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Szerda:

A  válogatottak edzése.
Vasárnap:

Berlin: Németország—Magyarország.
Vezeti: Baert (Belgium).

NBB: Alföld: Rákoskeresztúr—Postás,
Szcntlörinc—MA VÁG, Vasas—UTE, FTC 
-SzAK , Budakalász—KH.AC, WMFC—Cs- 
MOVB. Dunántúl; Lámpáit—Dorog, 
SFAC—Péos, Pénzügy—MTK, Zugló—Ér
sekújvár, Komárom—SVSE, Tokod— 
Egyetértés, Tatabánya—Álba Regia. Fel
vidék: Nyíregyháza—BVSC, BSzKET—
DiMÁVAG, SSE—Munkács, Bu-sj—Ung- 
vár, Ózd—SalBTC, Pereces—Kassai SC, 
Beregszász—DV^'C.

r Q Á  BALLO N - 
E é D W a RAGLÁN-
LODEN és VIHARKABÁT
MÁRTON é s SZ Á SZ
BMvány-usca 3. Cimro ügyelni.

A Duna Kupa nyitánya: 
Jugoszláviának győznie 
kellett volna
Ju g o szláv ia—Rom ánia
3 :3  |2 :2 )
Bukarest. 32.000 néző. Vezette: 
Rubint, Magyarország.

Bukarest, március 31.
32.000 néző előtt és Rubint játék- 

vezetésével folyt le a jugoszláv- 
román mérkőzés, a Duna Kupa nyi
tánya. A  csapatok így álltak fel:

Románia,: Justin — Sfera, Felecan 
— Vintila, Rasinaru, Lupas — Ml- 
hailescu I, Barátky, Humis, Bogdán, 
Bindea.

Jugoszlávia: Lovrics — Stoilko- 
vics, Dubac —  Manola, Dragicse- 
vics,’ ' Lechner —  Tirnanics, Valjare- 
Vics, Bozsovics, Petrovics, Nikolics.

A  vezetést a 12. percben Valjare- 
vics szerzi meg. 1:0. Bindea egyen
lít a 24. percben, majd a 40. percben 
Bozsovics újra a jugoszlávoknak 
szerzi meg a vezetést. A 44. percben 
Barátky egyenlít. Szünet után a 14. 
percben Valjarevics góljával ismét 
a jugoszlávok vezetnek. A  21. perc
ben Bindea egyenlít. 3:3.

Az eredmény nem igazságos. A 
jugoszlávok győzelmet érdemeltek 
volna. Különösen az I. félidőben 
nagyszerű játékuk alapján. A romá
nok mindháromizben csak egyéni 
teljesítménnyel tudtak egyenlíteni. 
A  jugoszláv csapatból az egész fede
zetsor, a román csapatból Bindea és 
Barátky emelkedett ki. Rubint La
jos jól vezette a mérkőzést.

NYILATKOZATOK:
Popovics, a jugoszlávok főtitkára. 

N yern ün k  k e lle tt  voln a . R ubint jó l 
Vezette a m é rk ő zé st.

Rubint Lajos: Úgy érzem, nem 
Vallottam szégyent.

Jugoszlávia ifj, vál.—Románia ifj. 
bál. 2;0 (2:0).

H A T A L M A S  F Ö L É N N Y E L  G Y Ő Z T Ü K  LE S V Á J C O T

masvARORSzáG—suAjc 3:0 cz:o)
Jobb csatáisoiial még jobban győzhettünk volna — A svájciak csaló
dást keltettek: védelmük jól haicolt, de támadásuk csődöt mondott

Jól látszott a magyar teászeisor, a usdeiem is kieiignett
ifiiiivfi: ssrosi ár, is ii, Slrosi dr

Győztünk!... 3:0!... A  világbajno
kot verő svájci válogatott csapatot, 
amelyet már „Európa legjobb csa
pataként" emlegettek, nem is álmo
dott fölénnyel, játszi könnyedséggel 
győzték le a magyar fiúk. A  sváj
ciak csalódást keltettek, nem ját
szottak jól, de a pompás erőben ki
álló magyar csapat sokkal jobb el
lenféllel is megbirkózott volna. Hi
szen valamivel eredményesebb ma

gyar csatárjáték esetén a derék 
svájciak sokkal súlyosabb vereség
gel térhettek volna vissza hazájukba.

De ne panaszkodjunk, hanem 
örüljünk a nem várt. de teljesen meg
érdemelt diadalnak, örüljünk pom
pás fiataljainknak s annak, hogy 
van egy nagyrahivatott válogatott 
csapatunk, amely akkor is győz, ha 
nem megy neki a| játék egészen ki- 
fogáltalanul s amelyen már csak ke

veset kell javítani, hogy igazán jó, 
a. leg'jobbakkal is versenyre kelő 
együttes legyen belőle.

örvendetes eseményként kell el
könyvelnünk a hatalmas nézőszámot. 
32.000 néző már régen nem lepte el 
az FTC-pálya nézőterét. A labda
rúgás minden viszontagságon ke
resztül is a legnépszerűbb sport 
marad!

A  n é m e te k  e lle n  S e rfő z ő f  
a k a r ja  a  c s a tá rs o rb a  
te n n i a  k a p it á n y
Dudás m arad ki — Háromnapos készü
lődés Berlinre

A magyar-svájci 
sokan gratuláltak 
Dénes kapitányak, de ö a gratulá
ciókat a csapathoz juttatta. A kapi- 
tány így nyilatkozott nekünk:

— A fedezetsorunk ragyogóan 
játszott, a két hátvédünk, egy-két 
hibától eltekintve, megfelelt. Csikós 
jó. A csatársorban Sütő a legjobb, 
Dudás sok szép dolgot csinált, de 
lassú, Kincses és Kalocsay nem 
mozgott rosszul, de sokszor kikap
csolódott a játékból. Sárost dr. 
lassú. Általában lelkesen és önfel- 
áldozóan játszott mindenki s ezért 
minden játékosunk dicséretet érde
mel. Az utasítások terén nem volt 
hiba, különösen a fedezetsorunk 
tartotta be azokat nagyon ponto
san. Dudás nem tudott harmoni- 
kázni, mert ettől elszokott, Sütő 
csak az utolsó tíz percben fáradt 
ki, A lényeg az, hogy ezúttal volt 
rendszer.

— Milyen változást várhatunk 
Berlin előtt?

— Serfőzöt akarom elővenni. K í
váncsian várom, hogy miként ját
szott Érsekujvárott. Dudás marad 
majd ki a csatársorból s Serfőzö le
het a középcsatár és Sárosi dr a bal- 
összekötő. Esetleg fordítva lesz.

— Más változást nem tervez?
— Csak ezen a két helyen lehet 

változás, mert nagyjából betartom 
azt, hogy „győztes csapaton ne vál
to z ta ssS á ro s i Gyurka lassúságát 
sérülésével magyarázom. Remélem, 
hogy a héten teljesen rendbejön a 
lába s így Berlinben gyorsabb lesz 
majd.
■ Ezután a kapitány kihirdette, 

hogy kedden délután 4 órai kezdet-

mérkőzés után I tel a Hungárla-úton erőnléti edzés, 
vitéz Ginzery I szerdán délután negyed 4 órai kez

dettel az tíllöi-űton kétkapus játék 
lesz. Csütörtökön fürdőbe mennek a 
játékosok s a fürdő után kapják 
meg a taktikai, utasításokat. A ber
lini keretnek tagjai a vasárnap ját
szottak, azonkívül a szegedi Tóth 
(nem is utazhatott haza) , Kis 
(Hungária), Szalay (Újpest), Ser
főzö (Taxi) és G. Tóth (Elektro
mos).

ikOLY aokvt R É G I U E L Y é N l„

Elegánsruhát
Gauder-nél

E rssé b e l’kSrúS 4 .
Telefon: 1 3 3 - 8 5 4 .

KISOK
Szent László-w ándordij 

m érkőzések
Fa- és fémipari szakiskola—Kereske

delmi iskola 2:0 (1:0). Szolnok. Vezette: 
Tiboldy. Egyenlő erők küzdelme, a 
„Fémipari" a jobb erőnlétének köszön
heti a győzelmet. Gőllövő: Adamcsek
(öní'éb és Mészáros (ll-esböl).

Önnek is meg kell már venni a
NikOPáll-szipInt
ha a  j á s z s á g é  é r  e g y f a b a t k á t . . .

MÁV I parisltola—V ersegh y-g Imnázium
8:0 (5:0). Szolnok. Vezette: Návay. Az 
angol rendszerben játszó Ipariskola óriási 
fölényben volt. Góllövő: Csáki (4), Gu
lyás (2), Rontó és Pintér.

Szekszárdi gimn.—'Dombóvári kár. knt. 
glmn. 3:2 (1:®)- Szekszárd. Vezette: Mó- 
osr. A rendes játékidőben 2:is-re végző
dött a mérkőzés, a szekszárdi gimnázium 
csak a meghosszabbításban győzött. Gől
lövő: Wirth, Rovás és Németh, illetve 
Szakáll (2).

tfkomáromi Bencés gimnázium—Duna- 
czcrdahelyi áll. gimn. 4:3 (3:1). ókomá-

Vezette: Hegedűs (Gálánta)

Jugoszlávia B) —
Rom ánia SS) 1:0 (1:0)

Beigrád. 80-00 néző. Vezette: Kis M. Ernő 
(Magyarország)

.Jugoszlávia B): Glnz&r — Suprina, Bro- 
zovics — Anlolkovico, Bozscg-a, Simono- 
vics — Szavi.es, Wölfl, Kajnios, M-a-tosics, 
l’ sjjlés.

Románia B): “Rád ölesen va ';-Ve-lrrvsea, 
Lengheriu — Sicl-ován, Símatoc, Mnric- 
nut — Qana, Torjoc, Caastantinoscu, 
Hmégnr, .Jurca.

A szinte teljesen ismeretlen nevekből 
álló román utánpótlás-csap;-1 elég jól 
tartotta magát a nagy nevekből álló ju 
goszláv csapatíal szemben. A .iugoszlá- 
vok játék a ’ csalódást kelteit. Kis M. Ernő 
jól vezette a mérkőzést. Az egyetlen 
gól-t az első félidőben Matosics lőtte.

ZSENGELLÉR MÁÉ PANCSOL 1 8 . . .
Gamma—Újpest 4:3 (2:8).

WoSC-pálya. Vezette: Újlaki.
Gamma: Háda — Beretvás, Szebeni — 

Szegedi, Gyulay, Borhy — Fodor, Ta
kács, Kovács. Toldi, Kemény.

Újpest: Horváth — Futó (Joós), Fe
kete — Temes, Szűcs, Kállai — Kocsis, 
Pálya (Hidasi), Zsengellér, Mester (Sol
ti), Tóth.

Az UTE-pálya gyep szőnyegének kímé
lése végett a kitűnő, füves talajú WoSC- 
pályán játszották a mérkőzést. Az Újpest 
kezd jobban és Zsengellér hamar ered
ményes. Zsengellér mozgását kíséri 
legnagyobb figyelem. A ' középcsatár 
kielégítően mozog, sőt erősen, egyszer 
erőszakosan is küzd! Toldi egyenlít, 
majd Tóth és Zsengellér lövi az újpesti 
gólokat. Kem ény szépít.

Szünet után az Újpest több cserét esz
közöl. Ez inkább a Gammának használ. 
Kovács egyenlít. Kémény egy  11-est fölé 
lő. Az Újpest nem tud helyzetet össze
hozni. Az utolsó percekben Kovács lövi 
a győztes gól-t. Jó : Gyulay, Takács,
Toldi, illetve Temess, Zsengellér, Tóth.
VÍVÁS

A Bankiig* vasárnap tartotta dr 
Reményi Sehneller Lajos-vándordijas 
kardcsapatversenyét. Eredmény: 1. Or
szágos Földhitelintézet (Eötvös di\ Sze
derkényi dr, Ugrón, Wirther dr) 3 győ
zelemmel, 2. Postatakarékpénztár 2 gy, 
3. Pénzintézeti Központ 1 gy, 4. Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank győzelem 
nélkül.
ÖTTUSA

Gyengén játszott 
az titán 'í0 t8 És- 
csapaf É f á® hűin ár ©ti

Utánpótlás v á lo ia to t í— 
Ér s© a újvár 4:4 ií:1 )
Érsekújvár. 1000 nés'i, Vezette: Varga.

U
íi

ünnepélyes keretek között kezdődött 
meg a mérkőzés. Szábó Kálmán, &z Ér
sekújvár társelnöke üdvözölte a vendége
ket, majd zászlót adott át nékik. í  ábián 
József, az utánpótláskapitáhy köszönte 
meg az üdvözlést. A két csapat így állt 
fel:

Utánpótlás: Boldizsár — Lőrinciéi, Ono- 
dy — Csabait Tóth, Tagdnyi — Váradt, 
Fint a j Ádám, Serfőző, Pálinkás, 

Érsekújvár: Pahorecz — Bóka, Sskle-
nár — Pólyák, Reiner,__ Herdiczky I. —
Szlávik, Pintér, Gerle, Kovács, Hruza. 

Változatos játék után a 8. percben Tóth

A komáromiak sokkal jobb erőnléte és 
tratós jó  formája biztosította a győzel
met; amely már a III. fordulóra való 
jogosultságot jelenti. Jobban is győzhet
tek volna, csak a védelmük könnyeiműs- 
ködött egy kicsit; Góllövő: Vargha (2), 
Szabó és Tonhaiser, ül. Cehe, Sáli és 
Schwartz. A győztes csapatból Szitás, 
Tonhaiser ,és a fedezetkor tűnt ki.

31.729
nézője volt. pontosan a magyar—svájci 
mérkőzésnek.

BOLGÁR HADNAGY NYERTE AZ 
ÖTTUSA RÉSZVERSENYT

Nagyszámú közönség előtt folytatták 
vasárnap a hoanvédtisztek öttusa részver- 
sonyét. Szombaton a párbajtőrvívns, va
sárnap a cél-lövés és a mezei futás sze
repelt a műsoron. (Az úszást és a lovag
lást májusban fogják megrendezni.)

Az első három szám után a helyzet 
a következő:

1. Bolgár hadnagy 11.5 p. 2. Orbán 
fhgy 11.5, 3. Boronkay fhgy 22-5, 4.
Csák (Akadémikus) 2-1.5, 5. Gyalókay
dr fhgy 28.5, G. Karácsonyi (Akadé
mikus) 29.5.

Különösen a céllövésben árultak el jó  
formát a résztvevők, A cél lövés ered
ménye: 1. Orbán 193. 2. v. Bartha 189, 
3. Balás 189, 4. Kissgyörgy 188, 5. Bol
gár 186.

szabadrúgását Pahorecz kiejti, Serfőző 
lövését a kapufa menti. A 30. percben 
Aűám jó  labdájával Finta kiugrik és 
mintegy 10 méterről a jobb alsó sarokba 
lő. 1:0. Három perc múlva Gerle egyen
lít: Pintér beadását laposan a balsarokba 
llivi, 1 :1 .

A II. félidőben a válogatott együttes
ben Tóth helyére Marosi áll be, Adám 
helyére Serfőzö kerül, balösszekötő Fe- 
kecs III., jobbssélsö az újpesti Ádám 
lesz. Az érsekújvári csapatban Hruza he
lyére Izsák áll be. Lendületes támadáso
kat vezet a helyi csapat. A 3. percben a 
jobbszárny szép támadása után, Pintér 
nyugodtan bombáz a balsarokba: 1 :2.
Két perc múlva Sziámik megszökik, el
megy ónody mellett, beadását Gerle kö
zelről bevágja. 1:3. Az utánpótláscsapat 
most erőteljes támadásokba kezd. A 14 
percben Pálinkás beadását Ádám befe
jeli, 2:3. Egy, perc múlva Pálinkás meg
szökik és beviszi a kapuba a labdát. 3:3. 
A 22 percben Ádám és Finta vezet szép, 
helycserékkel tartózott támadást. Masa 
beadását Pálinkás közelről a hálóba vág
ja. 4:3. A 25. percben Marosi kezezése 
miatt szabadrúgás a tizenhatosról Pintér 
hatalmas bombája a felső lécről pattan a 
kapuba. 4:4- A válogatott csapat ezután 
nagy fölénybe kerül, de Pahorecz reme
kül véd minden lövést.

4

A mérkőzés végig nagyiramú, változa
tos és izgalmas küzdelmet mutatott. A vá
logatott csapatot meglepte az érsekujvá- 
riak lendületes játéka és csak a II fél
idő közepén tértek magukhoz ebből a 
meglepetésből. A csapatból Lőrinci, Ma- 
r0SI,„  4 űfím, . <u >* Serfőzö és Pálinkás emelkedett ki. A mezőny legjobb embere 
az ersekujvári Kovács vplt. Az érselíuj- 
vári játékosok mind dícsérstet rédemol- 
nek: le'kesen és odaadással küzdöttek.

József: Az érsekujváriak íel-
veu L tív  a miéink csalódástKeltettek. Különösen a csatársor volt tehetetlen.

'

?

Molnár Ignácz, szövetségi edző: Érsek- 
döntetlent Sen -iátszoít' megérdemelte a

p. <!renc É rsekú jvár):- Jól játszották a mi sínk. Teljeser. rászolgáltak 
a hízelgő eredményre.

9 ? Continental Turnierbaif 1940ti

A Magyar Qrsz. Lawn Tenisz Szövetség által erre az-évre elfogadott 
W w afsfos v e r s e n j U a b d a ,  Blőjégróéseket sorrendben elfogad

STRAUB SPORT teniszszáiziet
______ V‘* er’ , ístván-ii. 18, (Báh-ány u. s'iroM o  Telefon . 1S-02-62
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Sciimidt'Srfgeti'Széi möíynök-ú. 16. T.: 11-44-35.

Svájc-M agyarország
V á l o g a t o t t  m é r k ő z é s  a z  EK- é r t i
FTC-pálya, 32.000 néző. V ezette : Podupsky (Jugo
szlávia)

Pályázatunkba bármelyik héten bekap. 
Esniótííiat

»*KPi ̂ pályázat
Beérkezési határidő 

IV0 C. déli 12 óra.

VII.

Az FTC-pálya már az előmérkőzés 
alatt megtelik. Az állóhely olyan 
zsúfolt, mint már régen nem volt! 
A  közönség ide-oda hullámzik az 
állóhelyen, az álló alakoknak csak 
a feje látszik, ami a komoly zsúfolt
ság: jele. Az ülőhelyek is megteltek. 
Az emeletes lelátón Is már csak alig 
van üres hely, amikor az előmérkö- 
zés vége felé jár.

Az PTC-klubház nemzeti zászló 
val díszített díszpáholyában az elő
kelőségek is korán gyülekeznek, élü
kön Jaross Andor miniszterrel és 
Imrédy Béla nyugalmazott minisz 
terelnökkel, valamint Szendy Ká
roly polgármesterrel.

Az idő tavaszias, a nap szépen süt, 
bár még foga van az időnek. A gyep 
már kezd zöldülni, de a hosszú tél 
nyoma még itt-ott barna foltokban 
terpeszkedik. A  közönség egyik fe-

SxahadtérJ to rn afeSszere lés
(nyújtó, gyürübinta, mászókötél, mászó- 
rud, trapéz és hinta) vasszfcrKezetre sze
relve negyedárért jókarban dada.

C sálcyFerenc. Tel.: 1 4 .S 8 .6 4 .

lén már felöltő tarkáink, de még so
kan vannak óvatosak, akik prémes 
kabátban vonultak ki.

A gyülekező közönség számára az 
élőmérkőzésen Szuhai játéka jelen
tette a legnagyobb érdekességet 
Sokan elégedetlenkedtek a csepeli 
középcsatár elrontott labdái láttán, 
ezek nyilván nem vették számítás
ba, hogy az ifjú játékos idegeinek 
aligha tett jót a „válogatósdi". A 
végén valaki megjegyezte:

— Ha a válogatottban is megrág
ta volna a maga két gólját Szukái, 
akkor igazán elégedett lettem volna 
vele.

