balszárny mutatott hellyel-közzel I főzésre alkalmas.
liapuratörő akciókat. G. Tóth nagy len- | A Törekvés öltözőjében kellemetlen fel. 
düléttel kezdett, do 'azután hamar elhal- j fünést kelt, hogy Készéi lemondja a játé 
váriyódott, Rossálinak szinte semmi sem I ^ot, mert szombat este gödörbe lépett és 
sikerült. | megrándult az, Achilles*Ina. Úgy határoz-

Kiss M. Ernő határozottan vezette a I hogy a derékfájással bajlódó Palati- 
játékot, az elfajulásra való hajlamot ki- í nus vetkőzik Je középcsatárnak és Tóth 
méletlenül letörte, a lesállások megité- » lesz a jobbösszekötő.

A  H aladás 
fé lid ő b e n
G ő l lö v ő : Palatínus, S zabó, Palatínus, S zű cs
Bihari-üt, 1500 néző. Vezette: Siklós

lésében azonban néhányszor tévedett.

Barátságos írsérleéxéselt

A. Haladásban nincs változás. Gazdag 
mondja bosszankodva, hogy a szombat
helyi pálya nemhogy sáros lenne, de 
egyenesen porzik.

Mintegy 1500 nézd előtt kezdik a csapa
tok a mérkőzést a következő felállításban: 

Haladás: Körmendi — Kálazi, KissA KSC—Hargita mérkőzés elmaradt, . ,_. ,, . — ,
mert a pályának csak egy részét tudták w , í ° ^ ’ „ ^ ' acTs — Szabo>
megszabadítani a hótól. tiÍ L Í  ?  13 ' &''■***' ... ,

Elektromos JI.-„33“ FC 10:0 (2:0). J  kat°s Z  B a ^ t i
Latorca-utca. Barátságos. A vizes, de v  í? ?a,ny* Sirály, Tóth,
nem .mély talajon egészen jó játékot Pa!attons> Zors°> Dotí- 4W ,
nyújtott az Elektromos II. Góllövő: Fűzi I A Z  I. »’ fJJO tl
II. (3), Lengyel 13), Tőrös II.. (3) és) * a., .. , ,Juhász. Az Élek!romosból Juhász, Lén-1 '* Hcuauus i,altiszt, es a  iorek vés
gyei, .'Fűzi II., Kiss G. és Pázmánóy ] kezd nappal szemben. A z  első perc* 
máris pompás formában vau. ben izgalm at kelt, h ogy  Lőrinczy  a

K TK -X AC 4:4 (2:1). Vezette- Honos- sárban hazaári ^tori. Egyenlő ellenfelek. Góllövők: Tóth I nas y  sa‘ Dán lidzaacl.
U ltóskíoo. <2)’ Í1IetVe Németh (3)> Lakatos elcsúszva alig bírja 

Az ETC—KMTE mérkőzés a pálya hasz- | megfogni a labdát,
nálbaf.atlans ága miatt elmaradt.
A salgótarjáni csapat — amíg- tüdővel I Törekvés-kapu elött} • m ajd  Zörgő

EGYÉNILEG
"A győztes csapat legjobb része a fede- 

áetsor volt. Tóth nagy tehetsége a kevés 
bdzés ellenére is csillogott. Király csa
patának legjobb embere volt. Borhy is 
nagyon hasznos, csak egy hibája ütkö
zött ki: néha habozik a labda elrligásá
ban. A védelemben Háda egyetlen hibát

FTC^SSE' a3 :2la (í:2).ara<BEAC-pálya. ^jabb h ala d ás okoz izgalmat a 
salgótarjáni csapat —- amíg tüdővel 1 Törekvés-Kapu előtt, • majd Zörgő 

bírta — fölényben játszott. A II. félidő-1 pompás labdájával Sirály meg-
pCTceket  ̂ tűé? t  n̂ , tUá »oa d n t M órócz

nyomasztó fölényben játszotta. Góllövő: | klszokeset Lőrinczy, .majd hzücs 
Horváti! II. (2. egyet 11-esből) és Ortutay, I partra menti. A  7. percben az álló 
illííítr.íS?sẑ -i rr , ,  ,, . hely felőli oldalon levő nagy víz
út. Vezette: Sirály. 300 néző. Mindkét] tócsában sok humoros jelenet adódik, 
csapaton látszott, hogy komolyan készült j A . Törekvés jobboldala vezet tárna 
a tavaszi rajtra. A sáros, csúszós talajon dást, Dóri mellé gurít. Hosszú
azonban nehezen alakult ki a játék. Az I T ,első félidőben inkább a MAVAG volt Haíadás-támadast Iidkatos lábbal rúg 
fölényben, a másodikban kiegyensulyo* I vissza a mezőnybe, 
zottabb volt a játék, Az eredmény reális. I * Törokvöe «v,-irrm<rnf t
A MAVAG lőtt még három lesgólt, de nem ,A  1 . ®Z0J 0n? at: Ll0‘
tudott értékesíteni két 11-est* Gólszerző: I VáSZ szökteti Morőczjot. A. kőzépcsa- 
őri, Muszka, Zavaczki, Padányi, illetve 1 tár Bánkutitól szorongatva kapura 
Molnár és Pugstal. Kitűnt: Padányi. I lö de Lakatos védi a lövést. Megint

MAvkG ^ - ¥ ^ k v t s  ia US4 :l ‘ (2:x). U  Haladás vezet veszélyes támadást. 
Bihari-öt ] Szabó átjátsza Bánfeutit, tisztán

MAVAG III.—Törekvés vegyes 4:1 (2:0). j ugrik ki, a- veszélyes h elyzetet csak
Bihari-űt. | £t keresztező  L őrinczy m enti. SzűcsAz ÜTE—Pénzügyi mérkőzés a pálya I . , .... . ,
használhatatlánsága, miatt elmaradt. j húsz r/u;torról föle lo egy szabad- 

MPSC—MFTR 4:2 <3:l). Horthy Miklós-1 rúgást a 15. percben. Két perc múl 
út. Vezette': ■ Séfesik. Kétszer 30 perces | va Tagányinak összeü tközés után 
edzőraőrkűzéa. Tartalékos .csapatok, .idény- \ eléred az orravére. A  partvonaloneleji játék. Gollovo: Nagy, Szabó, Tinehi I __
ér Glazsi, illetve • Komáromi • és • Szombati. I apoljalc. A  rőtek vés most trz em- 

A Zugló—t t é  mérkőzés elmaradt, mert I berrel játszik, de csak három percig, 
a pálya még nem volt teljésén létkkaritva. | Változatos a játék, a talal nem 

Vasas—BSzKKT 3:3 (2:2). Béke-utca, I Vprivpv n lanny kn::k A ur.Vezette: Simonyi. Mély, sáros talajon Kedvez a lapos paMzokna.lt. A. 25.
igazságos eredmény. Gőllüvő: Uermann, | percben Ziorijo ataclasabol Tóth ve- 
Serege és Szálkái, illetve Kovács (3). I zeti á labdát és m in tegy 16 m éte- 

t l k —Fodrászok iletve | élesen, laposan a bal sarokra lö.
Körmendi remek elvetéssel fogja 

el a' nehéz, csúszós labdát.
Az első szép lövés és védés volt.

, Sok a szabadrúgás dános miatt a
néző. Vezette: Majorszky. WMFC: Havas eU®?’ P fr c ” ?n 3 ? -D— Kállai, Győri — Keresztes, Gere, Szalai I olaali támadás, Sirály bGCLdcisct után
— Rock, Devecseri, Kzuhaí, Jávor, Tóth I Palatínus elöl m en ten ek , Dórihoz 
III. Tokód: Barak — Kecskés. Berta — Ikerü l a labda, visszavágja jobboldal
Hevesl^Rozgonyí,0 Novák, Tóth. A TOtFC m  és Strálp átadásából 
g S n - é ^ ^ ' v ^  ktevetton közelről Palatlnns
az I. félidő.34. percében esett. Egy árlat-| golt fejel. l:0 -ra  vezet a Torelv

Frenyák (.3)
Sebestyén.

TSC—PÁTE 4:0 (2:0). Góllövő: Sas (2)1
és Novák (2).

Vasas IV. o.—Vízmüvek 3:0 (3:0). Gól
lövő: Szűcs, Juhász és Lőwi.

vés.
A  Haladás játékosai reklamálnák,

Ián labda Berta kezére pattant. A. 11-est I 
Szuhai laposan a balsarokba lőtte; Szünet j 
után a WMFC változtatott összeállításán. 1 
Gere játszott jobb-. Kapta középfederetet, szerintük Palatínus k észe i ü tötte  be 
a jobbösszekötő pedig Fekete lett. A II. I „  labdát 
félidőben főleg a WMFC támadott, de a | " ,
tokedi védelem: rifindént mentett. | A  gól után a Haladás szorongat.

WMTK—BEK 3:2 j0:0). Csepel. Vezette: A  41. percben Szabónak adják a 
ü M vfp r^la  és:z ? lf  ’ tér és ***'■ labdát, L akatos rosszul fu t  ki, nem

éri el a lövést, Szabó kapura lő, 
| L öfin csy  hiába ig y ek sz ik  m enteni, 
|a labda, túljut a gólvonalon,

Mórőcz a biztonság kedvéért 
még beljebb kotorja. 1:1,

A  FÉLIDŐBEN
a Törekvés játékosai tiszta nadrágai kap 
nők, a .szombathelyieknek azonban már 
nem jut. Szeder edző a magas labdákat

JAVULNAK A TAXISOK 
Taxisok—Testvériség 4:2 (4:1). Esgyogo j 

időben, (le nehéz talajon játszották le a | 
barátságos mérkőzést. A Taxisok a kö- 
Vetkező összeállításban kezdtek: Tóth II. i 
— Aradi, Miklósi — Szabó, Halasi. Ssres 
(volt Újpest) — Kovács II., Takács II., | 
Próbajátékáé. Hélesz, Serfőző. Az 5. perc
ben Seres eio read ott labdáját a próba já. .
tékos kapásból vágja a hálóba. Ezt ajanlja a jatóko6oknak._ Ugyanezt mond- 
ugyanő megismétli a S. percben. Serfőző, | Lyka edző a Haladás öltözőjében, 
később llélesz góljaival már 4:0-ra ve-1
zetnek a Taxisok, amikor a Testvériség j A  11. FÉLIDŐ
Krasznai góljával szépít, az ered nényen. | .. . __... , ____ . . __ . . .

L luuai Szünet után több próbojáiókos szerepel a ] A  íBüőodik félidő 4. perceben Ka,-
<-«inált (abból gól Is lett)", egyébként j 'J cxibar). do ennek cHonéro sem iudnak | lázi hibájából Palatínus tisztán tör
'sok" kellemetlen labdát tett ártalmat- [ több g<Ht_ rugói.' .tót' az utolsó percben a | kj a szombathelyi kapu felé, de túl
.tanná. A hátvédsorban tísebeni lényege- j Testveri&eg Gyömbér re.von. m£g egy du-1 hosszan szökteti, m agát és Körmén-

int Baebehelyi. E zj got e r  t -  I ,uő á lábAo a in  namhan »wtcarser, biztosabb volt, mint

IM U A ^ r 37
tö ké letes  

t ö l t ő t o l l
”14 kar. aranytollal,ragyogó színek
ben, tökéletes modern szerkezet. 
T ö b b  é v e s  g a r a n c i a !

Kaplialó nindii papííkarsaiisésim. A ra  p . 1 2 .— tő i fe l je b b .

