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Szerda, április 10.

Kispest: Kispest—Törekvés.
Vasárnap, április 14.

Szolnok: Szolnok—Haladás. 
Újpest: Újpest—Szeged. 
M TK -pálya: Hungária—Ferenc

város, előtte: Taxi—Bocskai. 
JLatorca-u.: Elektromos—Kassa.

Berlini sziníoifok
és
n o rv é g —sv é d —dán 
portya a láthatárom

Berlin, április 7, este. 
Most, hogy miur túl vagyonik a nagy 

mérkőzésen, cgy-két apróság jut meg 
az eszembe.
Az első:

A németek azt mo-ndják, hogy a mos
tani mérkőzésen nem volt olyan remek 
a, hangmat, mint az őszi német—olaszon. 
Akkor ugyanis már a II. félidő elején 
sikerült a német csapatnak bekotornia 
Ggy-két gólt az olasz hálóba, amelyre 
olasz részről már nem jött válasz.
A második:

A németek szerint Csikós a mérkőzés 
hőse. Szerintük az első fél időben Csikós 
akadályozta meg, hogy a magyar hálóba 
ne tudjanak többször betalálni a német 
csatárok.
A harmadik:

A mérkőzésen igen sok norvég, svéd 
és dán sportújságíró volt jelen. Az
egyik norvég kolléga a norvég szövet
ség megbízásából sokáig tárgyalt Gidó-

JW

ESŐ BALLO N - 
RAGLÁN-

LÓDÉN és VIHARKABÁT
MÁBTON é s  S Z Á SZ
B á S v á n y - u l c a  3 .  Címre ügyelni.

A m a g y a r  c s a p a t  b e c s ü le t t e l  
h a rco lt , a z  e re d m é n y  ig a z s á g o s

Németország-Magyarország 2:2 (2:2)
A z I. fé lid ő b e n  a  n é m e te k  v o lto k  fefefeak, szü n et utón k ieg yen lítő d ö tt  
a  kü zd e lem * a  h a jrá b a n  m i k e re k e d tü n k  fe lü l — A  n é m e te k  g y o rs a b 
b a k , le lk e s e b b e k  v o lta k , te ch n ik á b a n  m i á lltu n k  jo b b an  s e g y  h a js z á lla l  
az  e rő n lé tü n k  is jobb  vo lt — A  n é m e te k  e g y ik  g ó lja  5 m é te re s  lesb ő l 
esett, v iszo n t e g y  s z a b á l y o s  g ó lju k a t n em  a d ta  m eg  a  já té k v e z e tő

Jobb összekötőkkel győzhettünk volna
A m a g y a r  csap at le g jo b b ja  Sárost IIS., a  n é m e t eg yü ttesb ő l a  b a lsz á rn y  
és a k ö z é p f e d e z e t  e m e lk e d e tt  k i — R e m e k  vo lt a z  id ő , p o m p ás a  p á ly a
G ó l l ö v ő :  G a u c h e i ,  T o l d i ,  B i nd ex.  III.
B erlin , O l i m p i a i  S t a d i o n ,  1 0 2 . 0 0 0  n é z ő .  V e z e t t e : B a e rt  (Belgium )

íat-vv ér  miniszteri biztossal. Úgy fest 
a dolog, hogy Július 5 és 20 közölt nor
vég—svéd—din portyára mogy a ma
gyar csapat.
A negyedik:

A német közönség ismét tanujelét adta 
általunk annyiszor bámult fegyelmezett 
ségének. Én is a Stadtbalinnal mentem ki 
a pályára. Az állomásokon t®^^®zet,e®eirl 
ezrek és ezrek vártak a beszállási a. Ami
kor azonban felhangzott a kiáltás .,,E ln -  
steigen!” senki sem tolakodott, mindenki 
nyugodtan várta, hogy sor -ion rája. 
Ha négy vonat is elment már;J,!ÍÍ£Lf®P' volt semmi zavar. Senki sem türlenietlen- 
kedett. Nem is volt baj. Mindenki kiju
tott a pályára. Csak azokat érte kelle
metlen meglepetés, akik nem váltották 
meg előre a jegyüket a mérkőzésre, mei-t 
a Stadion pénztárainál már nemigen volt 
jegy. Ezek bizony nagyobbrészt kmt re
kedték . . .
A* ötödik:

A mérkőzésről képtávíratot lehetett ktll- 
dei a birodalom területére — potom 
márka 50-ért. Aki a, táviratot küldte, azt 
lefényképezték, » fényképét alairliatta es 
ágy küldték el a címzettnek a táviratot-
A hatodik:

A magyar szurkolőköziinség külön szek
torban foglalt helyet, mintha összebeszél
tek volna. A magyar szurkolók kezében 
magyar zászlócskák lengedeztek és ezeket 
sokszor emelgették a magasba. Feltűnt, 
hogy az első félidőben amilyen rendszer
telenül támadt a magyar csapat, olyan 
rendszertelenül hangzott a magyar szúr- 
kólók biztatása is. Kgyik tempózott, a 
másik huj-huj-hajrázott. Csak a második 
félidőben került fölénybe a tempóval 
szemben a hajrá. A végén már csak haj- 
rázást lehetett hallani. Talán ezért ment 
a végén jobban a magyar csapatnak . . .
A hetedik:

A mérkőzés közönségét hangosanbe- 
szélőn figyelmeztették, hogy légiriadó ese- 
tén ne idegeskedjék, hanem szektoron- 
kint szépen vonuljanak a Stadion alagút- 
jaiba. Senki se próbáljon kijutni a pú 
íyáról, mert a kapuk zárva vannak.

Szerencsére fölösleges volt a figyelmez
tetés. Nem volt légiriadó . . »

B. M. B.

2 :2 a berlini olimpiai stadion gyepén, 
százezer főnyi német közönség előtt: ez 
az eredmény magáért beszél, ezért a 
diadallal felérő döntetlenért teljes elis
merés jár a derék csapatnak, amely 
kivívta. ..

Mert kedvezőtlen körülmények kozott 
vívta ki. Egy héttel ezelőtt a nagyhírű 
svájci válogatott esetében láthattuk, hogy 
milyen nehezen birkózik meg a legjobb 
csapat is az utazás s a szokatlan körül
mények okozta hátrányokkal. A magyar 
csapat dacolt az út fáradtságával, az 
idegen pályával, a közönséggel és dacolt 
a félelmetes ellenféllel, a legjobb össze
állításában felálló, németbiródáim! válo
gatottal, amely »  közelmúlt győzelmi 
jelvényei között őrzi többek közt a 
világbajnok Itália és Jugoszlávia skalp-

És a magyar csapat nem állt ki leg
jobb összeállításában. A belső hármas 
most sem játszott kielégítően, de ment
ségünkre szolgál, hogy sérülten, vagy 
mellőzötten „fut” még féltucat magyar 
belső csatár, aki felér a berlini belső 
csatárok -egyik-másikával.

Elégedettek - vagyunk az eredménnyel, 
de hangsúlyoznunk kell,  ̂hogy további 
tervszerű építőmunkával rövidesen hibát
lan, egységes egésszé lehet és kell 
kiépíteni a magyar labdarúgó váloga
tottat. A lehetőség megvan s jó úton 
haladunk a cél felé.

B e r l i n b e n
re g g e ltő l a m érk őzésig
(A berlini német-magyar váloga

tott labdarugómérközésről kiküldött 
munkatársaink telefonjelentése alap
ján áz alábbiakban számolunk be:)

Berlin, április 7.
Szombatról vasárnapra virradó 

éjjel igen jól aludt a magyar gárda, 
természetes tehát, hogy az ébredés 
is igen jó hangulatban történt.

A magyar csapat délelőtt 10 óra
kor indult el a szállőból szokásos 
sétájára. A  sétát természetesen egy

Elegánsruhái;
G a u d er-n él

E n sébet-k firA t 4 . 
Telefon: 1 3 0 —8 5 4 .