Negyednégykor ér véget az elő
mérkőzés. Lesbeállnak a 'fényképé
szek, felvonul á folyamőrök rezes 
zenekara és parázs indulókkal szó
rakoztatja a közönséget. Teljes a 
nagy mérkőzés hangulata, de ez 
korántsem győzelmi hangulat. A  kö
zönség nagy kíváncsisága inkább 
csak a nagyhírűi svájci együttesnek 
szól.

— Végre látok egy jó csapatot — 
sóhajtotta némi akasztófahumorral 
az egyik néző.

| „K ét titok*1
A magyar csapat tagjai még dél 

előtt találkoztak, együtt ebédeltek, 
pár percre lepihentek és aztán együtt 
mentek ki a pályára. Odakint fel
tűnően figyelmesen nézik az előmér - 
kőzést. Csak Pákozdy kezd elég ko
rán vetkőzni. Sütőn látszik, hogy 
szurkol. A  vörös Takács tréfálko
zással igyekszik a lámpalázakat 
enyhíteni. Közben különleges ameri
kai folyadékkal kenegeti a játékoso
kat a gyúrás közben: Vitéz Ginsery 
kapitány ezt mondja nekünk:

— A belsöhárm.as így. áll fel: Sütő, 
Sárosi dr, Dudás. Olasz rendszerrel 
játszunk, de van két titkunk. (Fag
gatásunkra így folytatja:) Bírónak 
megmondtam, hogy Bickelre, Ba
lognak meg hogy Abegglenre kell 
ügyelnie. Nem mondhatom nekik, 
hogy játsszanak angol rendszerrel, 
hanem igy vezetem rá őket az angol 
helyezkedés alapjaira. A jobbolda
lunk olasz rendszerben játszik.

N ómét—magy
vég®. (1:5) só.......... .......

Német—magyar, I. f. (1:8

WMFC-Ca. MOVE (2:0)
FTC—Szegedi AK (0:0)..
BSzKET—DiMÁVAG (3:5)
Özd—SalBTC (2:7) ...... ,g,„„„
SFAC—Péos (6:2) ........
Tokod—Egyetértés (1:0) .. . „...s^„. 
Pótverseny: A pontversenyben esek 
mérkőzés elmaradása ese.én kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.
Rusj—Ungvár (1:3) ......
Komárom—SVSE (1:1) .. ... ......
Pénzügy—MTK (1:2) ....
(Zárójelben © legutóbbi eredmények)
Név: ................ ..........
Cím: ......................

A beküldő aláveti magát a feltéte
leknek. Minden szelvényhez ép és 
forgalomban lévő használatlan (0 
filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki hetenkint ötnél több szelvényt 
küld, az tegyen ide keresztet 

vagy csillagot

A svájciak  utolsó e lő 
készü lete i

A svájciak a szállójukban töltöt 
ték el a délelőttöt. Majd megebédel 
tek. Az étrendjük a következő volt: 
húsleves, bélszinfilé, és befőtt. Az el
nökség délelőtt döntötte el, hogy ki 
lesz a csapatkapitány. A kijelölés 
érdekessége, hogy ‘a válogatottban 
legtöbbet szerepelt Af inelli helyett 
Abegglen III-nak jutott ez a fontos 
tisztség. A  határozat Indítóoka nyil
ván az volt, hogy Abegglen III ezen 
a mérkőzésen ölti magára 50-edszer 
a válogatott mezt.

A játékoscserére vonatkozólag tár
gyalások nem folytak, mert a mér
kőzés az Európa Kupáért megy. A 
mérkőzés alatt csak a kapus cserél
hető, de az is csak sérülés esetén.

A svájciak a szállójukban öltötték 
magukra a válogatott mezt és 3 óra 
után pár_ perccel érkeztek ki a pá
lyára. Rögtön az öltözőbe vonultak 
és a vezetők közül Is csak Gassmann 
főtitkár és a gyúrójuk maradt velük 
zárt ajtók mögött.

P iro sb a n  a vendégek
Pontosan fél négykor jelennek 

meg a mérkőzés résztvevői az öl-

JfaiHftad
a  f ü r d ő s z o b á b a n . . .
tisztaság - ké.nye!em - egészség

f Ördög arnftura
(fürdőkád és kályha) 

vízvezeték nélkül — szerelés 
nélkül bárhova felállítva 40 
pere alatt 4'5 kg. fával töké
letes, kellemes fürdőt nyújt.

Kénye'mes részletfizetés! 

Kérjen díjtalan ismertetőt.

n is ÉSM pS& i
Jelentős ,  m e g t a k a r í t á s t  ér el, 

ha konyhájában

LAMPART-CELUS
zománcozott folylonégő t a k a r é k -  

t ű z h e l y e t  használ.

Hazai barna szénnel és 
fával tüzelhető!

tözö kijáratában. Elől Podupsky, a 
jugoszláv játékvezető mellette kar
szalagos partjelzői, Tiháméry és 
Újvári. Utána párosával a 'tiszta 
fehérbe öltözött magyarok és a ci- 
nóberpiros-inges svájciak. A ma
gyar csapatkapitány, Sárosi dr., az 
első, a svájci csapatkapitány, 
Abegglen III. az utolsó a sorban. Ez 
azért van, mert ahogy a játékveze
tők a partvonal mentén elhaladva a 
célvonalhoz érnek, a lelátó felé for
dulva megállnak, nyomukban meg
áll a magyar csapat is, a svájciak 
azonban tovább haladnak és úgy 
állnak fel, hogy a vörösfejü Abegg
len III. kerül a játékvezetők mellé, 
középre. Nagyon szép látvány, 
ahogy a tiszta fekete- mezbe öltö
zött Ballabio két oldalán feláll az 
öt-öt svájci.. Csikóst is két-két fe
hérmezes magyar mezőnyjátékos 
fogja körül, a jobbszélen azonban 
ott áll a zöldmezes Tóth, a magyar 
tartalékkapus is. Feutz, a svájci 
tartalékkapus, ■ ném vonult fel.

A himnuszok eléneklése után a 
két csapat üdvözli az emeletes le
látó közönségét is. A helyválasztás 
Abegglennek kedvez: a város felé
eső kaput választja. így  állnak fel 
a csapatok:

Magyarország: Csikós —  Pákoz- 
di, Bíró I. — Király, Sárosi III., 
Balogh I. — Kincses, Sütő, Sárosi 
dr., Dudás, Kalocsay,

Svájc: Ballabio —: Minelli, Leh-
mann ■— Springer, Andreoli, Bich- 
sel — Bickel, Abegglen 111., Mon- 
nard, Amado,- Aebi Gy.

Kényelmes
részletfizetés!

Kérjen díjtalan

K iv á g a n d ó !

L A M P A R T  G Y Á R T M Á N Y O K  E L A D Á S A  K F T

Budapest.
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Efzseoet-kö űt 19, III. 20, 
Kérem díjtalan ismer tető lüket 

üév és ÍOBialfcozás; ____________ ________

s isi e r t a f ő f.
Lakás:

As e lső  fé lidő
A játékot a magyar csapat kezdi 

és azonnal támadásba lendül. Már 
az első percben szöglethez jutunk, 
ez azonban eredménytelen. Dudás 
félrelő utána. A 2. percben Sütő 
pompásan tör előre, gyertyába per
dülő kiadását Kincses ügyesen 
emeli a kapu elé,

Sárosi dr.-t óriási gólhelyzetbe 
hozza, de Gyurka nem találja el 
jól a labdát és az a lábáról le
perdülve, Ballabio könnyű zsák

mánya lesz.
Biztos gólhelyzet volt!

Balogh talpalása miatt szabadrúgás 
van ellenünk, de a svájciak így sem 
tudnak előre kerülni. Sárosi dr. buk
dácsolva is jó labdát ad Kalocsay 
elé, a svájci védelem kezez, de a 
játékvezető nem lát szándékossá
got.

Ó riási fe lé é ib e n  va< 
®yunk, a iig  jjön át a fé l
pályán a svájci csapat
Sárosi dr kevéssel fejel a svájci 

kapu fölé.
A svájciak nem tudnak átkerülni 

a félvonalon,
védelmünk nagyon biztosnak lát
szik, Királynak vannak jó  mozza
natai, de a többi fedezet is pompá
san áll a lábán. Dudás indítja el jól 
a 7, percben Kalocsayt, ő vissza
gurít a befutó balösszekötő elé, ez 
magasan lö a kapu fölé. A  svájci 
kapus feltűnést kelt hatalmas kido
básaival,

A  8. percben kerülnek át a 
svájciak először • a félvonalon.

Bickel indítja el a támadást, de Sá
rost IlI-on végül is elakad a kissé 
bágyadt roham. Pontos passzokka! 
újra a magyar csapat támad. Dudá3 
tisztán áll 20 méterre a kaputól, so
káig gondolkozik a lövésen, aztán

végre lő, de most is két méterrel 
magasabban a kelleténél. Sütő jő 
labdákat ad Sárosi dr felé, de a 10 . 
percben elbámészkodik és máris a 
svájci balszárny támad. De csak 
Pákozdiig jut el, Kincses szépen el
veszi a labdát Bichseltől, de az túl 
messze pattant tőle az összecsapás 
után. Bíró fölényeskedik, lepattan a 
labda a lábáról. Teljesen egyoldalú 
a játék, a svájciak nem tudnak 
előre kerülni, a nagy Abegglen III 
is partra ad, amikor vissza akar ját
szani a partot dobó Springernek.

Sárosi III unja a csatársor med
dőségét és 30 méterről lövést 

ereszt meg — a kapu mellé. 
Kalocsay jó helyzetben elcsúszik. 
Sárosi dr jól osztogat, de a sok ,’,elő
készítő" belső közölt hiányzik az, 
aki kapura törne. Balogh pompásan 
szereli a kibontakozni próbáló 
svájci jobbszárnyat. Kincsesők tá
madnak szépen, Dudás kapja a lab
dát a tizenhatos közelében, de a lö
vése emberről ártatlanul pattan 
Ballabiohoz. Sütő próbál áttörni 
Sárosi dr hátrafejelt labdájával, de 
elnyomják.

A svájciak a 16. percben jutnak 
el először a magyar kapu köze
lébe, ebből Bíró csak szögletre 

tudja szerelni Aebi Györgyöt. 
Aebi szögletrugdsát kapásból lövi 
Abegglen 111, de messze a magyar 
kapu fölé. Újra a magyar csatársor 
támad, Kalocsay beadása azonban 
rossz helyre száll, vagy inkább nincs, 
aki a kapussal küzdjön érte. A ma
gyar csapat sokkal jobb a mezőny
ben, fölénye alapján már vezetnie 
kellene. Bíró ügyetlenkedik a 18. 
uercben, Bickel lefut és 

Csikósnak Iábravetödéssel kell 
beavatkoznia.

H egérd em eli fö&ok is 
ig azo lják  óriási töSé- 
nyiinfcef

Monnard, a svájc középesatár 
szabálytalanul támadja a magyar 
kapust. Ezért szabadrúgás jár. Az 
előrelendülö magyar csapat rohamát 
Kincses és Balogh rosszul irányzott 
labdái törik meg. A 20. percben Uj- 
váry.partjelző tévesen szögletet je-

A  32. percben váratlanul esik a 
második magyar göl.

< Sárosi dr és Dudás adogat egy
másnak a tizenhatos táján. Dudás 
hátragurít ■ Sütőnek, aki 22 méterről 
váratlanul lő, még hozzá egész más
képpen, mint eddig lőttek a csatá
raink s

Ballabio csak elkésve dobja ma
gát a félméter magasan a sávjcl 
kapu jobbsarkába surranó lövés 

után. 2 :0.
A közönség önfeledten tapsol, 

mert a magyar csatársor újonca 
valóban ritkán látott szép góllal 
kezdte él eredményes szereplését a 
nemzeti válogatottban,

Most javul a hangulat a nézőté
ren is és javul a csapat is. Mintha 
nagyobb bátorsággal törne az újabb 
eredményre. A svájci csatársor 
gyors, de kissé óvatos összjátékát 
némi döceenőkkel és hazaadásokkal, 
de megállítja a magyar védelem, 
aztán tovább gyűrűznek a magyar 
támadások hullámai a svájci kapu 
felé. Kalocsay Sárosi dr-t ugratja 
ki, de a svájci védelem a kapu kö-
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Iez Magyarország javára, Podubsky 
azonban jobban látta. A  svájci bal- 
szárnyat hátvédeink akasztják meg. 
Király hosszú labdája Sárosi dr. 
mellére száll, ö fordul, de 20 méter
ről nagyon gyenge lövést küld a 
kapu mellé.

A  közönség először a 23. perc
ben hallatja a hangját, amikor 
Sütő és Kincses jó támadása 
után Sárosi dr. jó lendülettel 

fut a középre ívelt labdára 
és Ballabio csak gyors közbelépéssel 
tudja elkapni a labdát élöle. Sütő, 
majd Dudás jó lövései kerülgetik a 
kaput, majd

a 25. percben megszületik a ma
gyar vezető gól.

Kincses pompás labdát ível jó 
csel után a középre, Kalocsay elöl 
Minelli tovább fejeli a labdát, de 
Kalocsay gyorsan fordul, még a ti
zenhatos szélén elfogja és jobbláb
bal magas ívben újból a kapu elé 
csavarja, ahol Sárosi dr. három 
svájci védővel áll szemben.

A kapus lemarad egy gondolat
tal, a hátvédek is ó't zavarják, 
Sárosi dr. mind a háromnál na
gyobbat ugrik és pompásan ki
számított fejese íveltcn száll a 
léc alatt a *HtIsn lianuba.- 

l : 0-ra vezet Magyarország.
A gól után a svájciak heves ro

hamot vezetnek, Monnard lő a bal- 
összekötő helyéről laposan, de Csi
kós biztos a dolgába. Villámként 
vetődik a lapos labdára. Azután új
ra a magyar csapat lendül előre. 
Dudás az, akit társai újra, meg új
ra lövöhelyzetbs hoznak, de ő telje
sen reménytelenül lödöz a kapu 
mellé. Kincses ereszt meg remény
telen helyzetből lövést és a labda 
az égbe száll.

A  magyar fedezetsor, élén Sá
rosi Ul.-mal, űr a mezőnyben.

Csikósnak a 31, percben Bíró haza- 
adása jelent egy kis munkát. Király 
ad be szépen a kapu elé, de Sárosi 
dr.-on nagyot penderítenek a ke-' 
mény svájci védők, úgy, hogy Bal- 
labioé a labda.

zelében nem ismer kíméletet: söpör, 
Monnard ugrana ki, de Pákozdi na
gyon gyors és partra játszik a pi
ros középcsatár elöl, A 39. peteben 
Minelli nehezen ment fejjel, hajszál 
hijján szöglet lesz a dologból, Pá
kozdi és Király szereli jól a svájci 
balszárnyat, aztán a 41. percben 
igen szép magyar támadást vezet 
Kincses és Sárosi dr. Dudás -elé tá
lad, az ő lövése azonban újra maga
sabb egy méterrel a kapunál. Sárosi 
dr és Kalocsay remek támadást 
visz, Minelli visszafejek Kaloeaay 
beadását, de Dudás újra kapásból 
ágyúz az égbe.

Ha Dudás tudna csatármódra 
lőni, már tele lehetne a svájci 

háló. . .
A  43. percben Dudás lövése most 

már laposahyjszáll, de' most már Sá
rosi dr .hátában akad meg. S ü tő - 
Dudás keresztlabdák után Sárosi dr 
ugrik ki, de hajszállal lemarad. 
Nem az ö hibája volt. Hátul Sárosi 
III. rombolja szét ügyesen a svájci 

•y| próbálkozásokat. A 45. percben Bi
ckel és Monnard jó támadását csak 
nehezen tudja lábbal kivágni Csi
kós. A  bedobás után Sárosi 111. egy 
összecsapás után a földön marad. 
Éppen megszólal a játékvezető síp
ja és Abegglen III. is már csak 
fütty után lő — a kapu fölé,

Sárosi IlI-at hamarosan talpra 
állítják és a közönség elismerő tap
sai között vonul le a magyar csa
pat.

Szünetben
A nézőtéren derűs a hangulat, a?, 

eredmény alig remélt kedvező ala
kulásán. A  folyamői'zenakar újból 
munkába kezd, A  közönség min
dennel elégedett, de mindenki egyet
ért ebben az egyetlen egy kifogás- 
tan:

— Hej, csak jobbak volnának 4
lövéseink! . . .

Utasításokat betartani I
A magyar öltözőbe Glnzery Dénes 

kapitány érkezik elsőnek. A  játékoséit 
még nincsenek itt és nekünk ezt mondja: 

~  £?í?ás *  csatársorba.
Később az öltözőben mindenki dícBérí 

a magyar csapat lelkesedését és jobb 
erőnlétét. A  kapitány ezt mondja a 
fiuknak.

— f z  utasításokat iái tartjátok be és 
ha újabb két goit lőnénk, akkor is be 
kell azokat tartani.

A játékosok közül- többen panasakod- 
“ J S L T V S  1aer£?' amellyel a mérkőzés elűut. kenték be okét. Azt mondják, hogy 
nagyon csíp. Valaki megjegyzi:

— .N em  baj, ettől legalább régre 
szaladtok!

K esk en y  a p á ly á s a k . . .
A svájci csapat szótlanul vonul Öltö- 

zöjebe, ahol Amann, a svájci válogató 
bizottság elnöke tart fejmosást.

— Kétségbcejtően lassúak vagytok, 
minden labdan megelőznek benneteket a magyarok.
aeMta™Wm föötkár így magyaráz

N»»s;on zavarja »  mi játékunkat.
•? “  l’ alya keskeny. A mieink gokkal 

szelesebb pályához vannak szokva. Per
sze, ez nem mentség, rosszul játszik a
csapat.

Meleg' limonádé és ásványvíz áll & 
svájci fiúk rendelkezésére.

Amann rendelkezésére a svájci Össze
kötők helyet cserélnek.

A m ásod ik  félidő
A második félidőre a magyar csa

pat jön ki elsőnek. A  svájciak ki
csit késnek, A  közbeeső időben 
Csikós rugdal tartalékjának, a sze
gedi Tóthnak.

A svájciak kezdik a második fél
időt. Rohamuk hamarosan elakad, 
de perceken át a magyar térfélben 
tanyáznak. A magyar csapatot a 
balszámy hozza fel, a támadásá
ban azonban nincs erő. Aebi
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fyfrgy, mint a svájciak általában, 
lefelé dob p-artot, aztán csodálko- 
*»• hogy a játékvezető lefújja. A 
3‘ percben Bickel szép támadást 

a svájci csatársor jobbszélén, 
®  aá át a másik szélsőnek, Aebi 
Györgynek, ezt azonban Balogh 
Wttnyedén szereli. Az 5. percben 
®Dcsss ad középre, de Sárosi dr 
fjéről Ballabióhoz csúszik a labda.

Dudás ereszt meg" 20 méterről
Szép lövést, de Ballabio. vetődve 

biztosan védi.
A- svájci balszárny, amelyben most 
^beggien III. ag összekötő, élén* 

mint eddig, de Aebi György 
“ Veszti a labdát és •

Csikós kifutva meg tudja kapa
rintani előle.

A. magyar belsők borzasztó lassan 
^ugatják, fejelgetik, emelgetik ide-

Fatball
felszerelések, sa
já t készítmónyft 
hitelesített rneecs- 
labdák

llPBSS K IS  sportáru szakü?le(e és lize- 
*“ *■»» k iS ’Sliá me, B u d a p e s t , .József-

^HBrút 13. Ár,eg,vz^ket bérmemve küldök.

a labdát s a svájci védelemnek 
gyerekjáték ezeket a támadásokat 
“í&rombolnia. A 9., percben Bíró és 
tsi/cős kirúgást mókája izgatja a 
Kedélyeket. Monnard majdnem meg
já r ja  ölcet.