álé á labda. A  10. percben erősen 
szorongat a Törekvés. N agy a ka
varodás, majd , a végén Körm endi 
bravúros ráveiéssét v éd  t>óri elől. 
Ez már a második nagy védése volt 
Körmendinek! Dóri jó helyzetben el- 

i esik. Az első negyedóra után a Ha- 
I ladás támad, majd a Törekvés jut 
szöglethez, K iss a gólvonalról ment. 
Nagy dagasztás folyik, amelyik csa- 

! pát beszorul, az nehezen szabadul 
| fel.

A  26. percben Dóri vitézül harcol 
I a balszélen a túlerő ellen, de el- 
j nyomják. Héjjá elvágja Zörgőt, aki 

w  .után m sg n t^ a , -A  já ték v ezető

mind a kettő i figyelm ezteti. Tóth 
szabadrúgását Körmendi biztosan 
elfogja. A  31. percben Dóri— Palatí
nus helycsere után Palatínus 7-oha- 
moz a balszélen, átdolgozza magát 
a védelmen és

kapóra lő.
A. labda már a gólban van. amikor 
az ellenkező oldalon tisztán állő 
Sirály befut és még jobban be 
nyomja a labdát.

2:1.
Körmendi nem tehetett a gólról 
A  35. percben Héjjá daucsolja 

Tagányit, mintegy 30 méterre 
szombathelyi laputól. Szűcs ált 
neki a szabadrúgásnak, iveit lab
dája Körm endi előtt esik le s  onnan

a meglepett kapus lába közt a
hálóba pattan. 8 :1.

Nagy védelmi hiba volt!
A  39. percben a Haladás támad, 

Lőrinczy lyukat rúg, a labda azon 
bán elsurran a kapu előtt. Szabó 
nem húzódott be. Szorongat a Tö
rekvés, több gólhelyzete van. A  Tö
rekvés támad, amikor vége a mér 
közésnek.

Szögletarány: 1:1 .

N H L  ATKOZ ÁTOK:
Palágyi László, a Haladás intézője

ToIjose-0 spoTtezerűtlen körülmények kö 
zö'tt,'tossz pályán folyt le a .mérkőzés. 
A labda nem. ugrott, nem gurult, a part 
vonalakat nem lehetett látni.

Wirth István (Haladás): Irreális talaj 
szerencsétlen mérkőzés.

Szeder István, a Törekvés edzője: Ne
héz talaj,- migy küzdelem. A Törekvés 
jobb erőnléte a második félidőben dom-bo 
rodott ki.

Tasnády József intéző: Á második fél
idő alapján megérdemeltük a győzelmet, 

Siklás játékvezető: A talaj nőm volt
jó, de azért bajnoki mérkőzésre alkal 
más volt.

NAGV HARC, A JOBB FEL- 
KÍ.SZCGTSÉG DÖNTÖTT 

Ezen a nehéz talajon finom, technikás 
játék természetesen nem. alakulhatott ki. 
Az ilyen talaj az, amelyen a hosszan 
előre vágott labdák döntenek, ilyenkor 
nincs elvesztett labda, Ilyenkor van leg
nagyobb szerepe a - nagyobb küzdőképes 
ségnek és a jobb erőnlétnek. Az első 
félidő egyenlő ellenfelek küzdelmét mu
tatta, sőt a Haladásnak több gólhely
zeté volt ekkor. A második félidőben 
azonban a Törekvés egyre jobban bele
melegedett és a játék végére már telje
sen beszorította ellenfelét. A második 
félidőben határozott fölénye alapján 
Törekvés rászolgált a győzelmére.

Megfigyelhető volt, hogy a Törekvés 
tiszta angol rendszert játszott, ez külö
nösen a második félidőben működött 
jól. A szélsőfedezetek fokozottabb be
kapcsolása a támadásba biztosította 
Törekvés mezőnybeli fölényét. A Hala
dás tömörülve védekezett és elől tanyázó 
gyors csatárai, különösen Szabó és M<5- 
róc? révén sok veszélyes támadást veze
tett. A második félidőben már észreve
hetően visszaesett a szombathelyi csa
pat, amely olyan vitézül és lelkesen küz
dött az első -félidőben.

A Törekvés közvetlen, védelméből Ró
ják emelkedett ki. Lórinczy végig biz 
tpsa.ii állott a lábán, Bánkuti is belejött 
az első félidőben bizonytalanságait le
vetkőzne. A szélső fedezetek közül Szűcs 
játszott nagyot, de lelkesen harcolt Ta~ 
gányi is. A csatársorban Sirály volt a 
jobbik szélső. A két összekötő, különö
sen Tóth rengeteget dolgozott. Palatí
nus a második félidőben nagyon bele
jött. Dórinak nem ment.

A Haladásban Körmendi két, szinte 
reménytelen labdát mentett. A liátvédek 
az első félidőben biztosan állottak a lá
bukon, szünet után felőrlődött az ere 
jük. Pillér mozgott a legblztosabban a 
i'edezetsorban. A csatársorban a Szabó- 
Gazdag jobbszárny főleg az első félidő
ben néhány Igen veszélyes támadást ve
zetett. Veszélyes kiugrásai voltak. Jíó- 
rócznale. Béjja durvaságaival lerontja 
játékát. LOvdsffpale volt néhány szép ak
ciója.

Siklós jól - vezette a mérkőzést.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
A Kedvencszelvény a jövőben mindig a 

vasárnapi számunkban jelenik meg. Aki 
jeligével pályázik, az minden szelvényre 
írja rá a jeligét. Ne aiáírá-okai: írjunk a 
szelvényre. hanem olvasható nevet.. 
A levelekre is! A jeligével pályázó^ közül 
többén nem írták a szelvényre a nevüket. 
Ezt , kérjük, tessék pótolni, annál is 
inkább, mert sokan pályáznak ugyanazzal 
a jeligével. — A II. szántó szelvényt 
kedden közöljük idoljára!

Arator4' cégjelzéses borítékban név- 
leien szelvények- érkeztek. Beküldőjük 
jelentkezhet. — Toller D. ■' Nem lehetsé
ges. Ellenben á pályázati feltételeink 
módot nyújtana!: arra, hogy bélyeg he
lyett niegctmzetlen válaszlevelezőlapot 
mellékeljen s • így is ugyanúgy takarítja 
meg a portót. Olvassa el a feltételeket. 
— Isserlesz L., Lehel 8.: Rendben. —
Görgényl E.: Két különböző jelige alatt 
is pályázhat.

A Zugló vasárnap erőnléti edzfest tar
tott pályájának eltakarított részén. Ko
molyabb munkáról persze szó eem lehe
tett.

Az URAK tegnap még mindig csak a 
pályán levő klubhelyiség nagytermében 
tartott edzést- A pályát csak annvira 
tudták megtisztítani a hótól hogy fnló- 
* f e » i  JW M tett ft N M i

la r s is i  i e i z e r x ő d t e f i é  
a  Ta.MlI

Serest, az Újpest volt válogatott fedezet- 
játékosát megszerezte a Taxisok vezető.-' 
Bégé. A jeles játékos szerződtetéséről 
Cziffra, a csapat intézője a következőkéu 
mondotta:

Seres oly kitűnő formát árult el *i 
vasárnapi edzőmé rkőzésen., hogy rög't&ii 
leigazoltuk az eltávozott Tóth helyére* 
Seres, régi fiú az KB-ben és így konioiv 
tudással és rutinnal rendelkezik, amely 
nagy hasznára lesz az aműgryis igein 
megfiatalított csapa lomnak. Kernelem* 
hogy nálunk is hamar etéri a válogatóit 
formáját.

A B ologna, n y erte  
a  ra n g a d ót O lasz
országban.

Mórnü, február 25.
A tavaszi bajnokság . hatodik forduló

jában került sorra a rangadó. A Genova 
és a Bologna egyforma pontszámmal álit 
az élen, de a Bologna gólaránya jobi*. 
Most Genovában találkoztak egymással. 
Szünetig a hazai csapat vezetett, de vé
gül a Bologna győzött s így a Bologna 
ismét két pont előnnyel vezet.

Érdekes, hogy hazai pályán csak a 
Triestina győzött, különben a többi ott
hon játszó rosszul járt. Továbbá érdeked 
még az, hogy három olyan mérkőzés ia 
volt, amelyen nem esett gól. Kész'etek:

Bari—Lazio 1:5 (1:2). 10.000 néző.
Milano—Novara 0:2 (0:0). .10.000 néző.
Genova--—Bologna 1:2 (1:0). 35.000 né-* 

ző. Góllövő: Puricelli (2), Arcari (1). ,
Fiorentina—Juventus Ó:0. 13.000 néző.
Torino—-Venezia 0:0. 10.000 néző.
Modena—Napolí 0:0. 5000 néző.
Triestina—Liguria 3:1 . (1:0). 4000 néz#.
Koma—Ambrosiana 1:2 (1:0). 12.000

néző.
A bajnokságban: 1. Bologna 30 pont*

2, Ambrosiana 28 p., 3. Genova 28 p.( i. 
Uazio 25 p., 5. Torino 23 p., 6. Juventuí) 
23 p.

W i d é M  e r @ t í i f i é i í ' ! e k :

Tevcces: RTK—Mucsonyi BTC 11 <j
(2:0). Barátságos. Vézetíc: Nemes, '-u
MBTC az t. félidőben jó l  tartottá magát, 
a szünet után azonban a PTK ■ korlátlan 
úr volt a r-ál>‘án. Gótlűvd: Rróbajáték-ja 
(4), Turbéki -(3). Polca II. (2), Jávor 
Í2). Kitűnt: Mo-uoslort, Halmos, Próba, 
játékos, Turbéki, illetve Mucsuy, Tichy, 
Marczinaskó.
• Berexoifigz: líFTC—Munkácsi ■ 88  7:7.

8*30 perces edzőmérkőzés. Mind a két 
csapatban sokat csereberélték a játékoso
kat. A BFTC-nek: és nz MSE-nelc is . ea( 
volt az első tavaszi Pályaedzése,

Szeged: SzVSJS—KF.AO . 8 :t (1:1). Bá» 
rátsáKos. Vezette: Pataki. Góllövő: IV 1
(2), Borbély II., 111. Tóth II. dr. — K 
SzAK csak. ey.y félidejt játszott a .Sylvá- 
ni-a ellen. Győzött a* N'BB-osapat 2:5 
arányban. GóHl-övö:' Énekes (2). — SzTIv 
-SzVSE vegye® 8:0.-— SzAK II.—Sylvaw 

nia II- 8:1 (2:0).
Érsekújvár: fiSE—Ujkomároiml FC 4:'J 

(2:1). Yezeüe: Takács. Mély talajon gyvn» 
ge sportot nyújtott a. - mérkőzés. 
vő; Brösztl (2), Pintér. 111. Horváth cfi, 1 

Szo-mbathels': SFAC— SzFC 2:2 (.1:1),
Barátságos Mérkőzés. Vezette: (izeezely, 
Egyehlö erűk küzdelme. Gyors és lendü
letes játék. GoHövő: Salamon és Németh, ; 
ill. Sehulz és .Borbély.

Salgótarján: SjiiBTC—Píiifalvai BÜSlT
6:0 (3:0). liarálságna. Vezette: Kovács. A 
víz alatt álló pályán csak '2x30 petéig ját
szottak. Góllövő: Baranyai. (3), Jenői.) 
(2). (Jsuperöa.

Siófok: SSE—Balatonú.iliely vegyem S:J 
(4:1). Edzfimérkőzés- Vezette: Verme*.
OóllövS: Kiss (3), Va»ek (2), 7-séji . (2), 
Bíró. il.). Kálmán 2).

Ózd: Miskolci VSC—ŐV'TK 1:1 (1:0), 
Barátságos. Vezette: S/lovik. Gó.llövfí!
Balog, illetve Miskolc:;! (ll-esböl). Kitűnt; 
Berger, Márton, Kovács, illetve JSontai, 
Miskolczi, Ajtócskái: — OVTK II.--MV£?C) 
II. 2:0 (0:0). .Góllövő: Dronka és Ma tus.

Kecskémét: KAC—KTE 3 :2.- 3x30 percev 
edzőn)éfkdzés. Vezette: Rozanyai. Sároj, 
vizes, csúszós talajon'játszott n két csapav,
A KAC az I. harmadban pompása) 
játszott, a 2. és 3. harmadban egész sere? 
fiatalt szerepeltetett. Góllövő; Barakou; 1 
(2) és Várszegi, illetve Kanka és Bozsú ■

Szeckestd'á át!
Szerelné látni a'pihenS válogalott ccuu 

tart — edzésben?
— Ne vlcneljcn. Tercfcro.
— A legkomolyabban mondom. Tessék 

kimenni kedden a „Magyar ‘-körúti pá
lyára — délelőtt!..,.

—■ Kedden néni érünk ra....
— Nem baj. négy nap egymásután rá*

a Jeles csatár, iermésaeteaeu, mindig dél
előtt___

— De úgy tudjuk, hogy Melegsége ágy
ban fekvő beteg....

— Már jobban van. Olyannyira, liocy
szombaton mar kin* volt az ügetön. Pu 
Pedig az ngetöre tnd menni, akkor edzeni 
is tnd----

— Maga meg ügessen ej__

Az SzFC—SzX8E és a KTSE—I*. Juta!
haratsa.gúa mérkőzés elmaradt, mert a 
pályátnem tudták a hótól le takarítani.

Az SK itnsj és az PAG kiadós pálya- 
tartott vasárnap délután, A Rusj 

edzésen résztvétt Ghimessy is, az ung- 
váriak Üj hátvédjelöltje. Az PAG edzését 
három próba játékos vett részt, mind
három biztatóan mozgott, eáeraódtetésüi 
valószínű. .Mindkét csapát pályája niéí 
igen rossz ■ állapotban van, úgyhogy m g / 
gondban van. a két egyesület vezetőségi, 
A iínejűik 3 hét idulvá, az BAÖ-nak :j  
hét múlva kell bajaolú mérkőzést játszania!

„  NAGY SIKIGKE VOLT 
A LOSONCI SPORTBEMUTATÓNAK 
A losonci Biketnéma intézet tornatér- 

műt. ezombaton este és vasárnap délelőtt 
Is zsúfolásig megtöltötte a közönség, 
hogy tanúja legyen a kitünően megszer
vezett sportbemutatónak. Molnár Gyük* 
tánar, a LAi'C díszelnöke köszöntötte ;i 
versenyzőket és) a közönséget. Vívássá* 
kezdődött a műsor. Berczellv és Gere- 
vich kardesörtéje után Gerevich és Cít;- 
revichné tőrbemutalőja követltezett A 
tornász Sánta és Várköi minden szám-' 
hatalmas tapsot kapott. Hunvadvári ód 
Káli szabadstílusú, majd görög-római 
birkózást mutatott be. Sclimiedl és Síd'* 
pedig kemény asztali-teniszmérkőzést vívott- Kár volt. hogy a beharango:50Í ̂  
ökölvívók a vasúti • kedvezmény rnegvor 
hab® atlatí: -9 m  U te W  ál Losonci*, - ••
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a H ét T izenegye
uisiMiiiiiiiüüiiituiiiiiiiiiiiiiiüsiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiüíiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiijiiiíiiiinsttii!
Az idény első „hét tizenegye" 

összeállítását egy sereg egészen ki
tűnő játékosteljesitmény könnyítette 
meg. Feltűnően, sok a jó fedezet
teljesítmény. Néhány más poszton 
azonban nagy hiány mutatkozott, 
így elsősorban a balösszekötőben, 
ahol Zörgő mellé alig lehetett másik 
bálösszekötőt összekaparni.

A  hét tizenegye:
Vörös

Futó Bíró
Király Móré Békési 

Kincses Miiller Kolláth Zörgő Hárai
A  tartalékcsapat:

Tóth (Szeged) —  Kis, Pákozdi —  
Szűcs (T örek vés), Sárost III, Tagá- 
nyi —  Szántó, Tóth (T örekvés), 
Szendrödi, Dudás, Tóth (Ú jp es t).

Dicséretet érdemel:
K apus: Körmendi, Szabó, Boldi

zsár.
H átvéd : Lörinczi, Tátrai, Péteri, 

Bánkuti.
F ed ezet: Tóth (Gamma), Szűcs

(Szolnok), Róják, Turay, Zalai-, Pil
lér, Hámori, Négyesi, Martonos, 
Sebes

Csatár: Kocsis, Kristóf, Szabó
(Haladás), Sirály, Suhai, Haran
gozó, Gazdag, Sütő, Palatínus, Sá- 
rosi dr, Mórocz, Titkos, Kalocsai.

A SnSBTC is
„ r á m e g y "  

„Nem olyan biztos 
a DivlAVAG bafnok- 
sáöa“, vélik a tarjá- 
ntak

A  közelgő bajnoki rajt Salgótar
jánban is megmozgatta a labda
rúgás híveit. Különösen a SalBTC 
berkeiben tapasztalható nagy elő
készület. A  tarjam fekete-fehérek az 
ősi vetélytárs, a DiMÁVAG elöl 
akarják elhódítani az NBB felvidéki 
csoportjának bajnokságát.

—  Nem  értem  a d iósgyőriek bátor
ságát —■ mondta Tomecskó edző. —  
A zt hiszem, nagyon biztosra veszik  
a DiM ÁVAG bajnokságát, pedig az 
a z  eg y  pontnyi különbség egyenlő a 
sem m ivel. Igaz, h ogy  mi D iósgyőrött 
játszunk a D iM AVAG -gal, de a múlt-

SÜRGŐS FÉNYKÉPEK
TJTIdEVJtI.BE
BltRI.ETBE

j  á i & n t  * i  íl I
PÁRISI FO T é
lf«l| n a- Párisi Nágy 
K U l u • Á ruház . ép, -béji

3  ő*wb
összesen
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ü rö m  utón ©rom  
ci Fradiban

Félidőben kissé lehangoltak voltak a 
zöld-fehérek. A vezetők folyton biztatták 
a játékosokat:

— Emeljétek azt a labdát.
Mérkőzés után annál nagyobb volt  ̂ az

öröm, csak Sárosi dr panaszkodott térd- 
bán ta lmakra.

Tóth Lajos dr ezt mondta:
— Az a 1 egörvendetesebb, hogy kitűnő 

az erőnlétünk, még maradt is erőnk....
*

Szerdán a Forinyák-uteában játszik cd- 
zőmérkőzéöt a Ferencváros.

TANGŐIAIMlNfKA LElELCSÍgilH
h  a n s s z e r s y & rS té rn b e rg R é l ió c z i - ű t  6 0

Csere, javítás. Árjegyzőit ingyen,
fi Viszonteladóknak és zenészeknek árengedmény.

VÍVÁS

M e g o l d á s

bán is nem egyszer  elhoztuk az egyik  
Sőt volt eset, hogy mind a két pontot 

Salgótarjánban egyébként azt vall 
ják, hogy a DiMAV AG-nak lesz 
nehezebb dolga a tavasszal. Igaz, 
hogy a SalBTC ellen otthon játszik, 
de a BSzKRT ellen Budapesten, az 
SK Rusj ellen pedig Ungvárott kell 
játszania.

___ Mi ezen a k é t  m érkőzésen  már
túl vagyunk  —  mondják a salgó
tarjániak. —  A  B SzK R T  is, az SK. 
Rusj is hozzánk jön  a tavasszal.^

Annyi bizonyos, hogy a tarjániak 
igen nagy derűlátással néznek a 
tavaszi idény elé. A  csapatot jónak 
tartják.

—  Három pon tot vesztettü n k az 
egész őszi idényben  —  állapította 
meg Tomecskó edző. —  V ereséget 
szenvedtünk az S K  R usjtól és dön
tetlenül já tszottun k a BSzKRT ellen. 
Ao SK R usj ellen  balszerencsével 
vesztettünk. A  já ték id ő legnagyobb  
részében mi tám adtunk. E g y  kis 
szerencsével elhozhattuk volna mind 
a két pontot is. A  BSzKRT ellen 
pedig döntetlent elérni Budapesten, 
a nekünk szokatlan  füves pályán, 
nagy teljesítm ény. E rre az ered
m ényre akárm elyik  NBB-csapat 
büszke lehet.

A  salgótarjáni csapatban nagy 
változás nem várható a tavaszi 
Idényben. A  védelem biztosan tart
ja a helyét évek óta. G éczy  kapus a 
Salgótarjáni közönség egyik ked
vence, csak azt szeretnék, ha vala
mit leadna súlyából. A  két hátvéd, 
Budai és Vágó  állandó, biztos for
mában játszik. V á gó  jobb taktikus 
és nyugodtabb, Budai gyorsabb és 
keményebb. Néha talán túlságosan 
ki kemény.

A  feclezetsorban Takács IV. a leg
nagyobb érték. Takács „Bábu 
óriási munkabírású középfedezet, 
Jól érti a szélsők szöktetését, pom
pásan fejel, de —  van egy nagy bi
kája is. S okszor túlbecsüli erejét, 
többet vállal, mint amennyit bír. 
Valóságos örökmozgó, de —  döntő 
'Mérkőzéseknek csa k  az első félide
jében. Szünet után gyakran szánal
masan összeesuklik.

Takács IV .-et  tehetsége a kul- 
Jancs-középfedezet játékára teszi al
kalmassá Gyors, lteménv, munka
bíró, de mégsem játszik kullancsot, 
állítólagos „szakértők" azt magya- 
tázzák neki, hogy ne vállalkozzék 
•■favágásra".' T akács  IV . pedig hisz 
hekik. Aki azonban látta a BSzKRT 
cúeni mérkőzést, annak azt Is lát- 
ma kellett volna, hogy milyen ve,

csatárának rengeteg jó helyzete 
akadt és csak a csatár ügyetlensé
gén múlt, hogy ezekből nem ért el 
több gólt. Igaz, G éczy  is pompásan 
védett. A  legérdekesebb azonban az 
volt, hogy Takács IV. jól játszott a 
BSzKRT ellen. Ha ez a mérkőzés 
elveszett volna, akkor értetlenül áll
tak volna a tarjániak és a balsze
rencsére panaszkodtak volna. Hi
szen többet támadtak a BSzKRT- 
nál és mégis kikaptak. Pedig nem 
lett volna okuk a balszerencsére pa
naszkodni, hanem kizárólag Takács 
IV. játékfelfogására.

A  támadósorban Jenő fi a „csá
szár". Tom ecskó  így beszélt róla:

- M ég Zsengellérért sem  adnám  
oda Jenő fit!

' Jenőfi valóban a tarján! csapat 
kimagaslóan1 legértékesebb játékosa. 
A  mezőnyben is megállja a helyét, 
de a kapu előtt a legveszedelmesebb 
csatár. • Tavaly ö nyerte az NBB  
gólkirályságát, az idén is ö áll nz 
élen. Pedig nagyon sokszor küzd 
magárahagyva. Abszolút kétlábas- 
sága, gyorsasága, jó fejjátéka és 
lövökészsége már az utánpótlás vá
logatott csapatába is helyet köve
telt számára. Érzésünk szerint Je
nőfi még feljebb is fog kerülni.