Tömik a csatárainkat 
latnaikkal, a t®. perc
ben wégr© sikerül is 
ö  h a r m a d i k
Heves magyar támadás követke- 

?*• Dudás lövése Sárosi dr. elé pat- 
^  ét azonban hamar elválasztják 

* Abdától. Dudás újabb lövése el- 
wad a hatos vonalon álló közép-

űjabb labdáját Sárosi dr. kapja a 
tizenegyes pont közelében, de a két 
védő miatt nem tud szembefordulni 
a kapuval.

A 18. percben Sárosi dr. Sütőt 
indítja, Sütő emelt labdáját Dudás 
továbbfejeli balra,

Kalocsay bombalövése a bal 
alsó sarokba szállna,

ha Lehmann nem állna ott, ö a ka
puvonalról bombázza vissza a lab
dát, de éppen

Sárosi dr. lábára és onnan öle
sen vágódik a labda a léé alá 

3:0.
Dudás jő támadást indít pl, de 

borzasztó lassúak a magyar csa
tárakciók. Jól indulnak el a félvo
nalról a magyar támadások, de a 
tizenhatos közelében megtorpannak 
a belsőink. Dudás fékez le egy jól 
induló támadást a 24. percben és 
Sütő lő ugyan 20 méterről, de erőt
lenül. Minelli -szabadrúgása a fél
pályáról a svájci balszárny felé 
száll, Abegglen III. fejéről csúszik 
a labda tovább a teljesen szabadon 
hagyott Aebi György elé,

óriási helyzet, Csikós már re
ményi eleniil szalrd a csatár elé, 
de az elsietve méterekkel félre

lövi a labdát.
A svájciak első komoly gólhelyze

téből könyen gól lehetett volna...
Kalocsay adja be jól a kapu elé 

Dudás labdáját, a svájci védelem 
azonban jobban fejel a mi belső- 
cáatárainknál. Sárosi dr a balszélen 
vezet támadást, beadása azonban a 
háló tetejére esik.

A közönség viharzó kiáltozással 
kíséri a magyar csatársor jól 
induló rohamait és a kiáltás 
csalódott felhördülésbe megy át, 
amokr egyik-másik belső lefé

kezi a jó lendületét.

3&ZSO

m érték  szerint is. 
HARISNYA. 

NYAKKENDŐ,
BALLONKABÁT

VIH., llarais-utcn 66 .
Xéleíou; 149-400

í ver sál-

Igorban és Ballabio is közbe tud 
b" 1 A 14. percben Kalocsay jó 

a<3ását Sárosi dr. átlépi,
®Ütö lő, ]apos, pattogó labdája 
"ipcrdül Ballabio kezéből és a 
sVájci védelem nehezen ment.
avájci csatársor nem tudja vé- 

“̂‘hiünket nehéz feladat elé állítani, 
j ldbda újra és újra elörekerül vsa- 
^Qrunkhoz. Ott azonban nehezen 
t>akui valami veszélyes támadás. 
b ai°csay ugrilp ki szépen a 15. perc
be Dudás labdájával, lövése azon- 
411 elkerüli a sarkot. Kalocsay
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Az idő és az izlés változásának jele! 
A pályán nincs iram és élvezetes 
teljesítményeket csak a védőktől le
het látni. Sütő ballábas, lapos lövé
sét jól fogja Ballabio, aztán Sárosi 
dr a 30. percben szépen ugrik ki 
Minelli mellett, de a svájci hátvéd 
nem hagyja futni és így lövése kapu 
mellé kerül. A svájci jobbszárny tá
madását Sárosi III tisztázza.

Dudás hosszú szöktetését a 34. 
percben Minelli kézzel csípi el, a 
szabadrúgás után Kalocsay lő a jobb 
alsó sarokra, de Ballabio kiütéssel 
ment. A 35. percben beszorítja a 
magyar csatársor a svájci csapatot,

Kalocsay lövése a középen álló 
Sárosi dr-ról Kincses elé perdül 
és Ballabio a legjobbkor ugrik 
bele a magyar jobbszélső lövé

sébe.
Kincses kap jő labdát Sárosi ár

tól, de a beadása rossz. A 37. pere
ben Király szereli szépen Abeg- 
glent., Sárosi dr-nak art, ez egyedül 
támad és a lövése a védelemről 
szögletre pattan. A  szöglet után 
Sárosi Béla félrecsúszott lövését 
Kincses elfogja és aztán jó lendület
tel húz befelé, de inkább beadnia 
kellett volna. A  svájci csatársor 
erejéből most már csak céltalanul 
eíörevágott labdákra telik. (A  sváj
ciak játéka alapján egyre ’ érthetet
lenebb az olaszok ellen ártott győ
zelmük és a torinói döntetlen.) A 
39. percben Bickel végre jó táma
dást vezet, a beadása azonban Csi
kós kezébe gurul. A magyar ellen- 
támadás Sárosi dr kezezésén akad 
el. Belsőink emelt adogatásába 
könnyedén avatkoznak bele a svájci 
védők.

Kincsest jól őrzi Blchsel és bel
sőink nem tudják „lekaparni" 
róla a rendőrködő balfedezetet.
így főleg belül játszadoznak a 

mieink össze-vlssza, amíg aztán Du
dás nem ív?11 ocla a labdát — a ka
pusnak.

A svájci csatárok is bemutatják, 
hogy tudnak sarkalni, cselezgetni,
„pilinekázm”. Sárosi ü l. és Bíró 
hibájából azonban a 42. pereiben 
mégis szöglethez jut Sváje. Sárosi 
III. remek, hosszú fejessel javít, 
Andreoli hosszú keresztlabdája ke
csegtetően száll Bickel felé,

Balogh azonban jól nyúl be éa 
újabb szögletre tisztáz.

Kalocsay lendíti előre a magyar 
csapatot, futtában azonban hátra
játszik Dudáshoz és ezzel meg is 
törik csatársorunk lendülete. A 45. 
percben Kalocsay végre kapu elé 
ívelhet, Sárosi dr fejéről azonban át- 
tatianul csúszik a labda a kapu 
mellé. Balogh beadása elszáll csa
táraink feje felett és ezzel vége ie
a mérkőzésnek-

A kapitányok megköszönik a já
tékvezetőnek a működését. Azután 
felsorakozik a pálya közepén a két

s

sfegM r"-
fiíJtiVAR*

csapat és búcsút vesz a közön
ségtől.

A  közönség ünnepli a levonuló 
győzteseket, de kijut az elismerés 
a nemes ellenfélnek is.

A Z  Ö if© g® §«b @ K
Mérkőzés után a magyar öltöző

ben általában mindenki elégedett. 
Sáncéi dr sántikál, lábfájdalmakra 
panaszkodik. Király hányingert érez 
(neki gratulálnak a legtöbben).

A  svájci öltözőbe elsőnek Du- 
mont gyűrő fut be. Egyáltalában 
nem' látszik levertünk. Véleménye: 

-— Megérdemelt győzelem.
A játékosok soraiban a vereség- 

utáni szokásos nyomott hangulat 
észlelhető. A védelem tagjairól cso
rog a veríték. Á csatárok közül 
csak Abegglen III. inge nedves. 
Látszik, hegy ez a mérkőzés a 
svájci védelem meccse volt. Ezt 
állapítják meg többen is. Stelzer, a 
tartalék-hátvéd erre megjegyzi:

— És a csatársor vesztette el. 
Hamarosan lemosakszamak a 

svájci fiuk és indulnak vissza 
szállójukba. ‘ Gervay József játék
vezető kíséri őket. ö  a svájci ven
dégeiméit az MLSz miniszteri biz
tosa által kijelölt „összekötő 
tisztje” .

A lelátó  sportkitűnő-
ségei a fiatalokat 
d icsérik

' Jaross Andor tárcanélküli miniszter:
öröm p. gyfí?ekm. Külön öröm, hogy a 
magyar játékosok részéről egyetlen gáncs 
$em esett.

Vásárhelyi Jenő László, a MASz 
alelnöke: Király, Sütő, Pájvozdi és
Kincses csodálatosan játszott. Ha még 
több fiatalt fognak a magyar váloga
tottba beállítani, nagyon sok győzelem
ben lehet részünk. Ritkán láttam ilyen 
jó  fedezetsort.

Darányi József súlydobóbajnolennk:
Ha a belső hármast az eredeti elgondo
lás alapján állították volna össze, nyolc 
góllal is győzhettünk v olna. Nekem 
Király, Kincses és Sütő tetszett a leg
jobban. Hosszú idő óta ez volt a leg
sikerültebb magyar fedezetsor.

Várszegi József gerely vetőbajnokunk: 
A fiatalok nagyszerűen beváltak. Pákozdi 
jobb volt, mint Bíró.

Minder Sándor volt korongváloga- 
tottunk: Ha Dudás helyett vérbeli csatái’ 
játszik, még több góllal győzünk!

Vághy Kálmán, az MLSz főtitkára: Az 
eredmény jó, de a játék nem nyugta
tott meg Berlinre. A fedezetsort Szeren
cs éöeo megtaláltuk.. Továbbra is kell ke
resnünk azonban középcsatárt és bal-
szárnyat. ........

Tamássy István dr, az MLSz titkára, 
volt újpesti csatár; örvendetes a, fiata
lok tudása és lelkefiodiese. A svájciak 
kissé fáradtnak látszottak. Sütőé vélt a 
leeszvbb- gól. ~

Tóth István edző: Dicséretes a minden 
téren megnyilvánuló igyekezetünk s a 
játékkedv. Fedezetsorunk kitűnő, védel
münk általában jó, csatársorunkban 
akadtak zökkenők. Az az érzésem, hogy 
a svájciak elbizakodottan álltak ki s 
későn kaptak észbe.
Senkey Imre edző: A küzdőképessé

günk s harci kedvünk eredményezte ezt 
a sikert

Takács Béla edző ’ Jó mérkőzés volt.

A m agyar öltöző  
vélemény©

Csikós: Akik nem hittek a magyar
csapatban, kellemesen csalódtak.

Pákozdi: Nem engedtük őket szóhoz
jutni.

Bíró I . :  Válogatott mérkőzésen még
nem volt ilyen kevés dolgom.

K irály: Éreztem a mérkőzés előtt, hogy 
menni fog.

Sárosi III.: Jól ment.
Balogh: Teljes fölényben voltunk.
K incses: Kevés labdát kaptam.
Sütő: Azt a labdát nagyon eltaláltam, 

örülök, hogy a közönség meg volt elé
gedve velem.

Dudás: A  közönség igazságtalan. Nem 
veszi figyelembe, hogy fél év óta nem 
játszom csatárt.

Kalocsay: Az I. félidőben merev vol
tam, szünet után ineg nem kaptam lab
dát.

A  svájciak  v é le m é n y e : 
Nem ment a Játék...

Eieher Ottó, a svájci szövetség elnöke: 
Az eredmény megfelel a mutatott játék
nak. Ezúttal néni ment a mieinknek a 
játék. Ha Torinóra visszagondolok, össze 
sem tudom hasonlítani a • két teljesít
ményt.

Amann Henrik, a válogatőbtzottság el
nöke: A magyarok megérdemelték a
győzelmet. Nem engedték ki kezükből a 
kezdemépyezést.

Gassmann Kort, a svájci szövetség fő
titkára; Mintha nem az a csapat lett 
volna- a pályán, mint Torinóban. Úgy lát
szik, Abegglen III. már kiöregedett a 
csapatból.

Krebs Jean, elnökségi tag". Nem tu
dott kiszabadulni a csapat a magyar tá
madás öleléseiből.

Abegglen III.. a csapatkapitány: A ma
gyar csapat építő munkája , figyelemre
méltó. Mi nem tudtuk ezt hasonlóval vi
szonozni. '

Lehmann hátvéd: Több dolgunk volt, 
mint Torinóban. Ott gokkal jobban ment 
a csatárainknak. Tudták tartani a labdát. 
De i t t . . .

Stelzer tartalék: Nem ment a fiuknak 
a játék. Hja, a futballban se minden 
nap „vasárnap"!

A  játékvezető véleményt
J'odnpszkí játékvezető: A magyar csa

pat legalább Is ilyen arányban megérde
melte a győzelmet!

Biztos g y fs e ie m , de -  
laHodalQNir© nincs ok

A nagy mumus, az olaszverö 
svájci csapaá nagy csalódást kel
tett ,s csaknem minden nézőben fel
merült a kérdés: hogyan verhették 
meg ezek az olaszokat? A magyar 
csapat akár féltupat góllal is meg
verhette volna ezt a svájci együt
test, amelyben jelenleg csak a vé
delem érték. Úgy látszik, a háborús 
viszonyok komoly eltolódásokat 
okoznak az európai labdarúgó rang
sorban. A svájci csapat szinte a 
rajttól kezdve feladta a harcot, tá
madósora egyenesen szánalmasan 
működött, egyes játékosai kedvtele- 
nül mozogtak, szinte leálltak. Moz

gásuk lassú volt, körülményes lab
dakezelésük is híven megmutatta 
gyenge formájukat s az ebből kö
vetkező önbizalomhiányukat. Fasz- 
szaik szörnyen pontatlanok voltak, 
sokat csapkodtak s csatáraik nem 
tudták, mit kezdjenek a labdával.

A magyar csapat az első perctől 
kezdve az utolsóig nagy fölényben 
volt. Ez a fölény különösen az első 
negyedórában volt nyomasztó. A 
magyar fölényt időben az is meg
növelte, hogy csatáraink túlságosan 
sokat cipelték a labdát. A nagy ma
gyar fölény föoka a kitünően mű
ködő magyar fedezetsor volt, 
amelynek mindhárom tagja újra és 
újra küldte előre csatárainkat. A 
svájciak szórványosan és veszély
telenül támadtak. A  svájci csapat 
csak hátul élt. Itt ízelítőt adtait a 
híres svájci lelkesedésből. Csatáraik

aludtak.
A svájci csapat úgynevezett vé

dekező szellemű olasz rendszert 
játszott, amelyhez azonban egy jó 
középfedezet, észszerűen építő ősz- 
szekötök és három gyors, bátor 
előretolt csatár hiányzott. Á magyar 
csapat rendszere egy kissé meg
fejelt olasz rendszer volt, a balolda
lon Biró feladata volt a szélsőre 
való vigyázás és Balogh behúzódha
tott az összekötőre. Ezt az utasítást 
gyakran be is tartották, örvendetes 
ez a rendszeres játékra való törek
vés. Néha Király is elörehúzódott S 
a helyét Pákozdi foglalta el. Mivel 
ilyenkor Sárosi III is otthagyta a 
középcsatárját, a svájci középcsatár 
teljesen üresen állt a középen. Né

hány hosszú, a középen előreadott 
labdával-a svájciak alaposan meg
táncoltathatták volna védelmünket. 
Szerencsére, ilyen labdát nem adtak. 
A svájciak — rendszerükhöz illően 
—• nem sokat törődtek a magyar 
összekötőkkel, összekötőink vissza 
is éltek az üres térrel, amelyben 
mozogtak. Rengeteget passzolgatták 
egymásnak a labdát s lelassították 
a támadás iramát.. Főleg Dudásnak 
vannak nagy bűnei ezen a téren.

Iram nem volt. Ehhez túlságosan 
sok volt a pepecselés. Néha tíz 
percekig-unalom terjengett a me
zőnyben, a labda el sem jutott a ka
puig. Jó lövéseket sem láttunk. A 
magyar csatársor játéka ebből a 
szempontból kiábrándító volt. Igazi 
lövést csak Sütőtől láttunk. Sok 
volt a fölélövés. Ez nagyobb bűn, 
mint a mellélövés, amelyből szintén

Dunlop Maxply az üt királya 
DüpEop  Port 1949. labda
STRAUB SPORT
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volt elég.
Mindent egybevéve: nem szabad, 

,hogy az örvendetes győzelem elbiza- 
kodottá legyen bárkit is. Ezen a 
mérkőzésen egyedül a fedezetso
runkkal lehetünk megelégedve. A 
védelemre sem lehet panasz, ezt a 
csapatrészt azonban nemigen tették 
próbára. Változatlanul bajok, hiá
nyosságok vannak a csatársorban, 
különösen a belső hármasban. Ez a 
belső hármas nem megoldás.

Vonjuk le tehát ennek a mérkő
zésnek a tanulságait s örüljünk, 
hogy győzedelmes mérkőzésen ta
nulhatunk.

A m a g p r  csapat 
f ó r j a i : IffráSy, BaBogh, 
Sár®sS 113., Pá&oztíy,

Kincses
A magyar csapat, egyéni teljesít

ményeinek méltatását a fedezetso
ron kell elkezdenünk.

Ez a csapatrész kimagaslott 
nemcsak a magyar csapatbői, 

hanem az egész mezőnyből,
pedig a svájci fedezetsor sem 
utolsó!

Királlyal szerencsés vásárt csi
nált a kapitány. Az aprótermetü 
budai jobbfedezet

szinte emberfeletti teljesítményt 
nyújtott.

Az első perctől az utolsóig lanka
datlan lendülettel száguldozott a 
pályán, szerelt, passzolt s mindent 
megtett, amit egy szélső fedezettől 
várni lehet.

Sáros! 1H. teljesen feledtetni 
tudta előző heti játékait. 

Minden labdán rajta volt. Senki 
sem tudott előle labdát elfejelni, 
testi erejét sem röstelte kihasználni, 
pompás hosszú labdákat küldözge-

H u r o z á s
a világhírű francia B abola t 
h u ro k  m e g é r k e z t e k .

MAURER h“r“ 4m űhely
c s a k  T eréz -k ttrú t 4. T el.; 118-194.

tett a szélek felé. Oroszlánrésze van 
á sikerben.

Balogh
setn maradt el társai mögött. Fölé
nyesen látta el feladatát. Pedig hát 
neki jutott a legveszélyesebb svájci 
csatár.

A  két hátvéd közül .
Pákozdi egy jő árnyalattal jobb

nak bizonyult Bírónál,
Roppant gyors és gyorsaságával 
nem egy kellemetlennek tűnő hely
zetet tisztázott, önfeláldozóan dob
ta magát a támadásokba, erőteljes 
rúgásaival, fejeseivel nagy sikere 
volt. Szinte hibátlan teljesítményt 
nyújtott.

Biró Sanyinak csak egy hibát 
vethetünk a szemére. Túlságosan 
bízott önmagában, gyorsaságában, 
labdakészségében. Itt-ott megenge
dett magának egy-két fölényeske
dést: egyik-másikból bizony baj le
hetett volna.

Kincses
következik a rangsorban, mint a 
magyar támadósor legtevékenyebb, 
leglendületesebb tagja. ÍJagy gyor
sasága kiválóan érvényesült, nem 
restéit küzdeni, hátvédet szerelni, jő 
labdákat küldött középre. Sohasem 
fékezte le a támadások lendületét, 
mert nem cselezgetett feleslegesen, 
hanem azonnal ment a labdával és 
idejében küldte be azt

Csikósról
nem sokat lehet mondani. Nem volt 
komoly védeni valója, jóformán 
csak hazaadott labdák kerültek hoz
zája.

A  csatársor többi tagjáról a kö
vetkezőket mondhatjuk:

Sütő'
az első félidőben jól mozgott, a má-

B a llo n
kabát
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sodikban azonban visszaesett. Ez a 
fiatal játékos tűi sokat vállalt ma
gára és érthetően kifulladt. Minden
esetre egészséges lövéseket csak tőle 
láttunk. Gólja olyan lövésből esett, 
aminöt ritkán lehet látni magyar 
pályán magyar csatártól.

Kalocsay
nem nagyon bírt Springerrel, a kö
zelharcokban rendesen alul maradt, 
emellett cselezgetett, forgolódott, 
nem adott be idejében. Két jó moz
zanata dicséri csupán: az a beadása, 
amelyből az első gólunk esett, to
vábbá az a lövése, amelyet Lehmann 
vágott ki a gólvonalról s amely az
tán Sárosiról gólba pattant.

Sáros! dr.-nak
túlkemény dió volt a két gyors és 
kemény svájci hátvéd, nem is tud
ta a dióját feltörni. Nem bírt ma
gának lövőhelyzetet teremteni, rö
vid passzai is ritkán voltak hasz
nálhatók. Az első félidő elején óriási 
helyzetet hagyott ki. Első góljánál 
ügyesen fejelt, ebből a gólból azon
ban a két svájci hátvéd legalább 
50 százalékot magának követelhet. 
Második góljáról — nem nagyon te
het. Nagy technikai tudása, ha rit
k á n  is, meg-megcsillaijt.

Dudás
igyekezett, a mezőnyben voltak is 
sikerei, de csak a 16-osig. Ott már 
csak rosszul passzolni és fölé lőni 
tudott. Körülményes labdakezelésé
vel, labdatartogatásával számtalan
szor bosszantóan lefékezte a táma
dások lendületét.

Jobb tám adójátékot 
vártunk az o laszverő  
Svájctól
Az olaszok ellen legutóbb elért 

győzelme, sőt talán még Inkább to
rinói döntetlenje után igen nagy vé
leménnyel volt mindenki a svájci 
csapatról. Talán az ártott meg en
nek az együttesnek, hogy neki is 
túlságosan nagy véleménye volt ön
magáról e két világraszóló ered
mény után.

Most is megmutatkozott, hogy a 
csapat általában jóképességü játé
kosokból áll, van egy-két egészen 
kivételes tudású tagja és jól össze is 
forrott, mint együttes. Az edzés
hiány nem lehet oka a gyengébb 
játéknak, hiszen Torino előtt sem 
volt egyetlen közös edzése sem 
ugyanennek az együttesnek. Lehet
séges, hogy a csatárok gyengébb 
formája is hátrányt jelentett á csa
patnak, véleményünk szerint azon
ban ennek a gyenge játéknak a fő
oka a túlzásba vitt védelmi rendszer. 
Szinte állandóan 7— 8 embert tart ez 
a rendszer a védelemben, érthető 
tehát, ha a 3—4 megmaradt támadó 
nehezen tud érvényesülni elhagyott- 
ságában. Bizonyos az Is, hogy a 
hosszú utazás sem tett jót a játéko
sok erőnlétének. De ez sem volt ál
talános, mert hiszen a védők nagy
szerűen bírták végig a harcot, pedig 
úgyszólván lélegzethez Is alig jutot
tak. (Bár azt sem szabad elfelejte
nünk, hogy a mi támadásaink sem 
voltak lélegzetfojtó iramúak.)

Ballabionak sok dolga volt a ka
puban, igazán veszélyes azonban 
kevés akadt. Jómozgású, rugalmas 
kapuvédő, aki együtt éli át a játé
kot, tehát jó ütemben jön is ki a 
kapujából, ha kell. Minelli és Leh
mann változatlanul remek hátvéd. 
Gyorsak, határozottak, jól rúgnak. 
Es nagyszerűen értik a „belső vo
nalon való“  játékot, mert pompásan 
összeszoktak fedezeteikkel a váltá
sok terén. Kellemetlenül tapadó két 
szélsői edezet Springer és Bichsel. 
Andreolitól azonban keveset lát
tunk. Túlságosan elforgácsolta ere.- 
jét. A labdával jól bánik, de nem 
nagy irányitó. A védelemben min
denesetre sokkal jobban megállta a 
helyét, mint a támadásban.

A támadósor mozgatójának sze
repét Abegglen 111. vállalta, de már 
nem futja erre az erejéből. Amado, 
a másik összekötő, csak elől próbál
kozott. Bickel kétségkívül ennek a 
sornak a legtehetségesebb tagja, de 
körülbelül csak minden negyedórá
ban kapott egy labdát. M őtmard 
egészen szürkén mozgott. Aebi 
György is csak egy-két villámgyors 
lefutás után volt veszélyes. Általá
ban ez a sor néhány jól sikerült ak
ciójával, meredeken elörevitt táma
dásával ízelítőt adott abból a játék
ból, amire egyébként képes.

PODTTPSKY JÁTÉK
VEZETŐ

igazolta azt a jó véleményt, ame
lyet a tavalyi KK-döntő után alkot
tunk róla. Meglátásai jók, érti a 
játékot. A küzdelem egyébként url 
modorban folyt' le, ebből a szem
pontból nem jelentett nagy felada
tot a játékvezető számára.

A  magyar-sválci a statisztika tükrében
A magyar válogatott egészen síma, 

könnyű győzelmet aratott a svájciak 
fölött. A svájciak az egész mérkőzés 
alatt mindössze hat lövést eresztettek 
meg a magyar kapu irányába, ezzel 
szemben a mieink — a gólokat is be

számítva — 42-őt! Védelmünk nem állt 
nehéz feladat előtt — szerencsére. Mert 
a szögletarány azt bizonyítja, hogy kevés 
dolgát könnyelműen látta el. Sok min
dent mesélnek még a számok. Hallgas
sák olvasóink:

Magyar Svájci

Gólt rúgott 
Kapufát rúgott 
Kapura lőtt 
Kapu mellé lőtt 
Kapu fölé lőtt 
Szabadrúgás les miatt

„  dancs miatt
,, kezezés miatt

Szögletet rúgott 
Partdobás 
Hazaadás

I. f. i i .  f. Ossz. I. f. II. f. Ossz.
2 i 3 — — —
6 i i 17 1 1 2
6 7 13 1 3 4
7A 2 9A — — —

3 3
‘í
6 3 8 11

1 3 4 1 1 2
2 2 4 1 2 3

22 16 38 16 18 34
3 1 4 1 1 2

Mindezeken kívül a svájciaknak egy hibás partdobását is lefújta a játék
vezető.

Nemzeti Bajnokság B) osztály
NEM VOLT CSATÁRSORA AZ 

FTC-NEK
WMFC—FTC 5:1 (2:0)

üllői-iU. 20.1)00 néző. Vezette: Moldoványi.
FTC: Zentai — Nagy I., Waldinger — 

Nagy II., Stark, Czigi — Suhai, Füstös, 
Szamosi, Ilo-rváth II., Ortutay.

WMFC: Havas — Kállay, Győri — Ke
resztes, Gere, Sz-alay — Rökk, Deve- 
cseri II., Szuhai, Harangozó, Pintér.

Az első percben Suhai jó  lövését Ha
vas vetődve védi. Változatos, érdekes a 
játék. A  14. percben Ortutay a gyom
rába kap egy labdát. A  szélsőt két per
cig ápolni kell. A 16. percben Rökk 
partdobását Waldinger visszafcjeli, 
Rökk újból be-adja a labdát és Haran
gozó a lG-osról kapásból a léc alá lövi. 
1:0. A  29. percben Pintér elfut és ne-

Sportfeivételekhez
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kéz szögből, 7 méterről a jobb alsó sa
rokba lő. 2:0. Az iram egy kicsit most 
alább hagy. A  38. percben Horváth nagy 
helyzetet hagy ki.

WM-táma-dásokkal indul a II. félidő. 
A 6. percben Harangozó pompás labdá
val kiugratja Szukáit, a középcsatár 
nem is hibáz. 3:0. A  16. percben Rökk 
elfut és nehéz szögből lead-ott lövése 
a túlsó lécről a hálóba pattan. 4:0. A 
19- percben Rökk labdáját Szuhai be
lövi. 5:0. A 24. poreben Füstös 25 mé
teres váratlan lövése a bal sarokba 
száll. 5:1. Havas az előtte állóktól nem 
Iá thalta a labdát.

A  34. pencben Szuhai nagy helyzetet
hagy ki. A WMFC fölényét néhány 

töriFTC-lcfutás töri meg. A  zöld-fehér bel
sők azonban tehetetlenek.

A WMFC megérdemelten győzött. Csa
társora sokkal gólratörőbbon és lendü
letesebben játszott, mint az FTC-é. A 
fedezetsora és védelme is jobb voit; 
Egyénileg Havas, Gere, Rökk, Harangozó 
és Pintér tűnt ki különösen. A kis Fra
diból csak Waldinger, Stark és Suhai 
dicsérhető.

Lukács Gedeon, a WMFC edzője: Jól
játszott a csapatunk.

Nagy László, az FTC szakosztályi el
nöke: Ilyen arányban is megérdemelten 
nyert a WMFC-

A JOBB SZENTLŐRINC BIZTOSAN 
GYŐZÖTT

Szentlőrinc—Szegedi AK 4:2 (2:1)
Kcglevicli-utca. Vezette; Dobronai.

Szentlőrinc: Klotz — Laki, Mayer — 
Vízkeleti, Haraszti, Kovács III. — Hol- 
lai, Füzesi, Kovács II., Marosi, Sábián.

Szegedi AK: Bokor — Herqeg, Rózsa 
— Kovács IV., Hajdú, Szél — Földesi, 
Soltz, Maró ti, Lendvay, Török.

A nagyszerűen játszó SzAC csak nehéz 
küzdelem után tudta maga alá gyűrni a 
minden labdáért lelkesen küzdő szege
dieket. Az I. félidőben kiegyensúlyozott 
a játék, mindkét kapu egyformán forog 
veszélyben. Fordulás után a szegédiek 
erősen rohamoznak, de a Szentlőrinc 
remekül védekezik. Majd a SzAC kerül 
fölénybe és megérdemelten győz ., Gól
lövő: Kovács II. (3) és Marosi, illetve 
Soltz és Maróti. J ó : Laki, Hollai és
Sábián, illetve Herceg, Hajdú és Soltz.

CSAK AZ ÜRES KAPUBA TUDTAK 
GÓLT LŐNI

MA VÁG—Postás 1:0 <0;0>
Lóversenytér. Vezette: Szlavkovszky 

MAVAG: Józsa -*-• Varga, Fáczán — 
Seffelin, Kéri, Steinbach — Padányi, őri, 
Muszka. Opata, Kürthy.

Postás: Bokros — Takács, Solymosi — 
Schubert, Várkonyi, Varga — Békési, 
Zombori, Bódogh, Gyarmati, Kuru.cz.

Nagy iram, sok dancs, gólképtelen csa
társorok — ez jellemzi a mérkőzést. Az 
első percben a Postás lőhetne gólt Bó
dogh révén, ő is hibáz, de aztán a 
MAVAG veszi kezébe a játék irányítását. 
A legveszélyesebb csatárukat. Muszkát 
azonban Várkonyi remekül fogja,, ezzel 
teljesen megbénul a támadösoruk.

Szünet után Zombori az üres kapuba 
sem talál be. A Postás most jobb, Bó
dogh ismét jó  helyzetben ront. Mindkét 
részről a védelmek tüntetik ki magukat, 
a csatársorok kevésbé. Már úgy látszik,

hogy gól nélkül végződik a mérkőzés, 
amikor a 40. percben végre őrinek sike
rül az üres kapuba gólt rúgnia. Ezzel 
nyert is a MÁVÁG. Kitűnt: Varga, Fá- 
czxn, Seffelin, Muszka MAVAG. Takács, 
Várkonyi, Solymosi, Zombori (Postás).

NAGYSZERŰ A LÁMPÁÉT CSATÁR
SORA

Lampart—Soproni VSE 7:0 (2:0) 
Erzsébet-u., Vezette: Kőhalmi. 

LAFC: Berkesi — Erdős. Nádas — 
Steiner, ■ Szenes, Szomolányi — Halas, 
Bihari. Kisalagi,’ Zimonyi, Tolvaj.

SVSE: Kovács — Kőműves. Konrád — 
Salamon I., Bakó, Salamon II: — Hor
váth II., Boros, Melega, Horváth, Tóth., 

Változatos játék után a 25. pereben 
Bihari büntetőből szerzi meg a vezetést. 
1:0. A Lampart többet, a SVSE veszé
lyesebben támad. A 37. percben Tolvaj 
közeli lövése jut a kapuba. 2 :ö. Szünet 
után a 14. és 17. percben Bihari ered
ményes. 4:0. Sokat támad az SVSE is, 
de kapu előtt nincs szerencséje. A 24. és 
29. percben Tolvaj a gólszerző.. 6:0. Nem 
sokkal később ismét a fürge balszélső 
lábáról vágódik a hálóba a labda. 7:0. 
Jó: Nádas, Steiner, Bihari. Kisalagi, 
Tolvaj, illetve Kovács, Konrád, Salamon 
I, és Bakó.

A JOBB TAMADÓSOR DÖNTÖTT 
Pénzügy—Tatabánya 4:1 (3:0) 
Vörösvári-út. Vezette: Návai.

Pénzügy: Simon dr — Retkes, He
ring — Ondrus II., Balogh, Selmeczy — 
Nagy, Aranyosi, Hortobágyi, Borbás, 
Oláh.

Tatabánya: Konecsni — Nagy, Róth — 
Szabó, Paksa, Dolina — Smudla, Pallag, 
Széles. Németh, Jancsák,

A jobb csatársorral rendelkező Pénz
ügy megérdemelten nyerte a mérkőzést* 
Tatahánya többet támadott. A mezőnyben 
egyenrangú ellenfelek. Lanyha iramban 
indul a mérkőzés. A 8. percben Oláh jól 
ívelt szögletét Aranyosi gólba vágta. A 
gól után élénkül a játék. A Tatabánya 
felnyomul, de a 25. percben Hortobágyi 
váratlan éles lövése Konecsni kezéről a 
hálóba jut. A 38. percben Nagy közelről 
eredményes. 3:0.

Szünet után a 17. percben Jancsák lö
vése Simon dr keze között gurul be. A 
30. percben Oláh beadását Hortobágyi 
behelyezi, A mérkőzés végéig nem. igen 
adódott komoly akció.

Kitűnt: Kering, Selmeczy,' Hortobágyi 
és Oláh, illetve Szabó, Baksa és Németh.

IGAZSÁGOS EREDMÉNY 
Tokod—Zugló 1:1 (0:0) 
öv-u. Vezette: Lantos 

Tokod: Barak — Kecskés, Bognár — 
Kincses, Szabó, Lékő — Eggenhoffer, 
Hevesi, Rozgonyi, Gárdonyi, Tóth.

Zugló: Krasznai — Zurián, Kondor — 
Horváth, Piber. Erdész — Kővári, Rácz, 
Fázler, Fekecs II., Hoffer.

Tokod három tartalékkal játszóit, a 
Zuglóból Kolos és Békeffy hiányzott. Az 
első félidőben a Zugló támad többet, 
Fézler kapufát is lő. Ezután Hevesi lö-

FU T B A LL■ LA B D Afelszerelés az 
MLSz előírá
sa szerinti

icsaSt IV.,Váiosház-u,2.

vését Krasznai a kapufára tolja.
Fordulás után a 3. percben páratlanul 

Tokod ér el gólt. Hevesi lövése kerül a 
hálóba. A Zugló most heves ostromot 
indít és végre a 13. percben Horváth 
kapufája után Fézler egyenlít. Zugló to
vább harcol a győzelemért, de a nagy
szerű tokodi védelem, valamint a zuglói 
csatárok balszerencséje miatt gól nem 
esik.

Kitűnt: Barak, Kecskés és Bognár, Il
letve Pyber, Fézler és Horváth.

NEM VOLT SZERENCSÉJE 
A VASASNAK 

KEAO—Vasas 1:1 (1:0)
Béke-u. Vezette: Iványi.

KEAC: Dósai — Antal, Tóth XII. dr 
— Hertelendy, Terba, Molnár — Vicsay, 
Kovács, Kolozsl, Tihanyi, Tóth II. dr.

Vasas: Terényi — Furujás, Gelber — 
Katona, Dóezi, Unmuth — Teller. Saro- 
veczky, Hermann, Serege, Szálkái,

A Vasas megismételte az FTC elleni 
jó játékát, de nem volt szerencséje, A 
rendkívül mély talajon a KEAC oko
sabban kezd, a Vasas meddő fölényben 
gurigázlk. A 10. percben Tihanyi kiug
rik és a hálóba vágja a labdát. 1:0. A 
gól után is a Vasas támad, de az ered
mény nem változik. Szünet után a KEAC 
teljesen beszorul. A 20. percben Her
mann átjátssza magát a védőkön és ne
héz szögből egyenlít. 1:1. — Jó: Dósai, 
Tóth III. dr és Tihanyi, Illetve Furujás, 
Katona és Szálkái.

NAGY KÜZDELEM 
DTE—Rákoskeresztúr 4:3 (2:2). 

Rákoskeresztúr. Vezette: Leiner. 
DTE: Aknavölgyi — Fekete II., Dar

vas — örsi. Magyar, Kármán — Ung-
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vári, Clszler, Nagy, Schubert, J°hkágY í, 
Rákoskeresztúr: Ruzicska — bércé t

Moharos — Baros, Péter, Merz — Cse £ 
Pusztai, Kőhalmi, Blahó, Marosi. d

UTE-támadással indul a A 18. percben Ungvári lövését Ruzicsz , i 
kiejti, a résen álló Nagy belövi, u 
A 26. percben Fekete hibájából Biangj 
egyenlít. 1:1. A 30. percben Moharos *  
méteres szabadrúgása a kapuba “ ' 
1:2. A 34. percben Bércesi kezez. A Din* i 
tetőt Darvas belövi. 2:2.

Szünet után ismét Nagy 15 Solt. “ hl 
Most ostromol a Rákoskeresztúr. Vá>: 
a 13. percben Csere eredményes. *>. : o 
Az utolsó percben a nagy nyomásit 
kiszabadul az UTE és Jobbágy a nav 
legszebb gólját lövi. 4:3. Jó: . 
Magyar és Kármán, illetve R uzicska 
Moharos és Péter.

GYENGE MÉRKŐZÉS 
Cs. MOVE-Budakalász 3:0 (1:0)

Csepel. Vezette: Kárpáti.
Cs. MOVE: Csák — Városi, Kővári £  

Losonci, Horváth I., Rákosi II. x* J*1 
rai. Gáthi, Hevesi, Diósi, Varga H. u 

Budakalász: Popelka — K ristó f*
Muzsik — Zsemba, Spilmann, Urbán 
Piel, Molnár, Strausz, Simon, ZadánfaZ* 

Unalmas, csapkodó játékkal telik el n 
első félidő. A Cs. MOVE túl könnye® 
veszi a vendégcsapatot- Ezért lysTíyúy 
40. percben sikerül gólt löm "BéL 
révén. Szünet után már az első PerSrre, 
'gólt ér el a csepeli csapat. Losonci eior 
adásával Hevesi kiugrik és a sí,r<%!t. 
gurítja a labdát. 2:0. A 18. percben R , 
vári szabadrúgását Horváth X. IIe m 
elé fejeli és a középcsatár most 
hibáz. 3:0. , 0védelem ésA Cs. MOVE-ban a veaeiem 
fedezetsor kielégítően mozgott, 
viszont csak Hevesi eredm énye- 
említhető meg. A Budakalászből Popéi”- 
és ICrausz tűnt ki.
A  SALBTC LELÉPTE AZ SK RUSJ-T 

SalBTC-SK Eusj 4:1 (1:0)
Salgótarján. 1200 néző. Vezette: Égnel  ̂
SaIRTC: Géczy — Budai, Tímár £ 

Iviias, Takács IV., Mátrai — Balázs, *1 
falvi, Jenőti, Laezkó, Baranyai. . ;

SK Itusj: Zöizsnyovszky —_ GyiipV
Papp — Kahán II., Kopcewü, Ivankö
TA + l. TT n'/xróLrn.c:. nP.sínoV. Rra.!1-^^Tóth II.; Czvékus, Ceancsinov, KrajflJ 
H ajlik III. . 0t

A SalBTC mindjárt hatalmas 
diktál, de gólt csak a 42. percben 
Laezkó egy csel titán Jonő/i elé : a,lS 
és a gólzsák nem hibáz. 1:0. .