Laczkó és Balázs teljesértékü 
harcos még ebben a sorban, de B a
ranyai is megfelel. Egyedül a jobb- 
összekötöben sántít a salgótarjáni 
ötösfogat. Még Jákfalvi állta meg 
legjobban a helyét.

—, M égsem  akarunk ú j já tékost  
szerepeltetni, állapította meg
T om ecskó  edző. —  A  legfontosabb, 
hogy összeszok jék  a csapat. Inkább  
legyen  kisebb klasszis, de tudjon  
beleilleszkedni a csapat munkájába. 
A legfontosabb dolgunk m ost a csa
pat összeszoktatása, aztán jöh et a  
tavaszi rajt.

Ehhez a SalBTC-szurkolók ennyit 
tesznek hozzá:

—- D iósgyőrött mi is o tt leszünk! 
Nem. „ dominó“  m ég ez a bajnokság  
a DiM AVAG-nák.

—  Sítehetségek után kutat a sí
szövetség.

—  Ajánlok egy jő hirdetést.
v 7 7 7

—  Sífutő-fiű kerestetik.

*«% e s  ^ „fe lfogá sb a n " ’  játszik Ta- 
xc-  ÍPa A  yillamosesapat lwzo.fi

Nékem oíyan center kell,
Ha beteg is keljen f e l . . .

Palatínus, a Törekvés jeles kö
zépcsatára derékíá,jdalmakkal kín
lódott az egész héten. K reiss  László 
főorvos megtiltotta neki, hogy ját
szók. Am a sors, azaz a földkéreg 
egyenetlenségei kiszámíthatatlanok. 
Ki tehet róla, hogy K észéi II., a 
nagytechnikájú jobfcösszekötö éppen 
ilyen egyenetlenségbe lépett szom
baton este és meghúzta az Achilles- 
inát.

Meghúzódott Achilles-innal pedig 
nem lehet labdát rúgni.

Palatínus mitsem sejtve sétált Itt 
a mérkőzésre:

_  Máma ír lesz, —  mondta.
M ajd m egnézem , hogy vergődnek a 
fiúk a sárban !. . .

Benézett az öltözőbe is, hogy 
egy kicsit biztassa a fiúkat.-

___ j ó ,  hogy jössz, P ala ,
mondta Szeder edző. —  V etkőzz, le, 
te  leszel a középcsatár.

Mielőtt Palatínus szóhoz jutott 
volna. Zörgő már le is húzta róla
a n a g y  kabátot.

Egyszóval Pala játszott. Sőt két 
gólt is lőtt. Az elején sokat nyögött, 
de a szünet után már elragadta a 
lendület és egészen jól mozgott 

A  mérkőzés után megkérdezték

tÖle' j jo s , Pala, m egnézted, h ogy

Általában azonban gratuláltak h 
hatalmas termetű csatárnak, fa ló 
ban hősies elszántság kellett ahhoz, 
hogv valaki Ilyen nagy testtel, sé
rülten is elvállalja a játékot olyan 
talajon, amely mindenkinek kedvez, 
csak éppen a nágytestueknek nem.

—  M égbocsájtok , öregem  —  mond
ta neki Zörgő —  hogy csak k é t g ó lt  
lőttél. E lvégre beteg  vagy...

A* ifjúsági Sebestyén fogja arösitetp 
tavaszra az UFC csapatét.

Az anjol hadsereg válogatott rögbi 
csapata vasárnap Páriában \19w)
arányban győzött a francia hadsereg' vá
logatott x'öcbicáapaífc* &&&** •

Sorsollak Keleten
é s  N yugaton

KELETI ALSZÖVET8ÉG 
I. osztály

Debreceni csoport:
Március 17: DVSC II.—DEAC, X>.

MOVfí—DMTE, P. MÁV—HTE, DDSE— 
BSCMárcius 31: D- MOVE—K. M.OVE,
DDSE—DMTE, HTE—B. Turul.

Április V. DMTE—DVSC II., DEAC- 
DDSE, B. Turul—P. MÁV, BSC—K.
^Április 14: HTE—BSC, DMTE—K.
MOVE, DEAC—D. MOVE, ’ B. Turul— 
DVSC II., P. MÁV—DDSE.

Április 28: BSC—DEAC, DDSE—D.
MOVE, K. MOVE—P. MÁV, DVSC II.— 
HTE, B. Turul—DMTE,

Május 5: DMTE—DEAC, K. MOVE— 
DVSC II., BSC—P. MÁV, DDSE—B. 
Turul, D. MOVE—HTE.

Május 12: D. MOVE—-BSC.
Május 19: D. MOVE—B. Turul, K,

MOVE—DEAC, DVSC II.—P. MÁV, 
DDSE—HTE, BSC—DMTE (őszi).

Május 2«: HTE—DMTE, B. Turul—
BSC. DDSE—K. MOVE, DVSC—D. 
.MOVE, .P. MAVWDEAC. •

Június 2: ,. DMTE—-BSC, B. Turul—IC. 
MOVE, P MÁV—D. MOVE, DDöE— 
DVSC II., HTE—DEAC. _

Június 8 : DEAC—B: Turul, BSC—
DVSC II., DMTE—P. MÁV, K. MOVE— 
HTE.

Felvidéki csoport:
Március 17: MVTE-MTK, CsSE—V.

Turul, NyTVE II.—NyKISE, NyVSC- 
JNSE IIAC II.—UKM8C.

Március 24: V. Turul-UKMSC, CsSE 
MVTE.

Március 31: UAC II.—NyVSC, NSE— 
UKMSC, NyKISE—MTVE (őszi), MTK— 
V. Turul, CsSE—NyTVE II.

Április 7: UAC IP-M TK , CsSE—NSE, 
V. Turul—NvKISE, NyTVE II.—UKMSC, 
MVTE—NyVSC.

Április 14: NyVSC—NyTVE II., UAC 
II.—NyKISE, MVTE—CsSE.

Április 21: V. Turul—MTK, NyKISE— 
MVTE (őszi). _ __

Április 28: MTK—NyTVE II., CsSE 
UAC II., UKMSC—MVTE, NyVSC— 
NvKISE, NSE—V. Turul.

Május 5: UKMSC—NyVSC, MVTE—V. 
Turul UAC II.—NyTVE II., NSE 
NyKISE.

Május 12: MVTE—NyTVE II.
Május 19: NyVSC—MTK, NyTVE IX.

V Turul, NyKISE—CsSE. MVTE—NSE.
Június 2: UKMSC—NyKISE, UAC II. 

MVTE, MTK—NSE. „  „
Június 9: MTK—UKMSC, UAC TI.—V. 

Turul NyTVE II.— NSE, CsSE—NyVSC. 
Június 16: NyKISE—V. Turul.

A m ásodik  
tőrválogáió  
gy©Élese IHütssegliy

A  Honvédtiszti Vivő Klub vasár
nap rendezte a második törválagatő 
versenyt. A  délelőtti selejtező mér
kőzéseken 19 I. osztályú törvívó 
indult. Hiányzott a Losoncon sze
replő Gerevich Aladár és Rercelly 
Tibor. A  selejtező mérkőzéseket 
: először négy csoportban vívták. 
Minden csoportból hárman jutottak 
a középdöntőbe. A  hárem négyes 
középdöntő csoport mindegyikéből 
3— 3 versenyző jutott a kilences 
döntőbe,

A  döntő kilenc tagja közül ha
tan .—  Zirczy Antal, M aszlag La
jos, H átszeghy  József dr, Gözsy 
Sándor, H om oródy Béla és Bedö 
Zolt —  a Honvédtiszti Vívó Klub 
tagjai, P esth y  Károly MAC, Ber
zsenyi Barna BEAC és Palócz End
re UTE.

Délután 5 órakor mintaszerű ren
dezésben került sorra a döntő. 
Először tisztek vívtak, egymással. 
A  harmadik forduló után már az
UTE-ista Palócz kivételével nincs 
veretlen a mezőnyben. Hátszeghy 
Zirczytöl kapott ki, Maszlayt Hát
szeghy veri meg, Zirczy pedig Masz- 
layval szemben marad alul 5:3 
arányban.

A  negyedik forduló után Hátszeghy 
és Zlrczy van az élen 3— 3 győze
lemmel.

Ekkor Zirczy kikap BedŐtöl. H át
szeghy  viszont 5:2-re biztosan győz 
Gözsi ellen és ezzel elhúz a mezőny
től. Innen valóságos üldö&överseny 
indul m eg H átszeghy ellen, ö  azon
ban biztos a dolgában. Palóczot 
5:4-re veri és már csak P esth y  és 
B erzsenyi van hátra. B erzsenyit 
5:l-re, P esth yt pedig nagy küzde
lem után 3:3-ról 5:3-ra vert.

H átszeghy tehát hét győzelem m el 
m egnyerte a versen yt. A  második 
helyért H om oródy és Z irczy  vetek
szik, « , V

Hátszeghy utáni sorr.end így ala
kult ki: 2. Zirczy 6 gy., 3. Homo
ródy 5 gy., 12 kapott tus, 4. Masa- 
lay 5 gy., 14 k. t., 5. Bedö 5 gy, 

6. Palócz 4 gy, 7. Berzsenyi 2 gy,
8. Pesthy 1 gy, 3 k. t., 16 adott tus,
9. GözSy dr 1 gy, 3 k. t., 14 a. t.

TORNA
A női válogatóit keret kiszemelésére a 

MOTÉSz március 3-án válogatóversenyt 
rendez. Az itt elért eredmények alapján 
állítják majd ossza az olasz portyára ké
szülő 16 tagú keretet. A válogatóverse
nyen résztvevőknek.cgy-cgy szabadon vá
lasztott felemás-korlát, gerenda és talaj- 
gyakorlatot kell végezniük.
KEUftlíFAB

A Z  IDÉN NEM LESZ „V B "
Az UCI legutóbbi ülésén ügy ha

tározott, hogy a háború időtarta
mára nem írja ki a kerékpáros vi
lágbajnokságokat. Az ötszínü me
zek viselői: Derítsen, van Vliet,
M etze, K int és K necht mindaddig 
megtarthatja világbajnoki címét, 
amíg új világbajnokságot ki nem 
írnak.

Az UCI e döntésével párhuzamo
san megbízta az olasz kerékpáros 
szövetséget azzal, hogy addig, 
ameddig a háború tart, rendezzen 
minden évben egyszer e tornákat 
helyettesítő nem zetközi versenyeket, 
am elyek az UCI nagydíjáért mind a 
sem leges, mind a háborús országok  
legjobbjait nyeregbeszólítják. E via
dalok kiírása teljesen azonos lesz a 
világbajnoksági kiírásokkal és azok
nak szellemében is jutnak dűlőre. A  
versenyek színhelye minden esetben 
a milánói Vigorelli-pálya lesz.

Az UCI végül kimondta, hogy az 
1942-es világbajnokságok rendezésé
vel Róm át bízzák m eg.

Vadnyugati 
becsület
Még csa k 3 napig!
K i z á r ó l a g !

R I A I T O

< * >

frfo rvá th  B E M  n y e r te  
a Cia®« T E  BW. ©sz- 
ftáisKi !4arsS^er$@ras? é l

Vasárnap egész napon át vívtál: a 
Vas-utcai iskola tornatermében a (lanz 
IV. osztálvú kard versenyét. A 64 induló 
11 csoportban vívta a selejtezőt, majd 6 
csoportban az elődöntőt és bárom cso
portban a középdöntőt. A kilences döntőt 
délután 5 órakor kezdték. Végeredmény: 
1. Horváth DEAC 7 győzelem, 2. Engler 
(fiatra) 6 gy., 8. Gohteemhied (Ganz) 5 
gv«, 4- Gajdacsik PTC 5 gy., 5. KovúCúy 
DAC 4 gy-, ti. Baán BEAC 4 gy., 7. 
Swpiliatváni LÁSE 4 gy., 8. SUoff MAC 
1 gy,, 9. Nagy FTC győzelem nélkül.