Szünet után a 7. percben Jcnőfi J 
szaadja a labdát Laezkónak és a ** * 
sem véti el a célt. 2:0. A 20. per® 
Jemőfit dancsoljók a 16-oeon belül, 0 
31-est Laezkó belövi. 3:0. A 36. perc  ̂
Baranyai szögletét Jenőfi befejcli;
A  44. percben Czvékus saabadruí^jj 
Géczy kiüti, Tímár lábáról a labda. J  flZ
II. elé pattan és a szélső megszól^1 
ungváriak becs lile Íróiját- 4:1.

Á SalBTC még ilyen arányban te 
érdemelte a győzelmet. Minden csapy. g 
sze jobb volt ellenfelénél. Egyé^‘ e 
Kiss, Tímár. Lac&kó és Baranyai, d|c 
Ivankó, Tóth II. és Czvékus tűnt ki'

NEM VOLT SZERENCSÉJE A 
MUNKÁCSNAK 

BSzKRT-Munkács 3:0 (1:0) 
Munkács. 600 néző. Vezette: FarkO*’^ 

BSzKRT: Régi — Takács, Moí>ony,í 
Kovács II., Szalay, Rumos — Benc/ 1 
ezos, Kovács I., Benézik, Balogh- ; r

MSE: Lc.=6 — Csudái, Pantocsik^ ,
Rialkó I., Cr’ ück, Balogh — K á^öJl: 
Brizák, Fialkó II., Bírta, Tóth.  ̂

Munkács balszerencsével játszott. , ,n& 
10. percben Bírta, majd rögtön 20<AFialkó II. lő jó  helyzetből mellé. gj, 
percben Pantoesik hfz&adását Balogh^, 
csípi és a hálóba vágja. 1:0. Súlyos 
delin! hibái Változatos játék után y ^ 
percben Kászonyi jó  helyzetbe kerm* 
Régi leszedi a lábáról a labdát. ^ mo 
percben Benő lő kapufát. Szünet u yj, 
egy ideig mezőnyjáték folyik, majd 
jícrcben Tánezos szép dugót lő. 2:0- 
után Fiaikénak van még nagy h e ly e i 
de mellé lő. A 41. percben Benézik JTÓ; 
a BSzKRT harmadik dugóját. 3 á- 
Tánezos és Régi, ill. Balogh és Tót
TIK PERCIG KAPUS NÉLKÜL 
SZOTT AZ ETO — MÉGIS GYŐZ”  

Egyetértés—SFAC 4:2 (1:0)
Sopron, 800 néző. Vezette: Szöhe 1 
ETOÍ‘ Földes! ■— Fekete, BányiK „n 

Joósz. Kovács IX., Kovács I. — B»'°® 
Földes, Nyíregyházid. Pető, Osbóth- t8 

SFAC: Balogh — Salamon II., *
— Murányi, Rejtő. Soproni I. — S oF 6Ö. 
II.. Németh, Salamon I., Viktória, Svvi, 

Igazságos eredmény. Az ETO 
volt. A vendégek a 34. percben Nyi‘ % ,  
házki 11-esével végétnek. Szünet 
Balogh lövésével 2:0 a győriek eio'üjj 
Soproni II. javít. 2:1. Földesi meg=*Ut, 
óh az ETO tíz riftrc.ie' karnis nélkülés az ETO tíz percig kapus nélkül 
szik. íg y  is a győriek lőnek gólt
egyházki révén. 3:1. Viktória H 'e®i a- “ .. . ---- -nCfil3:2 lesz az eredmény. Három PerC£/,j50 
befejezés előtt biztosítja be Nyiregynnl«. 
a győzelmét. 4:2. Jó: Földesi (® g-r
zőnv legjobbja). Kovács I.. Balogh, 1 
bóth, Nyiregyházki, ill. Salamon l í 
rányi és Sebes. ■

M®0'AZ UAC A 7, ELSfl FÉM BŰBEN 
NYERHETTE VOLNA

(0^Salgótarjánt SE—Ungvári AC Ssl ^
Ung vár. 700 néző. Vezette: KovíI/  

SSE: Kűri csők -  Sümegi, Val 
Maros, Takács, Mester — Laiiga*’ 
biás. Szabó II., Kőszegi, Szaffió?;. ^  

UAC: Kies Gróhmann. B1' -mi.
Tnszár, Kaloosay II., Végh _  SAn'

A  helyi esúpat csatáiul i g| 
játezottak. Az uíiigváriak támuűó&fl cs#  
tik be a mérkőzést-. A  vendégé * A 
néha jutnak el az UAC kapwJaBnr. ___ ..............nnrL’l » J ihH

A íJŐl
továbbra is a hazai csapat táinítu’
felső sarokba bombáz. 0:1-

csatárai mindent elrontanak- . „ larifí 
Szünet 11 tán lassan feljönnöd

a 10 ____1. ..  : 10 mv kmák A 18. percben Torna- mlő golt. 1:1. A  23. percben 1 
tatlan lövéeót Kiss a lába SzeT
be a kapuba. 2:1. A 40- ^
II . klesolezi az ungvári v®fe, ir iin ^ íi 
jelről a hálóba g»r£t.

Tóbl»* .^ 5

Valentin, Szabó I I„
cgjobbjs). v<5S'b urD(a mezőny legjobbja), 

és Zá'ékor. .
LOSONC-TÖBB GÓLLAL IS GYÖ*

t e t t  v o l n a  ...»
Losonc—Beregszász 2:« fl;»>
Losonc. Vezette: Markov.cs. ^  

LAFC: Eszter— - Zmrna^ r^*
Kadó, K o s ty á l . '^ f^ ü S  III- ~  
Koienkás, Tóib. N °xal!s^ J X  K ará j^p
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öyét két kapufa jelzi. Lassan a Losonc 
is feLnyomul. A. 20. percben szép táma
dás után Tóth közelről a hálóba lő. 1:0- 
Mczőnyjáték tölti ki a félidőt- Szünet 
Után nyomasztó lesz a Losonc fölénye, 
de Moskóczi mindent véd. A BFTC is 
összehoz egy-kőt támadást. Kolenkás 
hivi másodszor a hálóba a labdát. Jó: 
Badó, Kostyál. Hegedűs III. Hegedűs (a 
Mezőny legjobbja), ill. Moskóczi, Izsák 
és Váradi-

A PERECES CSAK SZÜNET UTÁN 
TALÁLT MAGARA

DVSC—Pereces 3:1 (3:0)
Debrecen. 1200 néző. Vezette: Boros Zs.

DVSC: Keskeny — Antal I., Erdélyi 
-7 Ignácz, Gere, Papp — Drab, Szabó, 
Sidlik, Bihari, Nagy I.

PTK: Molnár — Hazai. Monostori — 
Bokros, Halmos, Borsányi — Futó II., 
í ’útő I., Jávor, <Papp, Turbéki.

A DVSC szél ellen kezd és azonnal 
felnyomul. A 8. percben Sidlilc jó  lab
dát ad Drabnak, ennek gyenge lövését 
Molnár beejti. 1:0. Kapushiba. A 11. 
Percben Monostori a büntetőn belül 
kezez. A 11-est Sidlik kétszer lövi, 
először fölé, azután a hálóba. 2:0. Vál
tozatos játék után a PTK-nak több 
helyzete van, de a csatárai nem talál
ják el a kaput. A 36. percben Drab 
Japos labdáját Bihari egyből vágja a 
hálóba. 3:0. Szünet után — meglepetésre 

a PTK kerül fölénybe, több jő  hely
zete van, de csatársora gyámoltalan. 
A 20 percben Papp kezezésőárt megítélt 
büntetőt Monostori belövi. 3:1. Jó: Kes
keny, Ignácz, Gere és Bihari, illetve 
Halmos és Turbéki.

>i ff

sürgős m
ÚTLEVÉLBE
BÉRLETBE

2 ó r á s  b e i ü l
PÁRISI fo tó
tffis EJ a. Párisi Nagy USlLSl Áruház ép.-ben

JÓ VOLT AZ ÓZDI CSATÁRSOR
Ózd—Kassai SC 4:1 (3:0)
Kassa, vezette: Zoltner, 

őV TK : Tamási — Asztalos. Zenta! — 
Bisztrl Miakolczi, Marőti — Farkas, 
■Pollik Tóth, Anocskai, Felvidéki.

K SC: Pajtás — Szlifkár, Hlivják —
Öacsö, Ivankő, Bednarik — Simonyi, Ba- 
'feházi, Vitéz, Tichy, Kalatz H l.

Az éjjeli fagy és a tegnapi hóesés ella- 
? írt> jó talajon játszották a mérkőzést. 
ÍJw a 2. percben Farkas átadásából 
‘ flth megszerzi az óVTK-nak a vezetést, 
GO, A kassaiak erősítenek, több sarok
rúgást érnek el, de a csatársoruk . gől- 
''éptelen. A 35, percben Anoesltoi átadá
sb ó l ismét Tútb eredményes: 2:0. A 
’ O peieben Felvidéki messziről küldött 
,cr8s lövését a kassal lcupas nem tudja 
vMeni. 3:0.

Szünet után Hliv.iák megsérül és né
hány percre kiáll. Az 5. percben Pajtás 
Röviden üt ki egy labdát, a. szemfüles 
Tóth bevágja, 4:0. A  kassaiak tisztelet- 
b’ólját Vitéz lövi, 4:1.

Az ózdiak céltudatosan, jól játszottak. 
A fedezetsor 6s a csatársor remek fej- 
átéka nagyban hozzájárult a győzelem- 
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val vitéz. Mészáros befut a hálóba, 8:0. 
A 41. percben Barna passzát Füzér be
vágja, 9:0. A 44. percben Füzér átjátssza 
magát a védőkön és belövi a tizedik gólt.

A DiMVAG meglepően jól játszott, a 
Nyíregyháza megzavarodott a két gyors 
góltól. Egyénileg Felföldi, Kalocsai, 
Barta, Magyar és Barna, 'illetve Bodna- 
rik, Pócsai és Szalai tűnt ki.

NEHEZEN EGENLITETT A PVSK 
M T IÍ-P V SK  1:1 (1:0).

Pécs, 1000 néző, Vezette: Kelesi dr,
MTK: Kárpáti — Eurkó, Beregi -r

Faludi, Péter, Liszkai J. — Ilovs^ky, 
Vidor, Liszkai II., Márei, Nemes.

PVSK: Tahi — Turmann, Radnai — 
Ködbaura, ónodi, Kelemen — Darányi, 
Lichtenstein, Sós, Puszpán, Leipán.

Az MTK lelkes csapata végig kezében 
tartotta a mérkőzést. A vezető gólt már 
a 7. percben lőtte Liszkai II. A hazai 
csapat csak szünet után tudott felnyo
mulni, de a vendégek védelme remekül 
tartotta magát. Az egyenlítés csak há
rom perccel a befejezés előtt sikerült 
Kelemen váratlan lövése révén. Jó: Kár
páti, Vidor, Liszkai II., illetve ónodi, 
Sós és Leipáfh

MKSC—ESzSE 3:1
Vezette: Mády. Az
nagyon gyenge volt
sovszky, Kovács és
Mauerer III.

MOVE-bajnotíság
BAFC—V. Rákóczi 2:1 (0:1). Erzsébet- 

utca. Vezette: Berecki. A jobb erőnlét
ben levő vendégcsapat megérdemelten 
győzött. Góllövő; Ménich (2), illetve 
ÉTisch.

(2:0). Fehér-üt,
Jaku-

XI. kér. ITE—Palotai SzSE 2:0 (0:6).
Lenke-űt. Vezette: Vincze. Könnyű
győzelem. Góllövő: Palotás (2). A játék
vezető Fogárt, Illetve Bátít kiállította

VIII. knr. SE—TSE 4:0 (2:0). Zágrábi- 
űt. Vezette: Egervári. Erösiramű, nagyon 
szép mérkőzés. Góllövő: Füzesi (3) és 
Pálfl.

T. Előre—Szent László FC 2:0 (1:0).
Tatai-út. Vezette: Sztreicher. A T. Előre 
nagy fölényben volt. A Szent Lászlót 
csak a nagy lelkesedés mentette meg a 
nagyobb vereségtől. Góllövő: Tauszig és 
Ilítzfalvy.

Rákoskegy—Fér. Törekvés 7:5 (3:3).
Rákoshegy. Vezette: Csepregi. Igazságos 
eredmény. Góllövő: Márta (3), Gugí (2), 
Jókai, Tarro (11-esből), illetve Szabó 
(2), Sipöcz, Metzbauer és Horváth II. 
(11-esböl).

TTC—Pomáz 2:1 (0:0), Törökbálint.
Vezette: Szibinger. Erösiramű játék. Meg
érdemelt győzelem. Góllövő: Agács (2,
mindkettőt 11-esböi), illetve Ráb III.

BKSE—Budaörs 2:2 (2:1). Békásme
gyer. Vezette: Tasnádi. Gyengeiratmi,
unalmas mérkőzés. Az eredmény igazsá
gos. Góllövő: Kernbaum és Locser, il
letve Herczog és Tóth.

Rákosliget—Klstarcsa 2:1 (1:1). Rákos 
liget. Vezette: Pusztai. Megérdemelt győ
zelem. Góllövő: Csép, Hideg (öngól), il
letve Foch.

KZsTE—Pesiszcntimre 2:0 (0:0). ttvas- 
say-út, Vezette: Tr.usz. Nagy küzdelem 
után a kapu előtt határozottabb csapat 
győzött. Góllövő: Büki és Rákász.

Bndatétény—SzISE 2:1 (1:1). Buda
tétény. Vezette: Kovács. Megérdemelt
győzelem. Góllövő: Meliqher és Megyeri, 
illővé Virág.

BCsTSE—Szentendre 5:t (0:1). Pomáz.
Vezette: Hercz. A BCsTSE csak a IT.
félidőben talált magára. Gátlövő: Mészár 
(21, Kondás, Márton és Frőlich.

Futball
M H U R E R Teréz-körúi 4.

fel
szerelés

Fa g y o n  g y e n g e  a z  a l b a  r b g ia

Komárom—Álba Regla 2:1 (1:0)
Székesfehérvár, 900 néző. Vezette: Koch. 
- ItFC: Vánj’a — Simon, Csizmadia — 
jlorés, Lehoczky L, Lehoezky II. — Tóth 
L, Ivicsies, Vágvölgyi, Tóth, Messinger. 

v ARAK: Mák — Borbás, K i3s — Csirke 
í*-. Varga II., Gergely — Háry, Jám- 
°L Rákhely, Szabó, Kábái.

. 4  komáromi csapat megérdemelten 

.kerté a mérkőzést a rendkívül gyenge 
Jenában lévő ARAK ellen. Mindkét csa- 
íőt tíz emberrel kezdett, mert Rákhely 

Vágvölgyi vonata, késett. Csak a 25. 
Intőben álltak be, akkor, amikor Tóth 
J, a komáromiaknak szerezte meg a ve- 
Vf,vst. Szünet után Messinger 2:0-ra nö- 

az arányt. Az ARAK átcsoportosít. 
JJíSa II. balszélső lesz. ő  lövi csapata 
fS'lát is, Jó; Ványt, Simon. Csizmadia, 
Jágvöigyi, ül. Mák, Varga II. és Jám-

A Ö1MAVAÖ lEGAZOLTA NYÍREGY
HÁZÁT

V DlM ÁVAG-NyTVE 10:0 (5:0)
■ísgyör, 1500 néző. Vezette: Lakatos.

J**}I6VAG: Horváth — Bán,. Felföldi 
sís Kalocsai, Csonka, Barta — vitéz Mé- 

vj'ós, Fazekps, Füzér, Barna, Magyra. 
h 'yT V E : Bodnarilc — Gál. lmos flr — 

Poesal, Kovács — Bíró, Sárdi II., 
$yasj III., Szalai, Mester, 

d ijw  a 2. perc végén 2 :0-ra vezetnek a 
g.yi8Syőrlek Magyar és vitéz Mészáros 
lij’ T'a góljaival. A 23. percben Fazekas 
(jfj^ft Kovács még beliebb segíti, 3:0.

A 39, percben Kalocsai labdájá
én  Ííjzér eredményes, 4:0. A 43. perc 
Vfgi Füzér lövése a kapufáról pattan 
Ifi' ég a szemíüles Barna a hálóba 

S 5:0- után a 10. percben Mészáros be- 
Ftizéf egyből bevágja, 0:0. A 16. 

Magyar egyéni játék után ló 
• " :0. A 19. pei'cbcn Füzér Iabdájá-

„TARTALÉKOSÁN” IS KITŰNŐEN 
JÁTSZOTT A HUNGÁRIA 

Hungária—Szolnok 5:3 (1:1).
Hunffária-üt.

Vezette; May és Sebes (szünet után)
A Hungária a válogatott Bíró, Dudás 

és sérültjei, a Szolnok Csabai ég Kolláth 
nélkül állott fel a következőképpen:

Hungária: Szabó — Kis, Korányi —
Négyesi, Túrán, Sebes (Klsuczkl) — 
Béky Miillcr, Cseh, Kardos, Titkos.

Szolnok: Gulyás (Horváth) — Horváth, 
Draskóczi — Selmeczi, Szűcs, Fazekas — 
Szántó, Nagy, Sárkány, Korom (Langa) 
Verner.

A Szolnok kezd, de rövid mezőny
játék után Müller révén a Hungária ér 
el dugót. A kék-fehérek állandóan 
támadnak. Titkos beadását Cseh rava
szul csavarja az ellenkező sarokba. 
Három perc múlva hatalmas Cseh- 
bomba (3:0) mutatja Matyi harcikedvét. 
Ezután Szántó szépít, majd nemsokára 
mintaszerű Müller—Gael:—Béky-akció
után Béky lövése a hálóban köt ki.

Szünet után a Hungáriában Kisuczki 
lesz a balfedezet (bokája kissé meg
húzódott). a Szolnokban Horváth lesz a 
kapus és Langa a balösszeköt 3, A Hun
gária most egy kicsit fékezi az iramot 
és a szolnokiak is többször szóhoz jut
nak. Nagy ugrik meg eredményesen 
(4:2), utána hosszú mezőnyjáték. A mér
kőzés vége felé Titkos jő  beadását Mül
ler belövi, egy pere múlva a Szolnok 
Longd bombájával válaszol rá (5:3).

Jó kis edzőmérkőzés volt. A Hungá. 
rián látszott, hogy tartja a jó  formáját, 
noha taraléltos (?) volt. A Szolnok Igye
kezett, de nem tudott felnőni a Hungá
ria klasszisáig,

Takács Béla, a Hungária segédedzője
Tartjuk a jó  formánkat . . ,

I’alla János, a Szolnok erőnléti edzője
Jobb volt a Hungária. Tőlünk csak 
Szűcs és Nagy tetszett.

Kispest—KAC vegyes—BVSC 5:5 (5:1).
Kispest. Vezette: Szues. A Kispest így 
állt fel az edzömérközésre: Rüek — Vig, 
Rátkai — Odri, Zalay, Fürst — Kalap. 
Molnár, Olajkár II., Borsi. D óri, A lelkes 
BVSC égyerfrangú ellenfele volt a vegyes 
csapatnak. Góllövő: Déri (2>, Olaikar II.. 
Molnár é3 Barsi illetve Moór (4, kettőt 
11-esből) és Maséhler. Jó: Déri és óalay, 
illetve Gazdag és Moór.

popagan®§a ifjúsági ÜS&k, leg jobb k aro láso k , 
legrug alm asabb  sersanyiitők

f e w s o j a a  s p o r t
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Budapesti amatőr mérkőzések
I. osztály

Keleti csoport
DSE—SzFC 1:1 (1:1). Táma-ö, Vezette:

Palotai!, Erotsiramú, kemény mérkőzést 
játszott a két csapat. Különíti jen a vé
delmek tettek ki magukért. Góllövő: 
Ambrus (11-esből), illetve fezecsei (11-osr 
bői). Jó: Balkal, Ambrus és Gubé-nyi, 
illetve Hevesi, Kern ács és Szecsei, A 
játékvezető Benkót (SzFC) az I, félidő
ben kiállította.

BSzKRT I I I — Filtex 1:0. Félbeszakadt- 
Ciprus-utca. Vozette; Beeskő- Az I. fél
időben egyenrangú ellenfelek küzdelme* 
Szünet után a játékvezető nem vezette 
tovább a mérkőzést, mert rendőrség: nem 
volt a pályán. Góllövő: Tóth. Kitűnt: 
Kornél, Horváth és Tóth, illetve Bohn, 
U'icaka és Weisz,

HálókOflsL-WSC 1:0 ((!:«). Wekerletc- 
Icp. Vezette: Harangozó- Elkeseredett 
küzdelem után a sereghajtó vendétgesa- 
pat szerencsés győzelmet aratott. Szünet 
után a WSO erősen támad, de a Háló
kocsi védelme mindent elhárít. Góllövő: 
■Linziugor. Jó: Magyart Gvóinusz I. és 
Weiubor, illetve Csapó, Baranyai és 
Bnboesay.

Ganz—BRSC 3:2 (0:1). Rákosfalva, Ve
zette: Hernádi. A Ganz lelkes játéká
val meg tudta fordítani a vesztésre álló 
mérkőzést- A BRSC már 2:0-ra vezetett- 
GóljÖvő: Virág^ (2) és Simon,. illetve
Szabó és Huffná-gel. Jó: Lassinigleitner, 
Virág és Simon, illetve Oberfmnk, 
Huffnágel és líochstein.

Hargita—PSC 4:1 f2 :l) , Pestújhely.
Vezette: Temesfői. Kíméletlen, dui*va
játék, sok fegyelmezetlenséggel tarkítva. 
A Hargita lelkes játékának köszönheti 
győzelmét. Góllövő: Vöiüs f3, egyet
11-esből) és Galló, illetve Koletich III. 
(11-esből). A játékvezető Gallót. illetve 
Koletich II.-t és Jenei I.-et kiállította.

Törekvés II.—NSC 2:1 >H):0). Bihari
utca. Vezette: Vogl R. Az első félidőben 
kiegyensúlyozott a játék. A II. félidőben 
a Törekvés fedezetsora úr a pályán. 
Mindkét csatársor mélyen formája alatt 
játszott. A Törekvés Takácsi két szabad
rúgásból lőtt góljával már 2 :0-ra vezet, 
az NSC az utolsó percben szénit Gárdo.*: 
11-eséből. Jó: Bregovics, Kónya é3
Takácsi, illetve Illyés és Palágyi.

Északi csoport
M. Előre-ZsTE 2:0 (1:0). öv-u Vezette 

Müller. A leheteti .r. csatárok mindkét 
oldalon sok gólhelyzetet hagytak ki- 
Góllövő: Demecz II. és Máté. A játék
vezető Hegy ösm almit, illetve Mátét ki
állította. Jó: Kuruez, Magvasi éö Be- 
nyus, illetve Keleties és Fézler- 

MSC—Testvériség 2:1 (0:1). Tatai-út. 
Vezette: Skulléti. Hullámzó játék, a lel 
késén játszó MSC megérdemelten győ 
zött a iéleknéiküli Testvériség ellen. 
Góllövő: Polgár (11-eisbőÍ) és Vindics,
illetve Molnár. Jó: Prazsák (MSC).

Elektromos II .—IIL kér. TVE 2:t (t:0). 
Latorca-n. Vezette: Boronkai- Élénkira
mú mérkőzés, csapkodó játékkal. Az I. 
félidőben egyenrangú ellenfelek, a II- 
félidőben a feljavuló Elektromos jobb 
támadósorával megérdemelten győz. Gól
lövő: Szlonszky és Fűzi II-, 111. Andaházi 
(11-esből). Jó: Fűzi II., Lengyel, Le
vente, Hansz, illetve Sah in és Strnub.

MPSC—BLIC 1:1 (1:1). Horthy Miklós- 
út. Vezette: Qlnm^n. Az I. félidőben 
egyenlő erők küzdelme. Szünet után 
nagy harc alakul ki, de eredmény nél
kül. Góllövő: Temos; illetve Jáger. Jó: 
Miklósi, Stefkó és Karácsok, ül. Bav- 
linka és Énoch.

Turul TE—Főv. TKör 2:2 (í:0). Váei- 
iifc. Vezette: Gárdo-nyi, Durva mérkőző 
a , jobb Turul győzelmet érdemelt volna- 
Góllövő: Zsoldos és 111. illetve- Lenkei 
és Juhász. Jó: Köböl, Stanzl 63 111, ill- 
Vojnovaky, Kajser I. és Hirsch. A já 
tékvezető Wintergrünt TTE és Miksát 
(Főv. TKör) kiállította.

URAK—MFTR 3:1 (1:0). URAK-pálya 
Vezette: Istenes. Lanyha iráni. Az
URAK a kapu előtti határozottságuknak 
köszönhetik a győzelmet. Góllövő: Pető 
(2) és Tárnok, illetve Galambos. Jó 
Sóiméi dér, Pető, Tárnok és Vízvári,, 
illetve Ébner, Kucsera és Patec.

Déli csoport
Goldbcrgcr SE-M AVAG  .IT. 4:1 (4:1)

Kőbányai-út. Vezette: Kékesi. Az angol 
rendszert játszó esn ontok mérkőzését 
hiztosan nyerte a Goldberger SR, Hol 
lósi MÁVAG 11-est hibázott. Góllövő 
Osöpü (3, egyet ̂  11 esből) és Mészáros 
illetve Ilollósi. Jó: Mészáros, Kádár és 
Kovács, illetve Kárpáti, Hollósi 
Baranyai.

M. Poszté—FSC 2:t (2:0- Budafoki-út 
Vezette: Mieskey. Változatos játék. A 
mezőnyben egyenrangú ellenfelek. Az M 
Posztónak a csatársora, az FSC-nek a 
védelme volt jő. Góllövő: László és 
Tóth I I ,, illetve Nagy II. Jó: Jankovics, 
Takács és Váradi, illetve Ballia, Boros 
és Monchlieim.

WMTK—KTC 6:1 (2:1). Oeglédi-út. Ve 
zette: Ligeti. A KTC csak egy félidő 
bpn tudott ellenállni a jobb csatársorral 
rendelkező Cftonelieknek. Az els-1 félidő 
góljait Kiss, Füzesi, illetve Kovács rú 
ta. Szünet után Hárai négy gólt lőtt_ 
J ó : Havas (a mo-zőnv legjobbja), Hárai 
és Lenes, illetve Kovács, Dombi és 
Cngnny.

PcMTK-MAFC 5:2 (1:2). Bortalan-utca 
Vázétté: Pusztai. A MAFO a második 
félidőben csak 10 percig bírta az ira 
mot 8 azután teljesen összeroppant. Gój 
lövő: Papp, Hanoid (ll-esből), Mészáros 
MatLag és Hrotkó II.. ill. Szabó és Ma 

Jó: Papp, Balogh, Faragó és Hrotkó 
I., Ül. Gombos, Szép (a mezőny legjobb
ja ) és Pécsi. Szépföldit PcMTK és Rábát 
MAFC a játékvezető kiállította.

KSSE—ETC 4:3 (1:6). Gyömrői-út. Ve
zette: M dnár. A már ?:0-ra vezető KSSf 
n.eh&zen győzött a lelkes erzsébetiek el 
len. Góllövő: Mánolovits (4), ill, Gomb 
kötő, Pintér és Simonit® (ll-etsből). Jó 
Thfir, Varga, Mánolovits (a mezőny le-;_ 
jobbja), illetve Boros, Simonits écs Spietz.

SAC—KTK 5:1 (3:1). Soroksár. Ve
zette: Barabás. Jó játékvezetés mellett 
jóiramú, kemény mérkőzést vívott a két 
csapat. A tíz emberrel játszó SAC meg
érdemelten győzött. Góllövő: Péter (2) 
Pfiszter (2) és Fritz, illetve Ziegler. Jó 
Péter, Karlovits. Valtner és Pfiszter, il 
letve Ziegler, Dilik. Valtnert SAC a já
tékvezető az T. félidőben kiállította.

Hungária—BMTE 2:2 (2:6). Budafok. 
Vezctle: Rónai. Szép mérkőzésen igazsá
gos eredmény alakult ki. Az I. félidő 
ben * Hungária, szünet után «a BMTE 
volt á jobhlk. Góllövő* Kosaras (2), ill 
Reioer ég Füred?. Jó* Nagy, Kosaras és 
Hn&vésif ül-otv î Buda® és Beise^ s..

II. osztály
Keleti csoport

Autótaxi—Kflb. FC 2:2 (1:0). Szőnyi-
út. Vezette: Matisz. Gyenge mérkőzésen
az I. félidőben a Taxi, szünet után 
a Köb. FC volt fölényben. Góllövő: Mé- 
lesz és Iklódy, illetve Tófalvi (2).

RTK—BTC 1;1 (1:1). Rákosszentmi
hály, Vezette: Kardos. Az RTK nagy fö
lényben játszott, de tőm adósora tehetet
lennek bizonyult. Góllövő: Bozzák, illet
ve Lakatos. Az RTK-ból Jávorsánszkit, 
ü BTC-ből Simont a játékvezető kiállí
totta.

KTSE—ZAC 3:1 (2:0). Pestújhely. Ve
zette: Horváth. Végig csapkodó, unalmas 
játék. Góllövő: Szemerei, Abérc és K o
csis, illetve Kelemen.

R A C -K M T I 2:2 (2:0). Miklés-telep. 
Vezette: Gyergyói. A RÁC a második 
félidőben elbizalcodottanv játszott. A 
KMTE megérdemelte a zvegyik pontot. 
Góllövő: Scheffer (2), illetve Kucsera- és 
Proceller.

SzNSE—Spárta 4:1 (2:1). Állami-telep. 
Vezette: Boros. Könnyű győzelem. A 
Spártát csak kapusának remek védése 
möntette meg a súlyosabb vereségtől. 
Góllövő: Barta (2), Füzér é3 Paksi,
illetve Braun. Sánta, a Spárta kapusa a 
mezőny legjobbja.

SzRTC—Köb. AC 4:3 (1:2). Rendessy- 
telep. Vezette: Rurk. A fiatalokkal tele
tűzdelt SzRTC szép játékkal győzött 
fölényeskedő Köb. AC ellen. Góllövő: 
Máté (2) és Papp (2), illetve Balogh (3).

Északi csoport
BTK—Compaktor 4:1 (2:0). Fáy-u. Ve

zette: Kereki. A szépen játszó BTK 
biztosan győzött. Góllövő: Gábor (2),
Drobni (11-esből) és Hüttler, illetve 
Horváth.

ÜTSE—TLK 3:1 (2:0). Attila-u. Ve
zette: Sziget. Erösiramű mérkőzés, meg
érdemelt győzelem. A TLK  csak nyolc 
emberrel állt ki. Góllövő: Pákozdi (2,
e@’yet ll-csből)j Szakmeistea*, illetve 
Schmidt.

VI. kér. SC—Pannónia 4:2 (2:1). Váci- 
út. Vezette: Szőllősi. A VI. kerület tá
madósora határozottabb volt. Góllövő: 
Molnár (2), Bánóéi és Barti, illetve Tóth 
és Szabó.

UTE II.—UMTE 3*3 (2:0). Szt Lászlő- 
tér. Vezette: Nagy L. Az UMTE lelke
sedésével egyenlítette ki az UTE na
gyobb tudását. Góllövő: Harsányi, Schu
bert és Horvát, -illetve Sebő (2, mind
kettő 11-esből) és Kmetykő. Gyárfást 
UTE a játékvezető kiállította.

UVASC—TSC 4:3 (3:1). Tatai-út. Ve
zette: Molnár. Egyenlő ellenfelek igen
élénk küzdelme. Góllövő: Lekért (2),
Géch (2), illetve Kecskeméti, Nagy és 
Kalkusz (11-esből).

UFC—B. Magyarság 8:0 (2:0). Félbe
szakadt. Vörösvári-űt. Vezette: Bácskay. 
A II. félidő 25. percében a játékvezető 
komolytalan játék miatt lefújta a mér
kőzést. Góllövő: Beszke (4, egyet 11-es
ből), Mejer (2), Szloszták II. és Dvor- 
nyik (11-esből). A játékvezető a B. Ma
gyarságból Mogyoródit és Vasst, az 
UFC-ből Szloszták H-t kiállította.

Gázgyár—GTE 0:0. Vezette: János!.
Erősiramú, izgalmas mérkőzés. Az első 
félidőben egyenlő ellenfelek. Szünet után 
nagy fölényben iátsz’k a Gázgyár, de a 
kemény OTE-védelem mellett csak két 
kapufát 15 s az utolsó percekben még 
a javára megítélt 11-est ib* elhibázza.

Déli csoport
Gamma II.—Kelen föld 3:2 (1:0). Bá-

náth-u. Vezette: Szigeti L. Nagyiramú, 
izgalmas, gyönyörű mérkőzés. A  Gamma 
óriási lelkesedéssel küzdött. Góllövő: 
Hajdú, Nagy és Gahir (11-esből), illet
ve Pongrácz és Fehér. Simont (Kelen
föld) a játékvezető kiállította.

Goldberger SE I I — 33 FC 3:1 (2:1). Bu- 
dafoki-űt. Vezette: Kecskeméti. A kapu 
előtt határozottabb Goldberger győzött. 
Góllövő: Somogyi (2) és Hajdú, illetve 
Nagy II. Batát, illetve Szabót a játék
vezető kiállította.

PcMTK II.—FVSIC 6:1 (:!:«. \vá.sóIíM- 
u. Vezette: Gyékis. . A többet támaiió
PeMTK rapí?árócl:nelten nyerte a mér
kőzést. Góllövő: Sohwart (2). IJltz f2),
Kemény és örsi (11-esből), illetvo Szá
lai.

BEAC—FSE 3:1 (1 :0 ). Soroksári-űt.
Vezette:’ Siklós. Az első főlidöben nyo
masztó FSE-fölény, eredmény nélkül. 
Góllövő: Horváth (2) éa Angyal, illetve 
Fellner.

P. Juta—.Tinniíráfia 1:1 (1:0). Slir.or-
u. Vezette: Selmeczi. Esyenlö erők küz 
rielme, igazságos eredmény. Góllövő: 
Balázsovics II., illetve Fegyverneki (ön
gól).

BIK—KAOE 8:1 (4:1). Soroksári.üt.
Vezette: Nagy J. Állandó fölény mellett 
megérdemelten győz a BIK. Góllövő 
Kovács (3). Tatár 12. egyet 11-esből) és 
Palotás, illetve Erdösi.

A Kalapos—Est mérkőzés elmaradt, 
mert az Est csapata nem jelent meg a 
pályán.

III. Osztály
Déli csoport

BEAC CT.—I.o. F f! 1:1 H :0). Lágy, 
mányos. Vezette: Majorszky. Góllüvö:
Sehíiffer, illetve Slern.

TV. osztály:
Északi csoport

A Vízművek—P. Remény-mérkőzés a 
pályát borító víztömeg miatt elmaradt.

V. osztály.
Keteti csoport

Filtex- n .—NJTO II . 4:1 (2:0). Gól
lövő: Petrovai (2), Gyarmati és Koffer, 
Illetve Wessely.

Hálókocsi m . —flzFr III. 1:1 (1 :0).
Góllövő: Kiss, illetve Hegedűs.

Ganz III.—K. Törekvés JI. 5:1 (3:0) 
GölUivő: Kecskeméti (2). Langmár (2) 
és Németh, illetve GyCrösi.

WMTK III.—Szondy II. 2:1 (2:1).
Góllövő: Lovas és Gremmer, illetve Pető.

HEAO II.—Tipográfia 5:0 (4:0). Gől- 
iövö: Baksi (2), Bugyin, Jobbágy és 
Kanda.

Nyugati csoport
TLK IT.—TTE II. 10:1 (6:1). Gól-

lövő: Makovnik (3), Hídvégi (2), K o
vács (2), Battyini (2) és Major, ill, 
Miklósi.

B. Magyarság IX—J1SO II. 2:1 (1:1)
Góllövő: Popovics és Szalai, illetve Bán. 
hidi.

PTSG ír — BAC II. 10:2 (4:2), Gól-
lövő: Firkovies (4), Jűger (4> és Bodor 
(2). illetve Bakonyi és  Schlégl.

BESG n — NÍC II. 6:2 (3:1). Gól-
lövő: Tóth (3), Bcndo (2) és Papp
(11-esből), illetve Steisl (2).

Északi csoport
Törekvés III—BTK XX, 9:6 (1:0). GŐS-
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április á-án
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p an g ó  n yerh ető .
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lövő: Varga (4), Déri III. (2), Molnár 
(2), és Poczik.

KEAC II— ITVASO II. 12:0 (4:0).
Szent Láiszló-tér. Vezette: Hyross. Gól- 
lövő: Cibere II. (4), Kelemen (2), Vajda 
(2), Lifka (2) és Szabó (2).

Snárta I I— Főv. Altisztek II. 1:1 (2:0). 
Gőllfirő: Németh (6) és Kardos, illétv« 
Dinnyés.

Déli csoport
A Siketek—KAOE II. mérkőzés elma

radt. mert. a KAOE-játékosok igazolván 
nyait nem hozták ki.

KAFC—OSOS 3:0 (3:0), Góllövő: M& 
száros, Magyar és Pató,

fKIMm íl U0VAÍJ UiK&fZER.&V/SB.'*
. BUDAPt/T.VM.ItAltOCZI-(n 6 0  

wm£g«zi»cyiir ifrujjoM r,

Q eraldé II. r,e1"vPS0.^
M. Fosztó I I— MAFO III, 3:0 (2 :0)„

Góllövő: Kálmán (2) és Miszlai.
BBFC II— I.ÓSC 1:1 (1:0). Góllövő:

Krunovszky, illetve Erdélyi.
Gamma III— FSO II. 3:2 (2:1). Gól

lövő: Folmanek (2) és Bálint (öngól), 
illetve Ott (2).

Előkészítő osztály
WOSC III— TLK III. 17:0 (10:0;,

Félbeszakadt. A játékvezető -a II. fél
idő 28, percében komolytaaln játék miatt 
a mérkőzést lefújta.

Az RTF, III— PATE IT. mérkőzés el
maradt, mert a megyeriúti pálya víz 
alatt áll,

Ganz IV— Függetlenség II. 5:3 (2:0).

O LASZORSZÁG
Pontot vesztett a Bologna, kikapott 

az Ambrosiana!
Bari—Bologna 1:1 (1:1), 'Novara—Ju- 

ventus 1:0 (1:0), Lazio—Venezia 1:0
(0:0), Milano—Napoli 3:0 (0:0), Genova— 
Liguria 2:0, Fioventina—Ambrosiana 3:0 
(0:0), Torino—Roma 4:0 (2:0), Modena— 
Triestina 2:1. A bajnokság élén ez a 
helyzet: 1. Bologna 36 pont. 2. Ambro
siana 34, 3. Genova 32, 4. Lazio 29, 5. 
Juventus 29, 6. Torino 27, 7. Triestina 
24 pont.