NYUGATI ABSZÖVETSÉG 
I, osztály

Március 3: 3SB—PPSC, Élőre—II. kér. 
HMadts II.-GyAC, FAK-Unió, Huber 
tus—UKFC, Kinizsi—-SzFC

Március 10: Haladás II.—Előle, ETO 
II -SS E  FAK-PPSC, Hubertus—II. kér., 
Kinizsi—GyAC, B A jíj TTMárcius 17: Előre—SSL. Haladás II.— 
PPSC, ETO II,—II- „kér., Hubertus— 
DAC. Kinizsi—Unió, UKFC—SzFC.
' Március 24—25: _SX?-9..
Hubertus, II. kér.—FÁK, PPSC—ETO H., 
SSE—Haladás II.# Unió .jKFC, SzFC—
E MáMtus 31: DAC-FAK, GyAC—ETO
II  í í  ker.-Ha adás II., fiPSC-Előre, 
UKFC—Kinizsi, JSzFC—SSE, Hubertus
U Április 7* DAC-UnSü, GyAC—UKFC, 
II Ver.—-Kinizsi, PPSC-Hubertus, SS E - 
FÁK, Előre—ETO II., Haladas II.—
SZAn-ilis 11: ETO II.-Haladás II.,
FÁK—Előre, Kinízsi-PPSO  ̂UKFC-II. 
kér., Unió—GyAC, SzFC—DAC, Huber-
tUA Ír iu f 21: SzFC—GyAC, II. kér.—
Unió FÁ K —Hubertus, DAC—Haladás II.

Április 28: ETO H.-SzFC, PP8C--
UKFC, SSE—Kinizsi, Előre—Hubertus, 
Haladás II.—FÁK.

Május 2: II. kér.—GyAC, Hubertus—
K Máius 5: ETO IV.—Hubertus, PPSC- 
DAC* SSE—TJnió, Előrö—-UKFC, Haladás 
II.—kinizsi, FÁK—SzFC.

Május 12—13: DAC—II. kér., FA K -
ETO II , Haladás II.—Hubertus, Kinizsi— 
Előre, UKFCt-SSH, Unió—SzFC.

Május 19: GyAC—DAC, SzFC—II. kér. 
Unió—PPSC, UKFC-FAIC, SSE—Huber
tUMájus 26: DAC-SSE. _ GyAC-PPSC.
Hubertus—FÁK, Kinrzsl—-F.’t O II.
Haladás- II.-KFC, Unió-E!3re 

Június 2: FPSC-II. kér., SSE-GyAC 
Előre—DAC, Haladas II.—Unió, ETO 
II.—UKFC, FÁK—Kinizsi, Hubertus- 
SzFC.Június 9: GyAC BÍ5rö, tI. kér. SSE5:
Kinizsi—Hubertus, Unió—ETO II., 
O.r'H'l 1 PPflC '

Tőrben és párbajtőrben is megmérkő
zünk az olaszokkal márciusban. A magyar 
főiskolás vivők vezetője, Rajczy Imre dr 
tárgyalásokat, folytat az olasz főiskolás 
szövetséggel március 12-én és 13-án Buda
pesten megrendezendő magyar—olasz 
főiskolás tör és párbajtőr mérkőzésre 
vonatkozóan. A tárgyalások kedvező 
mederben folynak. A fiatal magyar főis
kolásokból nagyszerű válogatott csapatot 
lehet kiállítani az olaszok ellen.

Beesett a „Nagy Lajos'' gimnázium 
vasárnap rendezte meg kardvívó és tőr
vívó bajnokságait. Eredmény: Kard:
1. Bobány 5 gy. 2. Rólics 4 gy, 3. Vogl 
3 gy, 4. Ealázs 2 gy. Tör: 1. Andor 5 gy,
2. Massai 4 gy, 3. Detre 3 gy, 4. Vártai 
2 gy.

HŐSKORT

Jól sikerült a  kerö* 
Seti levente  
síbajnokság

Tegnap délelőtt Ós délután a Sváb
hegyen rendezte meg a budapesti test- 
nevelési felügyelőség a kerületi levente 
síbajnokságokat. A versenyen megjelent a 
haderőn kívüli kiképzési osztály részéről 
Schemlter jjzrodes és Szilassy ezredes buda
pesti katonai parancsnok. Délelőtt ren
dezték a futóversenyt, délután pedig a 
Normafától a Csillagvölgy b*© a két futamom 
lesiklóversenyt.

Futásban (felnőttek, IS }cm): 1. Ealá- 
zsi XIII. kér. 1:06:41, 2, Grondzsák Ve
1:10:30, 3. Nagy XIV. 1:12:47, 4. Ba
lassa IX. 1:14:38, E. Németh II. 1:15 ;0O, 
6. Horváth XII. 1:19:08, 7, Tóth VII.
1:21:34, S Ermler VI. 1:22:03, 9. Vfiradl 
X. 1:23:52, 10. Novák VII. 1:28:27. — 23
induló. — {Ifjúságiak, '12 km): 1. Szo- 
kolyi XII. 47:54, 2. Götz XXL ,51:22. 3.
Glgler XII. 53.20, 4. Ermler VI, 55:08.
5. Molnár VIII. 56:18, 6. Fáskerti X.
56:51. 7. Varga-Horváth VII. 57:20, 8. 
Úri V. 58:39, 9. Adémka VII. -58:56. 10, 
Molnár XIV. 1:01:42. — 31 induló. — 
(Idei kezdők, 12 km): 1. Deberle H.
52:20, 2. Fülöp II. 53:06, 3. Nyikos V.
55:40. . .

Lesiklásban (a két futam összesített 
ideje (felnőtték: 1. Bokor XII. 3:05.2, 2. 
Nafly XIV, 3:16.6, 3. Gron-dzsák V. 3:17-3, 
4 Varga XIV. 2:24.8, 5. Ermler VI. 3:31-4,
6. Várad: X. 3:41.6. 7. Balázsi XIII,
3:43.4, S.-Füifip II- 3:44-4, 9- Horváth XII. 
5:49.4, 10. Cliszár XIV. 3:55.8. — 55 in
duló. — Ifjúságiak: 1. Gie-gler XII. SS, 
2. Szók oly' XII. 4:15.8. 3. Ganunszegi
XIV. 4:40-8, 4. Varga-Horváth VII. 4:42-1. 
5. Adámka VII. 4:55.6, 6. Ertnier 11-
4:56.2 7. Eg-erszcgi VI. 5:01-2, 8. Székeiy 
IX. 5:32, 9. Sándor VII. 5:35, 10. „Molnár 
XIV. 5:33. — 32 induló.

Csodálatos francia filmalkotás egy igazi férfi
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PARAA6S PERDÍJ  
ÁBEL CiAMCi ej mssiemOife.
Fernand Gravey Micheliné Presie  
E lv i r e  P o p e s c u
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Emánuel Mutál BBTE nyerte
siklóba inoksá- 

sot és megnyerte a lu p át is
S z i k l a ,  S s a l a y ,  © © m f é m ,  l o b b á g y  a  t o v á b b !
b a j n o k i  s o r r f e s í c i  —  I g l ö i n é  a  n ő i  f e a j u s i t

Mátra, február 25,

ÖKÖLVÍVÁS

összldeje, a negyedik a lesiklásIöss:
__u-/ cj __^ lesiklás egyesített pontszáma):

mü-

sűtésben, kissé olvadó, de igen jó  
havon kezdték • az összetett lesikló- 
bajnokság m ásodik számát, a mű
lesiklást. M ire azonban a második 
m ülesiklófutam ra került a sor, már 
kissé fagyni kezdett, a  délután 
sorrakerülő K upát pedig* m ár szinte 
jégpályán  futották a versenyzők,

A z  összetett lesiklőbajnokságot 
megérdemelten szerezte m eg a 
szom bati lesiklásban második helyre 
került Em ánuel Antal, ö  volt a  leg
m egbízhatóbb a mezőnyben és g y ő 
zelm e értékéből m it sem von le, 
hogy a lesiklásban győztes Tassonyi 
Kdömét' 12 büntetőpontot szerzett a 
műlesiklásban és h ogy  Kővári 
szinte hihetetlenül jó  első futam  
után a másodikban nagyot bukott. 
Azt, hogy  Emánuel volt a  legjobb 
ezen a  napon, m utatja a  Kupában 
ólért győzelm e is.

A  második hely a feltörő fiatal
ság  képviselőjének, Szikla Péternek 
jutott, harmadik helyre a műlesik
lásban aratott győzelm ével sokat 
javító Szalay került. D icséretet ér
demel az egy  évet kihagyó Dem jén  
és az ifjúsági létére ötödik helyre 
kerülő Jobbágy. A  csapatbajnoksá
g ot a  BETE, a  nőit Iglóiné  hatal
m as fölénnyel nyerte.

KÉSZLETEK:
Magyarország 1940. évi összetett lesildő- 

bajnoksága (az első és második szám a 
zuéleaikiás két futama, a harmadik, ezek

1. Ernáiméi BBTE 1:03 1:00.8 2:03.8 420.71
2. Szikla MAFC 1:00 1:02.6 2:02.6 426.98
3. Szalay BBTB 1:00.8 1:00.2 2:01 427.80 

4. • Demjén MAC 1:02.2, 1:00.4, 2:02.6,
431.18, 5. Jobbágy MAFC 1:04.8, 1:05.8, 
2:10.6, 434.98, 6. Kővári BSzKRT 57, 1:17.4, 
2:14.4, 444.72, 7. Mátyásfalvi BBTB 1:05.8, 
1:05, 2:10.8, 454.04, 8. Igíóí MSK 1:04, 1:09. 
2:13. 461.30. 9. Tassonyi Cs. BBTE 1:08.2, 
1:07.8, 2:16, 464.80, 10. Tassonyi E. BBTE 
1:17, 1:15.2, 2:44.2, 470.26, 11. Harang
völgyi PSE 1:10. 1:07.8, 2:17.8, 474.14. 12. 
Szokolay BEAC 1:15.8, 1:08, 2:23.8, 482.34, 
13. Hambalkó BSzKRT 1:16, 1:13.2, 2-29.2 
492.96, 14. Lilik MAFC 1:13.6, 1:24.4, 2:38, 
493, 15. Mátuskovich MSK 1:32, 1:14,2,
2:46.2, 493.86, 16. Schneider BBTE 1:19.2, 
1:10, 2:29.2, 501.96, 17. Jakopovics MAC 
1:17.6, 1:11.8, 2:29.4. 505.42, 18. Szász MAC 
1:17,8, 1:18.8, 2:36.6, 512.58, 19. Gésar
MAFC 1:15.8, 1:10.4, 2:32.2, 515.06, 20. 
Balatoni BEAC 1:19, 1:17.8, 2-36.8, 537.84.

21. Király MAC 543.72, 22 Kovács Zs. 
BEAC 544 , 23. Regős GSE' 550.72, 24.
Győry MAC 557.68, 25. Méray-Horváth
BEAC 564.30, 26. Schaab MAFC 575.68,
27. Hadnagy MSK 576.76, 28. Tömör
BEAC 578.56, 29. Zirczy MAFC 588.36.
30. Jakopovics BEAC 607.42.

Ifjúsági bajnok Jobbágy, 2. Harang- 
Völgyi, II lb győztes Szokolay, idős a) 
győztes Iglői.

Csapatbajnokság: 1. BBTE 2237.74
pont, 27 helyezési szám, 2. MAFC 
2437.72 (55), 3. MAC 2652.58 (83), 4.
BEAC 2680.92 (88),

Bölgybajnoksíg
Iglóiné MSK 1;1S:S 1:1/,.7 2:28.4 508.7

2. L énárt V. UTE 1:41 1:21.6 3:02.6 625.6
3. Szeriemé BBTE 1:37.6 1:33 3:10.6 648
4. Kozmámé UTE- 1:34 2:02 3:36 766.8

Kupa-döntő futamban: 1. Emánuel BBTE
2:37.2, 2. Hambalkó BSzKRT, 3. Takso
nyi E. BBTE, 4. Jobbágy MAFC, 5. Be- 
reczky MAC, 6. Szász MAC,

Darabos kikapott 
a K'pFSOlC ugró- 
versenyén

‘Tegnap délután a. Svábhegyen rendez
te a MEFSOK síversenyének második 
részét, sz ugrást. Délelőtt erősen olvadt, 
délutánra azonban újra fagyni kezdett a 
Svábhegyen és a sánc elég gyorssá vált 
.i versenyre. Az ugrók azonban, bizony
talanok lettek a változott viszonyok 
folytán és Darabos is bukott. Ennek kö
szönheti vereségét.

Felnőttek: 1. Makk L. PSE 114 pont
(24. 22.5), 2. Török dr. BEAC 113 4 (21, 
24), 3. Darabos MAC 110 <28, 28b), 4.
Pauer UTE 104.4 (22, 21), 5. Ráhel PSE
85.3 (23, 24.5b), 6. Rieth PSR 75.6 ( 23b, 
23), 7. Makkay BEAC 66.8 (26b, 26b), 8. 
.Lénával PSE 37.2 (22b. 23b), 9. .Denke 
PSE 33.2 (22b, 33b),.

Ifjúságiak: 1, Kálmán MKE-MOM
W7.9 (23, 23.5). X Kálmán Fmg. 86.8 
(24b. 24), 3. Agárdy PSE 86.6 (26b, 24), 
4. Mayer PSE 52.6 (24b, 26b) 5. Csonka 
PSE 39.4 (22b, 25b), 6. Enyedi PSE
34.3 ClSb, 20b).

■ » — « < S 8 l » » i ..... ......

Pécs bajnokságai: Szombaton délután 
nagy érdeklődés mellett rendezték meg 
Pécs város lesi klóba) nokságait. A. ver
senyzők kitpnő teljesítményt nyújtottak s 
rövidesen országos viszonylatban is ott 
lesznek a legjobbak között. A verseny 
egyik kiemelkedő eseménye volt Papp 
PEAC nagyszerű teljesítménye, 1:23-as 
idejével új pályacsúcsot állított fel, 
A PEAC és a  HEAC közötti ötös csapat
bajnokság ezúttal sem dőlt el egyik 
együttes javára sem, mert most is holt
verseny alakult ki. Eredmények: Pécs
város lesiklóbajnoka: Papp PEAC <1:29.2, 
1:23) 2:52.2, 2. Fodor HEAC (1:40. 1:35.2) 
3:15.2, 3. Vejtei HEAC (1:40. 1:43) 3:23.
4. Sigore PEAC (1:31, 1:57.1) 3:28.1,
5. Kismányoki PEAC 3:35.5. 6. Parla e. k. 
3:3?:St, 7. Kereszty HEAC 8:44.4. ötös 
csapatbajnokság: holtversenyben 1. PEAC 
A) (Papp, Sigore, Kismányoki, Kőszegi, 
Crettier), HEAC A) (Fodor, Vejtei, 
Kereszty, Eumaa, Gáspár) 19:07.1.

TEHETSÉGKUTATÁS 
A Magyar Sí Szövetség vasárnap dél

előtt a jánoshegyi középsáncon rendezte 
harmadik tehetségkutató ugróversenyét, 
amelyen. 27-én indultak. A 16—18 éves 
korosztályban 21 induló): T. Méray-
Horváth (Toldi g.) 204 pont, 2. Kegyes 
Imre (Toldi g.) 190 pont, 3. Zoltán Fe
renc (Árpád g.) 183.3 pont.

A 13—15 éves korcsoportban (hat in
duló): 1. Ziegler József (Városmajor-

ÉrsekuJ váróit az FTC jégfrorongosspata 
vendégszerepelt: FTC—ÉSE 6:2 (1:1, 4:9, 
Hl). Vezette: Fehér és Fischer. A Gosz- 
tonyival erősített FTC biztosan győzött. 
Góllövő: Gosztonyi (3), Gergely dr (3), 
ill. Heriützky II. (2).

A szombaton este megtartott második 
jégünnepély az elsőhöz hasonló tomboló 
sikerrel végződött: A  Szekrényeesy-test- 
vére-k Jutása volt a nagy meglepetés- Ha 
a bajnokságon ilyen futást nyújtottak 
volna, akkor nem vesztették volna el. A 
további sorrend: a Botond-lányok két
angol száma. Erdős Klári spanyol és an
gol száma, Dillingcrék „Poppeye’* száma, 
Káll-ay ördögtánca.

M i ök&lwlwé v l s s e b » 
w á g ó ^ m é r k ö z é s & k  eredménye:

F T C - S T I C  1 2 ,* 4  
B S z K R T - W M T K  9 s 7

Vasárnap délelőtt, m integy ezer 
néző előtt fo lytak  le a  Városi Szín
házban a z  idei* ökölvívó CsB visz- 
sm vágó mérkőzései. A  csapatbajnoki 
együttesükből néhány ökölvívó 
hiányzott. Bogács  egyszerűen nem 
jelent m eg, F rigyes  nem kapott 
szabadságot, Kubinyi és H om olya  
pedig sérülése m iatt nem léphetett 
szoritőba. A  m érkőzéseket teljesen 
a csapatbajnoki rendszer szerint 
bonyolították le. íg y  láttuk az 
egyes mérkőzések lefolyását: 

BSzK RT— W M TK
Légsúly: Varga BSzKRT győz Kiss

ellen. Nagy ütések esnek, három meneten 
keresztül. Kiss szűkebben, pontosabban. 
Varga nagyobb horgokat üt. Kiss egy- 
gyel több megintést kap és ezért veszt.

Harmatsúly: Horváth BSzKRT—Ke-
czely döntetlen. Pompás verekedés. Az 
első menetben Horváth ragyogóan szür
kül- a 2.-ban kiegyenlített küzdelem. Az. 
utolsóban pedig Keczely állandó tárna- 
dasaival egy kis fölényre tesz szert 

Pehelysúly: A'agy WMTK győz Szabó 
B. ellen. Nagy végig keményebben üt. 
Szabó jól szurkai, de többet kap 

Könnyüsúly: Szelezsdn WMTK győz
Strinez ellen. Strinez két meneten ke
resztül jól harcol. A 3. menetben azon
ban Sselezsán két jobbhorga pontosan 
rövid-bordán találja. A. másodiktól térd
re bukik és csak a gcng menti ment.

Váltósúly: Kővári BSzKRT győz Gár
donyi ellen. Kővári két meneten keresz
tül jobb, a 3-ikban ugyan feljön Gárdo
nyi, jól verekszik, de fejelésért megiri tést kap

középsúly? Jákics BSzKRT győz Ba
rát ellen. Kemény cseta. Jákics támad 
többet, keményebben üt. Minden menet
ben jobb ellenfelénél.

Félnehézsúly: Jászai WMTK győz Né
meth ellen. Németh két meneten keresz
tül jói harcol, a 3. menet végén. azonban 
Jászai nagy horgaitól roggyant lesz. 
Közvetlenül a mérkőzés vége előtt a 
mérkőzésvezető lelépteti. Erőfölénnyel nyer Jászai.

Nehézsúly: Szolnoki BSzKRT győ:
Gaál ellen. Gaál nagy ütései az első 
percben megijesztik Szolnokit, de az 
yedtség nem tart sokáig

KÉZ IL.ABDA
CSALÁDI HANGULATBAN

folytatódott, vasárnap a fedett pálya női 
kézilabda körmérkőzés- Ha eltekintünk 
szakszerűség tő 1 * örrilnünk kell, hogy 
bőrlabda varázsa ennyi pompás alakú, 
lelkes magyar sportleányt képes összeto
borozni. A szakszerű bírálat már több 
kifogást találhat. Logbisősorban feltűnik, 
hogy női kézilabdázóink az óriási lelke* 
sedés ellenére milyen fogyatékos tudás
sal kergetik a. kis bőrlabdát. Ennek pe
dig csak egyetlen orvossága vari; edzés, 
edzés — és több szakszerűség az edzés
ben. A te rém kézilabda női körmérkőzés 
vasárnapi eredményei;

I. osztály0
MTE—Koszorú XI. 5:1 (3:C). Nemzeti 

Tornacsarnok. Vezette: Dénes II. Az
MTE minden részében jobb volt. A kezdő 
Koszorú X I  ̂nagy igyekezettel játszott, 
de a gólszerzéshez még nem ért. Góldobó:
Schellenberg (2), Btsehitáné (2), Lamos, 
illetve. Potykiewitz.  ̂ Kitűnt: Szabóné, 
Bisehitzné, Lamos, ill. Dévai, Salamon, 
Potykiewitz.

M. Posztó—MTE 7:3 (6:2). Vezette: Dé
nes I. Posztó-hengernek indult a ,mérkő- 
zós, le később *— különösen szünet után 
— az MTE meglepő jól tartotta magát 
a női teremha;nők ellen. A mezőny leg
jobbja Zsámbcki (M. Posztó). Góldobó: 
Zsámooki (2), Pataki (2),. B. Kiss, Kiss 
M., Botlyánszky, illetvo Lám ds (2), 
Schellenberg. Kitűnt: B. Kiss, Kerekes, 
Pataki, illetve Szabóné, Bózsáné, Sohel- 
lcnberg. .

II. osztály
MTE I I —M. Posztó II. 7:1 (2:6). Ve

zette: Gafterer. Nagy meglepetés a piro* 
sak győzelme! Góldobó: Grossmarn (6). 
Bodáné. illetve Szilágyi. Kitűnt: Bilis-k 
né, Grossmanu, F&kete, Illetve Taba, 
Szilágyi.

Standard SC—M. Posztó II. 7:4 (3:3).
Vezette: Szöllcsy. Meglepő ügyesen ját
szott a Standard! Góldobó: Halász (4), 
Kupíer (3), illetve Szilágyi (3), Vasé. 
Kitűnt: Halász, Heimi, Újházi, illetve
Taba. Szilágyi, Havas.

MTE II—Koszorú XI. II. 7:0 (2»). 
Vezette: Takács. Lelkes játékkal, fölé
nyesen győzött az MTE. Góldobó: Gross- 
maim (3), Fekete (2), Bárány, Bodáné. 
Kitűnt: Biliskné, Bodáné, Fekete, illetve 
Királyfalvi, Iring, Lipk-A,

TORNA

MOZI

Hétfői hírek'
Több bemutató lesz ezen a hétéi 

Is. A  sort már ma, hétfőn kezdi a 
„B roadw ay szerenád", amelynél 
női főszerepét Jeanette M acDonrí 
játssza. A  fűm et Köbért Z. Léonarú 
rendezte. A z, aki az „O rgona virág
zás"-!;.