A B) ligában: Palermo—Udinese 3:0, 
Catan;n—Verona 1 :1, Pro Vercelli— 
Lucohese 1:8, Molineíia—Livorno 1:0, 
Padova—Atalanta 2:1, Fanfulaa—Sanre- 
mese 7:2, Alessandria—Eresein 3:1, Siena 
—Anconltana 2:1, Pisa-—Vigevano 3:2.

A s íe lő n  lég- 
izga lm asab b  film je 1

Premier szerdán1



ag „ « * " « » «  *i r n3mmim Hétfő, 1940 Április 1-

Reszkessetek,
o laszok I

Irta: Bök Maki
— Uraim! Nem, szeretem a lako

dalmas hangulatot! Nem szeretem a 
kalapomat feldobni a levegőbe. Az 
első gólnál feldobtam, nem esett 
vissza s igy a másik két magyar 
gólnál akkor sem dobhattam volna 
fel, ha akartam volna. Egyszóval 
félre a szenvedélyekkel! Lássuk a 
rideg számokat. Ez a svájci csapat 
ősszel három-egyre porolta el az 
olaszokat s most döntetlenül játszot
tak velük Torinóban.

— Mit jelent ez, uraim, józanul 
és ridegen? Azt, hogy mi úgy körül
belül öt-hat góllal jobbak vagyunk, 
mint az olaszok.

— Mondom, számítsunk ridegen. 
Három egy, megy egy-egy, az négy- 
kettő. Négy meg három az hét, 
ugyebár. Tehát a magyar csapat öt 
góllal jobb, mint az olasz. Ez nem 
csalás, nem ámítás! Matematika.

— Felmerül a kérdés, hogy mi lett 
volna, ha ma az olaszok ellen ját
szottunk volpa f

—  Csapatunk remek fölénnyel 
játszva legföljebb egy góllal kapott 
volna ki...

D iá t o k  te n is z e z z e n e k !
Kitűnő, erős, 7 részes ütő, t%  ___  C é g ü n k  nagy, középiskolai

tartós, jó hurozással lr”> m iáss ss p r o p a g a n d á j a !
tenisz-szaktlzlot, V., gr. Tlss® 
Is tv á n  a .  16. 'Rálvünv-u. Bárok) 
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Vidéki bajnoki mérkőzések

Komlói SE—I)VÁC II. 4:0 (3:0). Pécs. 
Vezette: Berényi. Góllövő: Kovács (2),
Nagy és Kiss.

Bajai alosztály
Nagymányoki SE—DvSE 1:1 (0:0. Doni. 

bóvár. Vezette: Pauncz. Egyenrangú _fe- 
Ick, jó  színvonalú mérkőzés. Pálfi lőtte 
a vezető gólt, Galambos egyenlített.

Bajai Bácska—SzTSE 4:9 (8:0). Szek- 
szárd. Vezette: Sztauyijika. A II. félidő
ben visszaesett a TSE. Góllövö: Rápity 
IX. (4).

c i k k e k  k i v á l ó a k !

MOZI
Honfitársunk, Borsody Ede ren

dezte az Ufa izgalmas Afrika-film- 
jét, a „Kongó expressz“ -t, amelyet 
ezen a héten mutatnak he Budapes
ten. Borsody még csak egy esztendeje 
„igazoltatta át“ magát a film dísz
lettervezői közül a rendezőkhöz s az 
Ufa máris rendkívüli feladatok meg
oldását bízza rá. A  „Kongó expressz“ 
rendezése is rendkívüli feladatot je
lentett. Borsody Ede bravúrosan ol
dotta meg feladatát. Igaz, hogy há
rom kitűnő színész játszotta a film 
főszerepeit: Marianne Hoppé, Willy 
Birgel és René Deltgen.

Á prilisban  kezdik meg Berlinben 
az „Éjjeli zene“  című új Gigli-film 
felvételeit. Rendező: Bolváry Géza. 
Bécsben viszont Paula Wesselyvel 
kezdik meg a „ Tschapperl“  című 
film felvételeit. Ennek a rendezője 
Gustav Ucicky.

C P O R T É R M E T  
E t V É N Y T  koszi,

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

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: n =  »/i, í  =  Vt. h =  %

Bemutató mozik
ÁTRIUM f6, f8, £10. Jöjjön elsején. 
jASINO ti, f6, f8. Ferdinánd és a három 
cis malac.
jITY h6, h8, hlO. Indián eskü. 
lORSO 5, f8, 10. Norma Shearer, Joan 
JraWford: Asszonyok.
DÉCSI 6, 8, 10. Jöjjön elsején.
FÓRUM n6. 18 hlO. Ha eljön a holnap. 
HÍRADÓ 10—24-ig folyt. Magyar-Ufa- 
Metro-Fox és rajzos híradó. Kultur- és 
színes film. Riport az elnémult finn had
színtérről. . ,
ŐMNIA 5, n8, Í10. Göre Gábor visszatér. 
tlADIUS f6, h8, hlO. A szerelem bele- 
SZÓI. _  _ ' _
ROYAL. APODDO n6, Í8, hlO. Oz, a 
;sodák csodája.
SCALA n6, f8, hlO. Vén lány.
URÁNIA 5, n8, Í10. Kitty és a világ- 
konferencia.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Í4, Í6, f 8, Í10. Trópusi
CAPITOD f i i ,  h l, 3, n6, Í8, hlO. Halálos 
tavasz.
CORVIN ti, te. f8, Í10. Csapda.
ELIT 4, 6, 8, 10. Csapda.
KOLLYWÓOD f4, f6, Í8, t!0. A  potya-

ía'm ARA  f i i ,  h l, 3, n6, f8, hlO. A  négy

iLOYD 4, 6, 8, 10. Finnország lángok- 
an. .
■ALACE 11, 2, 4, 6, 8, 10. Várlak. 
AVOY Í4, 16, f8, flO. Pygmalion. 
IMPLON f4, f6, Í8, flO. Csapda.
TUDIO 11, 2, 4, 6, 8, 10. Kedélyes 
zálloda.

Továbbjátszó mozik
i/KOTAS n4, n6, n8, nlO. Garzonlakás
aao; ■* , . _»
elvárosi 4, 6, 8, 10. Garzonlakás kiado- 
UDAI APOLLO 15, h7. 9. Földindulás. 
LÖORADO 4, 6, 8, 10. Kék csillag. 
OMEROS h5, 7, nlO. Földindulás,
3OLY Í4, f6. 18, Í10. Földindulás. 
5ZSEFVÁROSI £4, f6, f8, 110. Hófehérke 
i a hét törpe. ■ .
LYMPIA 11, 2, 4, 6, 8, 10. Asszonyok 
:állodája. „ , , ,
TTHON n4, n6. n8. nlO. Földindulás. 
ATRIA 4, 6, 8, 10. Mátyás rendet
KÖNIX 11, 1, 3, 5. nS. flO. Földindulás. 
tALTO 11, 1, 3, S, n8, nlO. Asszonyok 
állodája.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivétel#*

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
VIII., ttökk SzilárJ-ntea 4.

— Telefon 132—499 ás 133—977. Levél
éin:: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Te* 
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Felé
lőé kiadó; Kulteár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra T 
ZM, negyedévre 6.—. külföldre ♦. —
{Amerikába 10— ).

Nyomatott a St lium Bt. körforgóid
# m , w ^ i  m m

KELETI A.LLJÖVETSÉG
DGSE-DM TE 4:2 (0:3). Debrecen.

Vezette: Hatvani. Az első félidőben a 
DMTE, a másodikban a DGSE volt 
fölényben. Góllövő: Szilágyi (2). Nádrádi 
és Tóth. illetve Kozma és Sebes.

N ylíXSE—Mátészalkai VTE 2:0 (2:0).
Nyíregyháza. Vezette: Madarász.
Neumann és Szainik góljaival megérde
melten győzött az NyKISE. Jó: Tóth, 
Csémi, Kábái és Demeter, illetve Csépes, 
Sándor és Kerezsi.

Berettyóújfalui Turul—MOVE HTE 6:0 
(3:0). Hajdúböszörmény. Vezette: Sárosi. 
A jobb erőnlét döntött.

NSE—Ungvári KMSE 1:1 (1:1). Nagy- 
leálló. Vezette: Egresi. Idényeiéi játék,
igazságos eredmény. Góllövö: Miskolci,
ill., Aragonics.

II. osztály
SBTK—Ormospusztai MOK 4:1 (2:1).

Sajtószentpéter. Vezette: Adorján. Gól
lövő: Krosina, Jelényi, Moklár (2), ill. 
Vavrik (öngól).

NYUGATI ALSZÖVETSÉG
TJKFC—Pápai Kinizsi 6:0 (0:0). Uj-

komárom. Vezette: Döbrössi. Az I. fél
időben még gólképtelen a helyi csatár
sor. Szünet után magára talált és hen
gerelt. Góllövő: Kovács (2), Gabriás (2), 
Jakab és Mészáros. Jó: a csatársor,
illetve Tar és Burián.

SzFC—Siófoki SE 2:1 (1:1). Szombat
hely. Vezette: Kotteszko.. Gyenge szín
vonalú mérkőzés. Az SzFC végig nagy 
fölényben volt, a SSE jól védekezett. 
A 16. percben Páncél kapu előtti kava
rodásból megszerzi a vezető gólt. A 25. 
percben Vanek közelről egyenlít. 1:1. 
Szünet után a 16. percben a játékvezető 
általános csodálkozásra 11-est ítélt. (Mint 
utólag magyarázta, azért, mert az egyik 
SSE-hátvéd belefejelt Páncélba). Az SSE 
tiltakozik az ítélet ellen, de hiába. 
A  büntetőt Schütz értékesíti. 2:1. Jó: 
Páncél, Horváth I. és Szakály, illetve 
Vanek, Kiss és Nagy.

GyAC—ETO 15* 2:0 (0:0). Győr.
Vezette: Vécsey. Igen gyenge iramú
mérkőzés. A GyAC csak az utolsó öt 
percben nyeri meg a mérkőzést Kovács 
és Lantos góljaival.

PPSC—.Székesfehérvári MÁV Előre 9:0 
(6:0). Pápa. Vezette: Periinger. A fehér
váriak egyik játékosa lekéste a vonatot 
és így az Előre végig csak tíz ember
rel játszott. Góllövő: Limperger (3),
Antalfi (3), Ács, Magyari és Tomenga. 
J ó : a góllövők, illetve Magyar, Wollein 
és Nagy.

Haladás II. (Szombathely)—H. kér.
SC 2:2 (2:1). Győr. Vezette: vitéz Novák. 
Egyenrangú ellenfelek, igazságos ered-* 
mény. Góllövő: Lovász és Diószegi (ön
gól), illetve Mendel és Szabó.

DAC—Fűztői AK 2:2 (2:1). Győr.
Vezette: Martos. Erősiramú, szép mér
kőzés, igazságos eredmény. Góllövő: 
Szenes és Fekete (11-esből), illetve 
Lengyel (2, mindkettőt 11-esből). Szenest, 
illetve Lengyelt kiállították.

Hubertus—Várpalota Unió 2:1 (2:0).
Magyaróvár. Vezette: Kulcsár. Az I.
félidőben a Hubertus sokat és veszélye
sen támad, de a kitűnően védő Tóth 
nagyszerűen hárít. A 31. percben Király 
lövi a vezető dugót. A 40. percben Spis- 
sák eredményes. A II. félidőben el
lanyhul a játék. A 28. percben Csiszár 
váratlan fejese gól. 2:1. Nagy az iram 
ezután, de mindkét védelem jól áll a 
lábán. Jó: Eanyár. Szabó, Vucskó és
Zsolnai, illetve Tóth, Moczik. Murányi 
és Csiszár.

II. osztály
CVSE—Sotex (Sonron) 6:0 (2:0). CeU- 

dömölk. Vezette: Mikóczy. Góllövő: Sülő 
(3), Somogyi, Havas és Osváth (11-esből).

Ha.imáskéri SE—SSE Ií. 6:0 (2:0). Sió
fok Vezette: Csáder Góllövő:. Kása (2). 
Jávor (2). -Pintér és Gábor.

KSE—Szombathelyi FC II. 1:0 (1:0). 
Kőszeg. Vezette: Koltai. Góllövő: Kán
tor.

Veszprémi TC—ABAK II. 3:3 (2:1).
Székesfehérvár. Vezette: Bruclcner. Gól
lövö: Fodor (2), Vadas_ (öngól), illetve 
Erdős. Perényi és Horváth.

SSSE—SFAC II. 1:1 (1:0). Sopron.
Vezette: Körösi. Góllövö: Göl ti, illetve 
Steiner (11-es). „  „

Péti KSE—V. MOVE 5:0 (2:0).
Veszprém. Góllövő: Both, Kovács (3) és 
Paulusz.

PPSC H .—Kapuvári SE 3:0 (1:0).
Pápa. Vezette: Tóth. Góllövő: Nemes,
Schampár és Beschoner.

KTK—Haladás III. (Szombathely) 4:3
(9:2). Körmend. Vezette: Varsányi. Gól
lövő: Várhegyi (2), Halmai és Pilipár, 
ill. • Halmos, Borbély és Borovszki (ön-

Hatvanl VSE II.—ETK II. 3:0 (1:0).
Eger Vezette: Sipos. Góllövö: Teréki
(2) és Keller.

MOVE Egri SE I I — GyAK II. 1:1 (1:1).
Gyöngyös. Vezette: Bori. Góllövő: György, 
illetve Mátyási II.

PBCSE II.—Mátranováki LK 5:2 (0:2).
Zagyvapálfalva. Vezette: Wahlkampf.

Losonci Vasutas SC—Kisterenye 3:0 
(2:6). Losonc. Vezette: Hirs'C.h. Góllövö: 
Sziabey (2) és Trenka.

D1MAVAG I I I—  MVSC II . 19:0 (2:9). 
Diósgyőr. Vezette: Molnár. Góllövő:
Schramkó (3), Tóth (2), Szél, Végvári, 
Nagyra,ajtényi, M zár és Orosz (öngól).

Salgótarjáni BTC III— NŐSE 2:1 (1:0). 
Nagybátony. Vezette: Szentgyörgyi.
Góllövő: Lupák és Manyász (11-esből), 
illetve Újházi III.

II. osztály
MÁV Sátoraljaújhelyi AC—Előre SC 

5:0 (4:0). Miskolc.. Vezette: Szentiványi. 
Góllövö: Tiszolci (3), Dankai és Tálján.

MOVE Recski TK—OVTK III. 3:1 
(1:1). ózd. Vezette: Petrik. Góllövő: Mé
száros. Répás, Kaschmitter (11-esböl), 
ill. Kállai.

Dunakeszi Magyarság—C. MOVE 3:1
(0:1). Cegléd. Nehéz győzelem. Góllövő: 
Zsíros (lí-esből), Szalay és Fényi, illetve 
Marton II. (11-esből).

VSC—Mcraori SE 6:1 (4:0). Vecsés.
A megfiatalított vecsési csatársor pom
pásan játszott. Góllövö: Kővárig (3),
Remenár, Csurgai és Földi, illetve 
Kovács.

VSE—Gödöllői BIK 4:0 (2:9). Vác.
Idénycleji, gyenge játékot mutatott be 
mind a két csapat. Góllövő: Zentai (3) 
és Virág.

I. B) osztály:
NISE—Kisalagi SE 3:1 (0:1). Nagy

tétény. Vezette: Horeczky. Nagy hajrá
val győzött a NISE. Góllövő: Szalai,
Kuch és Bagyula, illetve Stancel.

KTE II.—Gödöllői IK  II. S:1 (1:1).
Rákoskeresztúr. Góllövő-: Abelovszky (5), 
Hoíbis, Schmidtheim és Hammer, illetve 
Lechner (öngól).

RVSE—RTK II. 2:1 (1:1). Bakos. Gól- 
lövő: Villák (2), illetve Gombás,*

ASC—Dorcgi AC II. 1:1 (1:1). Alag. 
Izgalmas, nagyon szép küzdelem, igaz
ságos eredmény. Góllövő: Gyuracsek és 
Gyarmati.

SZEGEDI ALOSZTÁLY

gól).
SzIíE—Soproni VSE II. 2:1 (0:1).

Szentgotthárd. Vezette: Keresztényi.
Góllövő: Káuba, Kogelmann, illetve
Szabó.

MBE—Előre IT. 1:9 (9:9). Mór. Vezette: 
Takács. Góllövö: Arányi.

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG
Apátfalvai SC—GyAK 2:0 (1:9). Gyön

gyös. Vezette: Csala. Erős iram. A ven
dégcsapat csatárai ragyogóan játszottak. 
Góllövö: Napholc (2).

A  Zagyvapálfalvára kitűzött PBOSE 
I .—BTSE mérkőzés elmaradt, mer; a 
BTSE nem jelent meg-

Az Ózdra kitűzött MOVE OVTK I I — 
Kassai Törekvés mérkőzés elmaradt- A 
kassaiak vasúti akadály miatt nem je
lentek meg. „ „

Miskolci VSC—BLASE Í:1 (3:1). Bor- 
eodnádaed. Vezette: Tóth. A teljesen ed
zés nélkül álló BLASE rászolgált a 
súlyos vereségre. Góllövö: Balogh. Far
kas (2), Szabó (2), Török (11-es), illetve 
Pál

Salgótarjáni SE II—  SFC 3:3 (1:0).
Vezette: Halácsi. Mély talajon gyenge 
játék Góllövö: Trubiánszky (2), vitéz
Maioro3, 111. Kellő II., Sebők és Selbesti.

MOVE Egri SE—MMTE.2-.1 (1:0). Mis
kolc. Vezette: Mágori. Egyenlő erők küz
delme. Góllövö: Bóta, Sztrapkovics. ill. 
Kripkó. Jó: Hidasi és vitéz Zagyvái, ill. 
Kovács.

Mnesonyi BTC—ETK 1:0 (0:0). Eger.
Vezette: Schramkó. Az ETK is nyerhe
tett volna. Góllövö: Marczinaskó.

DiMAVAG ír —Miskolci LESOK 16:9 
(7:9). Diósgyőr. Vezette: Rózsa. A LE
SOK végig alárendelt szerepet játszott. 
Góllövö: Teleki (7), Liptai (4), Ka.lotai (S) 
és 8omaá

Sylvanla—SzTE 4:0 (1:0). Szentes. Ve
zette: Liliom. A  vendégcsapat jobb volt, 
a játékvezető gyenge. Góllövö: Somkó 
(2), JukászSö Ceglédi.

SzVSE—SZTK 2:1 (0:0). Szeged. Ve
zette: Emődi. Megérdemelt győzelem.
Góllövő: Sajtos II. és Borbély I., ill.
Kalmár. Jó: Sajtos I „  Balogi (a mezőny 
legjobbja) és Bakos, ill. Szekeres, Fix- 
mer és Kalmár.

M AK-M TK 3:3 (1:0). Makó. Vezette: 
Vezér E. Gyenge ellenfelek, helyenként 
mégis rendes játék. Igazságos eredmény. 
Góllövö: Major (3), ill- Széli (2) és
Oláh.

KTE—Hódmezővásárhelyi TE 2:1 (1:1) 
Kecskemét. Vezette: Grulich. Izgalm#
mérkőzés. Góllövő: Magyar II., Kákonyi 
dr, illetve Magyar.

II. osztály
Sz a k  I I . - r T C  II. 1:1 (0:0). Szeged. 

Vezette: Dóbóczky. Góllövő: Barta, Illetve 
Zsemberi III. Takácsot és Puskást SzAK 
kiállították.

Postás—Kistelek! TE 3:0 (0:0). Sze
ged. Vezette: Pataky I. Góllövö: Venkey 
(2) és Solymár.

SzVSE II— Zrínyi 2:3 (2:0). Szeged. 
Vezette: Barcs. Góllövö: Borbély II. és 
Sajtos IV., illetve Tóth és Szabó (11-es- 
ből). Lehóczkyt SzVSE kiállították.