A  hét francia film jét Ábel Gance 
rendezte. A  cím e: „R ajongás". Bű
bájos fiatal színésznő játssza bem  : 
a  főszerepet. Micheliné Presle. Eb 
az első szereplése filmen. A  férfi 
főszereplő: Fernad Gravey. Eddig
am erikai filmekben láttuk, mert 
hosszabb ideig vendégszerepelt H ol
lywoodban, a Warnernél és a M et
rónál. De francia színész mégis 
csak francia film en tudja leginkább 
megmutatni, hogy m it tud.

A  magyar újdonság a „Fűszer és 
csemege". A  Csathő-fUmet egyszer
re három mozi tűzi majd a. műso
rára. !5s a biztos sikernek három 
főoka lesz. 1: Vizváry Mariska és 
Sómlay Artúr kettőse. (A  színpa
don is igen nagy sikert aratott.) 
2: A  darab korszerű tendenciája. 
3: Káthonyi Ákos rendezése. (A  te
hetséges fiatal rendező eddigi csúcs
teljesítménye ez a film.)

MOZIK MÜSOKAí
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat. V =  vasár

nap, n ~ 'U, f -  Vá, h -  %
Bemutató mozik

ATR TŰM Margit-kíirút 55. Tel.: 153-034. 
Í6, IS, flO. Sz. V.: f4^:or is. Gungadin. 
CASINO Eskü-út 1. T.: 383-102. h5. u8, 
híO. Sz. V .: 13, 5, fS, l(j. A négy toll. 
CITY Vilmos esászár-út 36. T: 111140 1:6. 
h8, hlfl. Sz. V.: li4-kor is. örvény, (ltép.

Szolnoki csépeli össze Gaált. A 2. me- bán: 1. Bakos Margit Dobó Katalin fel 
k“ ®EeV ,0J„aií ,5aF „  S^ lT jiL  íölé; ^ e t ^ ^ c lm í ,  2. Bakos Irén Dobó Ka- Erőfölénnyel | talyin ffc., 3. Lapold Vilma Dobó Kata-

■n s  S m:lgÓ R S O  Váci-utca 9. T .: 182-818. 5. ng. flO,
Sz. V .: S-kor is. Broadway-szerenád. V. d- 
e. nl2: Vidám matiné.
DÉCS1 Teréz-körüt 28. T ,: 125.952. 6, 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Viktória királynő. 
2-ik hét!

zeti Tornacsarnokban rendezte ez évben 
második női ifjúsági tornájszjelvényszer- 
zo versenyét, 81 . lány vett részt hat is
kolabor és egyesületből. 78 kapott jel 

. _ vényt, közülük 42 vasat, 31 bronzot, öt 
hamarosan | pedig ezüstöt. Az ezüstjelvényes fokozat-

utcai polg. isk.) 192.8 p„ 2. Eper Béla 
íKrpád g.) 142.2 p„ 3. Dömötör . László 
(Árpád g.) 125.3 pont.

ÖTTUSA

a H T V K  öttusa rész- 
versenye

A henvédtiszti vivóklu'p ..öttusarész-
versenyt” rendezett párbajtörvivásból és 
pisztolylövésből. A versenyen 29-en indul 
tak, közöttük a régi gárda teljes számban 
és a kitűnő utánpótlás. Igen örvendetes 
esemény volt vitéz Orbán Nándor fő 
hadnagy indulása, aki térdsérüléséből 
már- teljesen felgyógyult. A párbajtőr- 
vívásj vitéz Bartha Rezső főhadnagy, 
vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter 
fia nyerte meg- egyetlen vereséggel 
Balázs Lajos főhadnagy előtt. Az előmér- 
kőzéseket három csoportban vívták, ezek
nek első három helyezettje került 
kilences döntőbe, a többiek két csoport
ban küzdöttek a további helyezésekért.

A kilences döntő eredménye: 1. vitéz
Bartha Rezső főhadnagy 7 gy, 2. Balázs 
Laics főhadnagy 5 gy, négy helyezési pon
té ért el: vitéz Orbán Nándor főhadnagy, 
Ács hadnagy és Csáthy akadémikus 4—4 
győzelem, 7.5-es helyezést ért el: Gyalo- 
kay dr főhadnagy hadbíró, Borrnkay fő 
hadnagy. Bolgár hadnagy és Karátson 
akadémikus.

Vasárnap délelőtt folyt le a piszolylö 
vés a Ludovika Akadémia előcsarnoká
ban. Ezt a versenyt Balázs Lajos főhad
nagy pompás eredménnyel, húsz találat
tal. 195 ponttal nyerte.

A párbajlörvívás és lövészet összesítése 
titán _ Balázs Lajos fhgy lett a győz
tes, • összesen három ponttal (párbajtőr-ví
vásban 2, lövészetben 1). mögéje került 
vitéz Bartha főhadnagy az összesítésben 
őt ponttal, mert Bartha csak negyedik 
lett a pisztolylövésben, őt követi v. Orbán 
Nándor főhadnagy hét ponttal.

A pisztolylövés eredménye: 1. Balázs La
jos főhadnagy 20/195, 2. Bánhidy Akadé
mikus 20/193, 3. vitéz Orbán fhgy 20/189, 
4. vitéz Bariba fhgy 20/188, 5. SebeSk 
Akadémikus 20/185. 6. Mattay fhgy 20/1S4,

ÚSZÁS
-Amsterdamban van Schalk a 100 méteres 

hölgy gyórsúszá^ban l:10-zel győzött, Styl 
a-100 méteres hölgy mellúszásban l:24.7-es 
időt ért el.

tlfiö
JÖVíí VASÁRNAP TESZ CSUCSKPSRB- 

LETET I-ARANYI
Tegnap reggeltől a késő -déli órákig 

élénk élét volt a műjégpályám. Reggel, 
mint rendesen, most is egybegyült a 
népes gyorskorcsolyázó gárda és verseny 
hiányában versenyszerű edzést tartott.

Nagy kedvvel futottak, mert a kellemes 
tavaszi meleg napsütésben a jég is jobb 
áilapotban volt, mint a dermesztő hideg
ben lenni szokott.

Wintncr Kissel futott két alkalommal Is 
600 métert, mindkétszer megverte. 48.0 ős 
4S.S rap-et futott. Kiss ideje 49.7 is  49.8 
a p  volt.

Somlai Yiduv.tf futott, szintén kétszer. 
Somlai ideje 49.7 és 50.0 mp volt, Vid lé 
£0.2 és 50.4 mp.

Ladányi, akinek tegnapra nem fogadták 
el e csúcpkísérleti bejelentését, már most 
bejelentette jövő vasárnapra a csúcskísér- 
ietet 1500 méterre. V

Az edzések után kezdték tárgyalni 
gyorskorcsolyázóink egyikének, másikának 
fegyelmi ügyét. Mivel még 1—2 tanú 
kihallgatása szükséges, csak a jövő vasár
nap hoa végleges ítéletet az Intéző-

7, Görtrényi Akadémikus 20/179.
A párbajtőrvívás és lövészet összesíté

se után: 1. Balázs fhgy ő pont, 2. vitéz 
Bartha fhgy 5 pont. 3. vitéz Orbán fhgy 
7 pont, 4. Scbcők Akadémikus 15.5 pont, 
5. Mattay fhgy 16.5 pont, 6 dr. Gyalokay 
fhgy hadbíró 16.5 pont. 7. Ats fhgy 17 
pont. 8. Bolgár hdgy 19-5 pont, 9. Gör- 
gényi Akadémikus 21 pont <» 19. Bánhidy 
Akadémiaié 22 pon\

BIRKÓZÁS
A Magyar Birkózók Szövetsége szomba

ton este tartotta XIX. rendes évi köz
gyűlését. Arany jelvényt kapott Kovács 
Gyula (B. Vasutas). Ezüst jedvényt Tas- 
nády József MAC, Beneze Lajos UTE, 
Siracm WMTK, Ambrózi MAC, Baljós 
MAC, Sóvári MAC és Hunyadi FTC- Szö
vetségi oklevelet nj-ert a szolnoki MÁV, 
a Budapesti Levente Egyesület, a Ceglédi 
Vasutas Egyesület, a DACJ és a ceglédi 
MOVE Az O'fT t Misángyi Ott) főtitkár 
képviselte, aki nagyszabású beszédben 
méltatta a szövetség munkásságát, majd 
átnyújtotta Hegedűs Béla főtitkárnak tíz 
évi eredményes mflködéeéért az OTT 
ezüstérmét és díszoklevelét.
K E R É K P Á R

(K É R E K P Á R V E R S E N Y  H ELYETT  
— G Y A L O G L Á S ). Svájcban „he
gyen-völgyön" kerékpárversenyt hir
dettek. A  rossz útviszonyok miatt 
azonban kerékpározni nem lehetett. 
A  versenyzők a táv legnagyobb ré
szét gyalog tették meg. Közben még 
a kerékpárjukat lg vü sd ők  keüetó-*

nye, hogy Gaált leléptejk, 
győz Szolnoki.

Végeredményben tehát arányban győz.
F T C — BTK

Az elhzB mérkőzés nehézsúlyú párja 
után rögtön az FTC-BTK  összecsapás 
légsulyu résztvevői másztak a kötelek 
közé. Eredmények:

Légsúly: Hámori FTC győz Reinitz
ellen. Mindkettő nagyszerűen verekszik 
végig, mindössze a mérkőzés utolsó per
cében szerez . Hámori egy kiá előnyt. 
Ezzel azután győz is.

lin fk. A bronzjelvényes fokozatban: 1.a BSzKRT 0-7 I r„i-„ t 7 i - >■ ± -  —zt-ig roiyt. Magyar-utn-a BözKjt'i 9 ,7 1 -lakos Irén Dobo Katalin -is., 2. Bún I Fox: és rajzos híradó. Kultúr- és trükk-

FÓRUM Kossuth Lajos-u.' 18. T .: 189-543, 
n6, fB, liló. Sz. V.:,n4-kor is. Juarez.
Hifi ADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébi-t-Krt 13. 
T .: 222-499. ló—24-ig folyt. Magyar-Ufn-

jJu-dit izr. leánygimn., 3. Kis Erzsi Fér. I 
Vas- ős Bien Ágnes izr. leánygimn. A 
vasjel vénycs fok-ozatbau: 1. Kiss Margit I 
Koszorú, 2. Kalo-na Eszter Koszorú, 3- | 
Greg-ua „Maliid Koszorú és Fried Katalin] 
izr. - leánygimnázium.
AZ NTE ORSZÁGOS TORNA VERSENYE I
szépszámú közönség előtt folyt le a 
szentkirályiutcai tornateremben. A ver-1 
seny eredményei: I ó. középkorú férfiak:

film. Mátyás -király 1140- 
hó alatt. -19-K). Budapest

H a rm a ts ú ly Torma I„ győz Bmtmeéa I b  íliIil)l,0V TFSC 51.5. II. o. középkorúak _______ 7" sy  Z P~amega j_,,.Kuvanek NT-B 54.2. 3. Zsarnay VII. LI

c i k k e k  k i v á - ó a k !

55.8, 3. Pongrdcz NTE 50.8. III. o. közép
korúak: 1. Halmay, NTE 64.3, 2. Michna 
NTE 54.2, 3. Répás VII. LE 52.3, 4. Halász 
GTE és Niederkirchner BLE 52.1—52.1, 
6. Motil TFSC 51.9. I. o. Ifjúságiak: 
1. Tóth K. VII. kér. LE 55.7, 2. Baranyai 
NTE 55.4, 3. Andik VII. I,E 55.1. A díja
kat Őrei Coriolan dr osztotta ki.

BEMEKÜL SIKERÜLT A KASSAI 
TOKNABEMUTATÓ

ellen. Jól verekszenek két menetet. A 2. 
menet végén egy összefejeléa közben 
Szumega jobbszeme alatt felszakad 
boré: szünetben feladja.

OMNI A Kölcsey-utea 2. T : 130125. 5, n8, 
flO. S? V.: 4. 6, 8, 10. Dzsungel Jlm. 
RADIUS- Nagymező-uiea Z2. I\: 122-09S. 
ÍS, b8, blO. Sz. V.: £4-kor le. Egyetlen 
éjszaka. 3-ik bét!
ROTÁL APOLLO Erzsébet-körűt 45. Y: 
222-002. n6, f8, hlO. Sz. V.: S-kor is. Gun, 
gEdim: 3-ik hét!
SCALA Teréz-krt. 60. T.í 114411. nS. fS* 
hlO. Sz. V .: - 8-kor- is. Texas. II. rész-: A- 
szúguldö fantom. Ma fs-kor és Iil0-kor,í 
Biajougás.
UIÍANIA. Rákóczi-űt 23. T-: 145-046 8, n8 
flO. Sz. y.s 3-kor is. A riui rejtély, vl 
d. e. 11: matiné,

Utánjátszó niozilí
BROADWAY, Károly-krt 3. T .: 144-212,

114, Í6, f8, Í10. Sz. V .: í2-kor is. Tarzaii
és fia.

| CAPITOL Baross-tér 82. T .: 134-337,
Í4, f6, Í8. flO. V.: űrkor, f2-kor is. 
Nőstény tigris.
CORVIN üllöi-út 40. T ; I3898S. 14, 16, 
Í8, flO. V.: f2-kor is. Kék csillag. V. d. e, 
fit: Matiné.
ELIT Szent István körút 16. T : 114EÜX 
4, fi, S, 10. V.s 2-kor is. Kék csillag. 
HOLLYWOOD Bethlen-lér 3. T 142455, 
f4. f6, f8, flO. V.: f2- kor is. Férjei ke
resek. Prolongálva! V, d. e. f i i :  Eóz« 
tábla a kapu alatt.

Nagy sikere volt a kassai egyesület&k 
által rendezett nagyszabású tornabemuta
tónak. A' színházat zsúfolásig megtöltötte 
a közönség. A közönség élén ott láttuk 

, , , Madarász Tsíván dr megyés püspököt,
Pehelysúly:Torm a II. BTK győz Fel- vitéz Szombathelyi Ferenc altábornagyot, 

légi ellen Torma nagy balhorgától az Patáy SámneK megyei főispánt é« báró 
Ül?)0 fT nre£ en eií?rtl1 Négynél. S-ehell Péter városi főispánt is. A pre-

J<51 s2Hrkf !’ Torma vi- montrei gimnázium csapata szabadgva- szom nem nagyon erőlteti meg magát. korlatokkal és lógyakorlatokkal, az áll-a- 
Könnyűsúly: Barlnka FTC győz Ko- I mi leánygimnázium együtteső buzogány. 

esis ellen. A közönség végigtombolja a bemuttóval és májtistánceal aratott nagy KAMARA. Dohány utca 42. T.« 341-027. 
mérkőzést: véglgverekszik a három me-| sikert, a KSC női tornászai korláton ma-1 11 > 3, *• 6> s- 10- Gartraonlakás kiadó.

' ■" " ----  LLOYD r-Iöllán-ütea 7/a. T.: 111994.
szabadgyakorlatokkal I A’at’ *S,',Tr8L,V‘ A kirchfcldi pap.I PALACK Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 14, 

2, 4, 6, 8, 10. Várlak. Prolongálva! 
8AVOY. Ülloi-út 4. T.: 146-040. 14, fS.
f8,- , / ’ 1-- N" f'3-hör is. Vihar Ázsia feleik 
SIMPLON Roríhv Miklós-nt 62. T.: 26399). 
Í4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Férjet ke- 

V. d. e. 11: Csókkal fizetek. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .; 140-840, 11, 2, 
4, Ü, S, 10. I’ygmnlion.

netet. A végén Barlnka készül el kevés- I tattók be tudásukat 
bé és ez elég a győzelemhez. ‘ talajtornával és 6

Váltó súly: Mánál FTC győz Monfera |: szerepelt. Igen nagy sikert aratott a ma
ellen. A könnyűsúlyú Monfera teljésen 
egyenrangú volt Mándival. Gyors soro
zásaival teljesen kiegyenlítette Mdndi 
balíelütéseit és horgait. A döntetlen 
eredmény igazságosabb lett volna.

Középsúly: Csontos FTC győz Bittera 
ellen. Csbnios jobbhorgától az első me
netben kétszer is leül Bittera, de mind
kétszer Mifgához tér, sőt a 2. és 3. me
netben csaknem kiegyenlítetté teszi a küzdelmet.

Félnehézsúly: Szigeti FTC győz Csi
szár 11. ellen. Túl sek szépet nem lá
tunk ezen a mérkőzésen. Csiszár hatal-

gyar válogatott öt tagja (Nemere, Pa
taki, Szabó. Hajdú és Mogyoróssy). A 
szereken végeztek szép bemutatókat.

RÁDIÓ
M AI MŰSOR

SPORTÉRMEK
L U D V IG

Bp. T h é k  E .-o . IS . kap fiatok 
lépt! átlegy/ÉE, Itirtiyei. álját, scrlctei

Hétfő, február SS.
Budapest I. (549.5 m): 6.45: Torna. Hí

rek. Hanglemezek. — 10: Hírek. — 10.20: 
Éneklő kurucok. Eörssy Júlia dr előadd 
sa. — 10.45: A nő szociális védel
me. Vas Olga doktor előadása.
12.10 Suhajda Mária zongorázik. 
Molnár Klára- hegedül zongorakíeérettel- 

Közben: Hírek. — 13.30: A József ná
dor 2. honvéd gyalogezred zenekara. Ve
zényel: Seregi Artúr. — 14.30: Hírek. 
16-25: A vadontól az állatkertig. Bueh- 
mani Károly előadása. — 16-45: Hírek.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17, T.i 355374. 
Sít, a6» UlO. Házasság kizárva. BELVÁROSI Irányi-utca 21, .1'.: 3S4-56S. 
4. 6, 8. 10. V- 2, S, 4, I, 6, V 8, &. 1U. 
Hotel Importul.
BUDAI APOLLO Széna-tér T- 851500. 
f.V h7, 9. Menekülő ‘élet. Vv d. e. fii; 
Hozma ring.
ELDORADO Népszínház-utca 31 T: 13317L
4, 6 8, 10. V.: 2-kor is. Csavargó király- 
IlüMEROS. Hermina-út 7. T. 296-178.

17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. I 7, Illő. V-: f2-tőí Ganltoga hőse.
Í7.15: Hanglemezek. — 17 40: Tél a 

kassai hegyekben. Skergula Ferenc dr 
előadása. — 17.45: A kétezeréves jósdá-

mas lengéi nem -találnak. Szigeti pedig I £an' ¥& ¥” * ,  ¥ *  el8f áása- ~  esész aorókat üt 6 I Bura Sándor cigányzenekara muzsikál. -
18-50: Mi a fajok szerepe a népek küzdel
mében 1 Somogyi József dr és B.orsi Ber
talan vitája. — 19.15: Hírek. — 19,30:

Nehézsúly: Mogyoródi FTC győz Er
dős ellen. A szüken ütő Mogyoródi ki- 
szurkálja Erdőst, A 2. menetben egy so
rozása után le is ül a BTK-Bkölvivó.

Végeredmény 12:4 az FTC javára.
]V yilatkozatok:

Káposzta Antal, a W M T K  inté-\ 
ő je :  Jól harcoltak ökölvívóink.

V itéz M arosvülgyi K á ro ly , BSz- j 
K R T : Sok előnyt adtunk a W M TK- j 
nak. Frigyessel nagyobb arányú 
győzelmet arattunk, volna) Strlnczet j 
vesén ütötte Szelezsán.

Sglgő F erenc, F T C : Elégedett I
vagyok. Most már talán mindenki f 
elismeri, hogy megérdemelten nyer
tük a CsB-tl

„Aida.” Dalmű négy felvonásban. Zené-

IPOLY Csáky-utca Kft I 292626." £4, fit 
f8 (10. A ntilliómos szobalány. 
JÓZSEFVÁROS] Kálvária Wi 7. T.) ÍSi- 
644. f4, (6, f8, f]0. v .:  f2-kor is. Hotel 
Impenal.
OLYMP1A Erzsébet-körút 26. T: 421588.

X 4. 6, 8, 10. .Házasság kizárva. 
OTTHON Benlezky-utca 3. T .: 146-447. 
n4, n6, uS, ulO. V.: n2-kor is. 6 hét boldog- -lét szerzetté Verdi. — A király: Fodor pAVpoT, -T. , ...

János: Amneris, a leánya: Tutflok Piros- I Y , W;PSZÍnhaz-ii. 13. T.: 145673.
ka: Aida: Kigó Magda; Badamcs: Bős-1 ®> ■*0. V.: 2-kor is. Vihar Ázsia fe»
vaenge Helge; Ramfis. főpap: Székely | 
Mihály; Amonasro: Palló Imre dr; Hír
hozó: ifj. Toronyi Gyula; Főpapnő: Dósa I 
Mária. — Az I. felv. után kb. 20.20: 
Oroszország, vagy Szovjetunió. Takáos I 
József dr előadása. — A II. felv. után f 
kb. 21.25- Hírek. — A III. felv. után kb. 
22.15: Hírek magfa-r, nziovák é« ruszin 
nyelven. — Az előadás, után kb. 33; Hírek 
német, olasz, angol, francia és eszperauto | 
nyelven. — 23.25: Tánc-lemezek. — 00-05: 
Hírek.

Budapest II. (834-5 m): 18.45: Németi
nyelvoktatás. Szentgyörgyi Ede dr elő-1 
adása. — 19.SÍ: Thalia mostoha fia. Mól-
Tt Á lt É 'lttr ! t-iyvr tvtv, 1 Á lr/Otzi ( a  T t , (  n  .  T ) „

lett.
PHONIX Rákóczi-út 68. T .: 144-454. 11, L 
3. 5, n8. flO. Réztábla a kapu alatt. 
KIÁLTÓ Kákéezi-ót 70. T-: 139 t97. Jt. 
1. 3. 5. n8. nlO. Sz. V.: 10. 12. 2, 4, 6, 
8. 10 6 hét bóldogSiLg. Vadnyugati be
csület.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé* 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó* 
hivatal Bp. VIII.. Bökk Szilárd utca 4.

Tpi er.on é® W é i-e:mj Budapest 72, Poslafiók 42.
Főszorkreztö: Dr. Vadas Gyula. _  Fe*

Rosenthal Sándor B T K ‘ Nem 2-ár, ^yörgy m-nléiíezete. Irta: Rozsnyay [ Jelős: szerkesztő: Hoppé László. -  Feim
b l  * "  „  t i* ;, . " T f 11 KahcAn ~  Hírek magyar, szlovák és kiadó: Kuíisár István.
igyon  ̂ment ma a  mieinknek. I ruszin nyelven. — 20.25: A rádió arzaiou- I Előfizetési díj: Belföldre egy hóra Pnagyon

Azonkívül Bogács nélkül kellett 
kiállmmk. Sz-eriatem Monfera nem

zenekara. — 21.23: Irak, Irán, Afganisz
tán Irta: Somogyi József dr. — 21.55: 
Toki-Horváth Gyula cígáayaeaekara ma-1 
tsÉkáisi " " S & ’s I S i 'M  S Z ti™