KEAC II.—HASS 2:0 (1:0). Szeged
Vezette: Gaál. Góllövő: Kiriuyi ős Bor-
^Kecskeméti AC II.—KuTE 3:1 (2:0).
Kunszentmárton. Vezette: Lupták. Goi- 
lövő: Borbély II (2, egyet 11-esből) és 
Várszegi II., ill. Józsai (11-esből).

Ujkécskei MOVE—Sz'IE II. 1:9 (1:9). 
Szentes. Vczalt?: Bihai. Góllövö: Zágon.

MLE—Hódmezővásárhelyi MTE II. 8:3 
(1:1). Mind szent. Vezette: Dudás. Góllövő: 
Ágoston (3), Seres (2), Hűli (2) és He
rényi, ill. Földes (2) és Vékony.

Móraváros—Rákóczi 1:0 (0:0). Szoreg.
Vezette: Solti. Góllövö: Kónya.

Szentesi MÁV—KTE II. 5:2 (2:0).
Kecskemét. Vezette: Horváth Zoltán.

CSABAI ALOSZTÁLY
MAFC—Gyulai TE 3:2 (0:1). Mezőtúr 

Vezette: Kolozsvári. Nagyon mély tala
jon, fölényben játszott a MAFC, mégis 
alig tudta megszerezni a két pontot. 
Gólszerző: Magyar III., Bodorik és Róna, 
ill. Tokaji és Oláh.

B Törekvés—Mezökovácsházi TE 2:0 
(1:0). Békéscsaba. Vezette: Boross. Erős 
iram a Törekvés csak a jobb erőnlété
nek köszönheti a győzelmet. Góllövő: 
Szombati és Szák.

Rokka—Békési TE 4:1 (3:0). Békés
csaba. Vezette: Mácsai. Alacsony szín
vonalú mérkőzés. A Rokka ügyesen ki
használta á  BTE l . félidőbeli gyenge 
perceit. Góllővő: Csicsely, Vozár, Tímár 
és Ancsin, illetve Erdei.

Csabai AK—BISE 2:0 (0:0). Békés. Ve
zette: Szpevár. Góllövő: Perza (2). Jó: 
Roztnann, Bohus, Uhrin és Perza, ill. 
Csávás, Zahirán II. és Hoffmann. A mér
kőzés után a közönség megverte a játék
vezetőt.

GyAC-Orosházi TK 2:0 (1:0)- _ Gyula. 
Vezette: Veres. Hideg, szettee időben ját
szottak. A GyAC jobb fedezetsora döntötte 
el a mérkőzés sorsát. Góllövő: Schmidt 
és Gácfii

KoTÉ—Békéscsabai MEV 2:1 (2:1).
Kondoros. Vezette: Thom-ka. A hazai csa
pat elsSfélidőbeli játéka alapján megér
demelten nyert. Góllövő: Hajdú, Éliás, 
ill. Szombati.

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
Pécsi alosztály

2MNTE—KTSE 2:2 (1:1). Nagykanizsa, 
Vezette: Palkó (Nyugat). Nem sikerült 
a ZMNTE tavaszi rajtja. Gólképtelen 
csatársora elvesztette az egyik pontot. 
Góllövő: Csöngei (2), Illetve Miklósi és 
Gábriel.

DPAC-ZsSE 8:1. (1:1). Pécs. Vezette 
Kasl. Megérdemelt győzelem. Góllövő 
ICrivanek (11-es), K otocs (11-es), Nagy, 
illetve Krumpach.

PBTC—Simontornyai BTC 2:2 (1:2)
Pécs. Vezette: v. Adorján. Nagy küzde 
lem. Mindkétszer a hazai csapat egyen 
lített. Góllövö: Baumann, Kalmár, illetve 
Kizi (2).

DVAC—MSE 6:3 (4:2). Mecsekszabolcs. 
Vezette: Csík. Biztos győzelem. Góllövő 
Uj (2), Keszler II. (2), Kürtös, Krivitz 
(11-es). Illetve Kozma (11-es), Galamb, 
Brenner.

Pécsi EAC—NTSE 4:1 (0:0). Nagyatád 
Vezette: Dómján. Az egyetemisták a má. 
sodik félidőben nagyon rákapcsoltak 
Góllövö: Varga, Kiss II., Pető, Szörényi 
illetve Vércse.

H . osztá ly .
BIOK—ZMNTE II. 5:2 (3:2). Barcs 

Vezette: Bánffy br. Góllövö: Kocsis,
Schwemmer, Egervári, Köves!, Pandúr, 
illetve Tóth (2).

A Dombóvárra kitűzött NISE-DVSE 
II. mérkőzést elhalasztották.

PBTC II.—DPAC II . 5:0 (2:0). Pécs. 
Vezette: Krebsz. G óllövő: Kovács III.
Kovács II.. Kovács I. és Fein (2).

CFC—PVSK II. 4 :0 (1:0). Pécs
Vezette: Trenka. G óllövö; Körző (2)
Stnionlca tSk

KÖZÉPMAGYAB ALSZÖVETSÉG

MÉG NÉHÁNY NYILATKOZAT 
A VÁLOGATOTTRÓL:

Holló Zoltán, az MLSz főpénztáron:
A  rendezés munkája nagyon lefoglalt. 
Csak részleteket láthattam a játékból 
Egészbe véve jó  képet kaptam, de azért 
van még hely új emberek számára.

Barcsay János, a BLASz ügyvezetője: 
A hátsó sorok kitűnő játéka biztosította 
a győzelmet. Már a fedezetsor nem 
engedte kibontakozni a svájci csatársor 
játékát. Sárosi III. nagyszerűen játszott.

Zloch Gyula, a BLASz háznagya: 
A csatársor gyengén, a védelem és a 
fedezetsor kietűnően játszott. Király es 
Sárosi III. volt a legjobb. _ ,

Jakonics József, a zágrábi szövetségi 
kapitány: Technikailag és taktikailag
az első perctől az utolsóig jobb volt a 
magyar csapat. Szerintem Sárosi III. os 
Balog volt a legjobb. " .

Gálffy András dr., a JT főtitkára. A 
magyar csapat újra megtalálta _ a szívét. 
Jó propaganda volt ez labdarugó spor
tunknak. _______

íítssö ipám után
fei£t@s«m g y ő z ö tt  Híres 
a P ostás s ie s s !  v«rs©* 
w s f é n  y

Tegnap délelőtt a rákost .gyakorlótéren | 
rendezte a Postás elsőosztályú mezei W  «• 
senyét. A versenyt nem készítették em ■  
legjobban, a lebonyolítás sem ment z ■í.: 
kenő nélkül, nagyobb baj azonban neu> 
történt.. Szomorúbb volt, hogy a 
ágyúk közül sokan — a legtöbben iwn 
kolatlanul — távolmaradtalc a yersegf 
.61. Mintha nem is négy hét választan

í

el csak a mezei bajnokságoktól. I
A szokatlanul rövid távon renuese- «  

versenyen az első körben csali ballagta ^ 
a futók és buszán voltak egy csomóban.
A második körben azután a hosszútáv 
futók nyomták az iramot, szét i£3 í10, 
ták a mezőnyt, de a gyors Híres győzel
mét nem tudták megakadályozni, t} 
csapatversenyt is a jó  formában J,SL 
UTE-futók nyerték. 15 ponttal ' .
meg a derekasan küzdő Testvériség®: f l  
Híresen kívül Farkas. Németh, Eper, ff-' 
h/ás és a tavalyi Ifjúsági bajnok, 
árult el jő  formát. A vártnál gyengébtaf 
futott a múlt héten győztes Moinár, egT\ 
szerűen formán kívül vannak a BSzKRl 
futók Simonnal és Tarsollyal az. éí)- ’ 
míg a nagy meglepetést KUlmann és T» ‘ 
ke váratlan remek futása jelentette.

Az ifjúságiak nem egészen a felét te
tották a felnőttek. távjának. Itt a teh®,, 
séges levente-futó, Stejanovics bizor-3'“ 
jóval különbnek társainál, mig a csalta 
versenyt Pestszenterzsébe.t nyerte alaPyf 
különbséggel. Alighanem a mezei ba j#11̂  
ságot is megnyerik. Szomorú, hogy 
BLE nem tudott csapatot kiállítani. , 

Felnőttek  (táv kb. 5430 méter): 1. fta 
rés UTE 17:13, 2. Farkas TestvérISW
17:15, 3. Németh MAC 17:15.4, 4. EP“*
UTE 17:19. 5. Gulyás HTE 17:37, S. M  
tay UTE 17:33, 7 Killmann Testv. IT:®
8. Molnár Testv. 17:39, 9. Kővári T»®
17:42, 10. Simon BSzKRT 17:43,

11. Kiss MTK 17:49, 12. Tarsoly V f, 
KÉT 17:50. 13. Rakor.czay Testv. l'J S  
14. Tüske MTE 18:00, 15. Sárosi Ul®

K É Z IL A B D A
■VITÉZ PÁL IMRE-VANDORD1J

MPSC—WMTK 2:0 (1:0). Csepel, MOVE- 
pálya. Vezette: Bognár. Megérdemelt győ
zelem A WMTK edzéshiányát lelkesedés
sel pótolta. A mezőny legjobbja Molnár 
Mária, a WMTK kapusa. Góldobó: Hor
váth és Wagner. Kitűnt: Sonnenfeld,
Urbancsik,' illetve Kaszás.

Az M Posztó A l—Til. Posztó B) mér
kőzésre az M. Posztó B) csak hat ember
rel jelent meg. . , „ ,

A Goldberger SE—MTE mérkőzésre az 
MTE nem állt ki, mert a pálya a vára
kozás idő eltelte után 6 perccel még nem 
volt szabályszerű állapotban.

M l’SC—WMTK 2:0 (1:0). Cs. MOVE- 
pálya. Vezette: Bognár. Góldobó: Hor
váth (2). A mezőny legjobbja Molnár, 
a WMTK ltanusa volt.

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK
Elektromos—Wacker 16:2 (6:0). Fáy-

utca Vezette: Bobrovszky. Góldobó: Le- 
vin (5), Cséfay (4), Fodor (3), Kulcsár 
(2) Rákosi és Varga, Illetve Mayer (2).

MTE II.—MTE I. 6:t, (3:1). Hajdu-u. 
Vezette: Grosz. Góldobó: Hermáim (2), 
Tóth (2), Lehning és Normi, Illetve 
Drégely (2), Zelk és Steiner I.

BSzKRT—WMTK 12:2 (6:1). Csepel. 
WMTK-stadion. Vezette: Plesz. Góldobó: 
Jávor (5). Dobos (3), Kunvári (2), Kor
mos (2). illetve Sinor (2). — BSzKRT 
II.—WMTK II. 6:1 (3:1). Csepel..
WMTK-stad ion. Vezette: Pl esz. .

Olympia—AMC 5:4 (5:4). Újpest. Várn
át Vezette: Dobler. Góldobó: Widder
(2), Lukács (2), Gaál, illetve Kovács 
(2), Bobrovszky, Báló.

MAFC—BTK vegyes 15:3 (1:1). Berta- 
lan-utca. Vezette: Dobler. Góldobó:
Nagy I (5), Takács II. (4), Eszéki (3), 
Kapás '(2 ) és Kátay, illetve Gatterer, 
Kutasi és Nagy. .

MAFC vegyes—M. Posztó 8:4 \4:0).
Bertalan-utca. Vezette: Nógrádi. Gól
dobó: Bollner (2), Szilvássy <2), Oláh 
(2), Dobler és Bokor, illetve Hetényi (2) 
é3 Szántó (2).

Koszorú X I.—Standard SC 9:0 (3:0).
Gamma-pálya. Vezette: Koppány. Gól
dobó. Potykiewicz (4), Iring (3) és Pá- 
hány (2).
A LEVENTE KÉZTL4BDABAJNOKSÁG 

VASARNA.PI EREDMÉNYEI 
3. korcsoport (18,-20 évesek):

BLE III.—ELE IV. 21:6 (10:3). Mille
náris Vezette: Angyal Károly.

BLE VI.—BLE V. 8:2 (4:0). Aréna-ut. 
Vezette: Kovács Albert.

BLE VII.—BLE VIII. 37:0 21:0). Nép
ligeti diákstadion. Vezette: Helesfalvy.

BLE XIV.—BLE XIII. 6:0 (6:0). Aré- 
na-út. Vezette: Temesi. A mérkőzés fél- 
beszakadt.

BLE X II.—BLE X I. 4:1 (3:0). Aréna- 
út. Vezete: Dubik.

2. korcsoport (16—17 évesek):
BLE IV.—BLE III. 14:2 (5:2). Mille

náris. Vezette: Harmatb Józ3ef.
BLE VI.—BLE V. 16:1 (11:0). Aréna- 

út. Vezette: Szilágyi L.
BLE VII.—BLE VIII. 24:0 (14:0).

Népligeti diákstadion. Vezette: Papp.
BLE XIV.—BLE XIII. 5:1 (3:0). Aré- 

na-út. Vezette; Paku.
BLE X I.—BLE XII. mérkőzés elma

radt
1, korcsoport (1)—15 évesek):

BLE I I I —BLE IV. 15:3 (7:0). Mille
náris. Vezette: Boda. János.

BLE VI.—BLE V. 7:1 (2:0). Aréná
éit Vezette: Menyhért B.

BLE VII.—BLE VIII. ll-:0 (8:0). Nép
liget! diákstadion. Vezette: Gyöngyössy.

BLE XIII.—BLE XIV. 2:1 (2:0). Aré- 
na-út. Vezette: Temesi.

BLE X I I — BLE ZI. 10:0 (10:0). Aréna- 
út. Vezette: Dants. A  mérkőzés félbe
szakadt.

18:05, 16 Sárvári Testv. 18:08, 17. V««S 
:17, 18. Pataki MOVE RA*“BSzKRT 18.i , , « .  ^

18:25, 19. Farkas FTC 18:26, 20. Dará»
TSE 18 '27

21. Erglohner FTC. 22. Tárnoki Testv- 
23. Fischer MTK, 24. SUdi MTE, 25. %  
kovits Testv., 2<T Kiss MRAFC, 27. Sẑ  
getvári UTE, 28 Fehérvári MTE, & 
Pásztor BSzKRT, 30. Marosi BSzKRT.
52 befutó. ,

Csapatversenyben: X. UTE (1, 3, 4, “
14) 27 pont, 2. Testvériség 42 pont, 
BSzKRT 86 pont, 4. Törekvés SE 95 p«>"
5. MTK 125 pont. 6. MTE 132 pont. (A
MAC, FTC és NRAFC nem indított c94' 
patot.) 2

Ifjúságiak (táv kb. 2700 m é t e r ) 1. 8% 
fanovics BLE 8:28.4, 2. Simon PMOVj*
8:39.8, 3. Bátori BSzKRT 8:34.6, 4. F °f 
gay 8:48, 5. Hamvas Testv 8:50, 6. SkJ, 
PMOVE 8:51, 7. Fehér PMOVE 8:52, J; 
Szűcs TSE 8:53, 9. Gál TSE 8:55, 10. S*1 
las PMOVE 8:56, -

11. Balog UTE, 12. Bognár BSzKB1! 
13. Brandenburg PMOVE, 14. Bőgd®  
UTE, 15. Kuróczy BSzKRT, 16. Kürtig 
Testv., 17 Vida UTE. 18. Gömöri üTJi' 
19. Kónya PMOVE. 20. Meliseh PMOVb'

21. Merkes PMOVE, ' 22̂  Békés Te«t& 
23. Árendás TSE, 24. Péter Testv.,
Orsóval BSzKRT, 26. Puzsier BLE, :ki 
Páli PMOVE, 28. Hatna! TSE, 29. Tárt>l,w 
TSE, 30. Mészáros Testv. — 47 befutá

Csapatversenyben: 1. MOVE Pcsts^jg
erzsébet (1, 5. 6, 9. 12) 33 porit, 2, - 
59 pont, 3. BSzKRT 81 pont. 4. Törf  
vés SE 90 pont, 5. Testvériség 91 pont'

!5 Fim j a II

k ö ln iv í z  g y ő z Ö l*1

Minden jobb sz^',
i ló 'ü z l e t b e n  k a p h a t

HELSINKI JELENTÉS AZ O L IM P IA ^  
Helsinkiből jelentik: Itteni vélemény 

szerint az olimpiai játékokat elhalaszt! ^ 
Az ok: eddig már 17 állam értesítette 
olimpiai játékok rendezőfcizottságát, hOBL-UIIIIIpicii JcLLtfHAifY x onuc.rrL'i/iz.uu.oo.go.i., H
háborús viszonyok miatt nem küldheu ., 
sportolóit Helsinkibe. A finn olimpiai 
zottság reméli, hogy nem veszik el a Vj,
néptől a XIX. olimpiai játékok megren 
zésének a jogát.

V ÍV Á S
Hankó nyerte a Detektív AC lH . 

tályű kardversenyét. A döntő eredme1!? i 
1. Hankó DAC 6 gy, 2. Marosi DAV 
gy, 3. Geőcze Elektromos 4 gy, 4. ■» A 
sányi HTVK 4 gy. 5. Böszönn41̂ , 
MAFC 3 gy, 6. Király HTVK 3 Shtfi 
Nyári BBTE 2 gy, 8. Horváth dr N 0 
2 gy. 9. Kádár DAC (a döntőben " 
indult).

HORVÁTH NYERTE A SZEGE®1
KARDVIVÚVERSENYT f,

Az SzTK III. és IV. osztályú 
senyén óriási küzdelem után alakú^^ö 
a végeredmény. Négyes holtverseny %e' 
az 1—2. és 3—4. újabb holtverseny 
letkezett. A megismételt összecsapjf 
eredménye: Horváth—Patzauer 5:4,  ̂

-Reiter dr 5:3. %
Eredmény. i . ‘ Horváth HTSE 5 8^

Patzauer SzSE 5 gy., 3. Zuber i  p
5_gy. 4 .  Reiter dr £3zVE 5 gy..
KEAC 4 gy., 10 kapott tus. 6.
SzTK 4 gy., 11 k. t„ 7. Kelemen » 6 
4 gy, 13 k. t„ 8. Séra KEAC 2 6^, b 
k. t „  9. Szabó KEAC 2 gy., 8 k. t. 0(í
versenybíróság elnöki tisztét , 
Laios dr és Vigh Ferenc látta eVménl,í 
váth és Patzauer e verseny ereMZ e  
alapién III. osztályú. Zuber Pe“
osztályú versenyző lett, 0 ^

A GRÜNHUT FÜLÖP-VANDORDÍJ 
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI:

MTE—VI. kér. 5:0 (2:0). Hajdu-utca. 
Vezette: Trebits.
Vasas—Szabók 8:0 (2:0). Hajdu-utca.
Vezette: Fisi.

VII. kér.—Szűcsök 2 ‘1 (1:0). Hajdu- 
utca Vzette: Zelk.

VIII. kér.—III. kér. 2:2 (1:1). Hajdu-
ntca. Vezette; Treblta.

K e  -  $ r
jíti

t r a n o K  — “ ‘" " “ ’I V .  v>9-i
lVOUY-iizcm. Ilirály-u. 44. Tcl-- “ ^

T ö i t ö t o l i a k  f  tBdiré s  csavar- célra
író n ő k  n tê

L E G Ú J A B B I
BUDAPEST-ZAGBAB

A LÁTHATÁRON ^
• Az MLSz miniszteri biztosa 

tárgyalt a horvát szövetség >tt —
kodó vezetőivel. * *kodó vezetőivel. . H ő s b e npest—Zágráb városközi m érkőzésben^^
hogy Budapesten a by cgaP»
Zágrábban pedig tu “ Aánpótlás 
és az ifjúsági válogatottakHatárnapként május i á t  „Határnapiteni - ■ napr*,nDytököt vették tervbe. Az erre a n y
tűzött ba.lrokl forttedót a c i J 21'