Bélyeg «s lf«*e«slb o m
Árjegyzéket érdeklődőknek 
bérmentve küld: Abonyt Jené 
bélyegki rés .edése,Budapest. 
!V, Vád-utca 45. szám

kis futás és erősebb gyaloglás is 
tarkította.

Délelőtt fél 11 órakor Linnemann, 
a német labdarugó szakhivatal veze
tője Tschammer und Osten birodal
mi sportvezérhez vezette a magyar 
vezetőket, akinek a társaságában a 
magyar vezérkar megtekintette az 
Olimpiai Stadiont. Utána a birodal
mi sportvezér ebéden látta vendégül 
őket.

A csapat vezérlete tehát Potya 
mesterre maradt.

A  magyar csapat negyed 12 -kor 
ült ebédhez. Az ebéd műsora s szo
kásos ebéd volt. Ebéd közben Xan- 
dryval, a német labdarúgószakhiva 
tál ügyvezetőjével beszélgetünk. 
Xandry mondja:

__ Véglegesen döntöttünk: Gau
chei a jobbösszekötö.

A magyar csapat összeállításában 
nincs változás, noha Potya még 
szombaton későn este is többször 
mondogatta:

— G. Tóth rettenetesen ideges.
Vasárnap ebéd közben ezt mon

dotta Tóth István:
— A fiúkkal már megbeszéltük a 

követendő taktikát. Teljesen c~

olasz rendszer elvei szerint fogunk 
játszani.

Ebéd után pihenő következett a 
a gárda műsorán, negyed 3 órakor 
pedig mezbe öltözve indultunk a pá
lyára.

Amikor a pályára érünk, annak 
háromnegyedrésze már megtelt. Az 
árbócokon a magyar és a német 
labogók mellett a belga Baertnak, 
a játékvezetőnek a tiszteletére ott 
leng a belga lobogó Is.

A közönség egyre özönlik, túl va
gyunk már a százezren, le kell zár
ni a kapukat!

A  magyar csapat öltözőjében 
Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos 
ezt mondja:

—  Ha a magyar fedetsor ki 
játssza azt, amit Pesten, akkor 
nem lehet baj.

Ginzery kapitány és Tóth István 
edző az utolsó utasításokat adja & 
csapatnak.

A német öltözőben Herberger 
birodalmi edző egyedül szorgosko
dik a játékosok körül. Más vezető 
nem látunk. A  német fiúk valami 
krémmel kenegetik az arcukat. 
Azt mondják, hogy a tűző nap 
ellen. Herberger érdeklődésünkre! 
csak ennyit mond:

— Majd meglátjuk...
*

3 óra 58 perckor Toldi vezérleté
vel fut ki a magyar csapat, mel
lette jön ki mindjárt a német ti
zenegy Janessal az élén.

Ezután a himnuszok 
nek.

Janes választ, nappal 
szemben játszunk az I.
Meglepően hangos huj-huj-hajrá zúg 
fel a tömött Stadion egyik sarkából 
az indulás pillanatában.

A két csapat igy áll fel: 
Németország — Klodt — Janes, 

Bilhnann — Kúp fér, Rhode, Kitzin- 
ger — Lehner, Gauchei, Conen, Bin
der, Pesser.

Magyarország: Csikós — Pákozdi, 
Bíró — Király, Sárosi III, Balogh — 
Kincses, Sütő, Toldi, G. Tóth, Kalo
csai.

Ciyors ném et vezetés  
után tüstént e^yenl ítük

Balogh már az első percben eljut 
a németek 16-osáig, de onnan kapu 
mellé lő. Sütő lövése viszont a ka
pura megy. ,

A 3. percben vezetéshez ‘'jutnak 
a németek:

Binder indítja él a labdát, Conen a 
balösszekötő helyére, futva veszi át.

Innen Pessert szökteti. A szélső sza
badon fut, senki sem zavarja, a be
adás tehát simán száll a kapu előtt 
13 méternyire üresen befutó Gau- 
chelhez.

Gauchei kapásból élesen lövi a 
labdát a balsarokba. l : 0-ra ve

zet Németország.
Egy perc sem telik el és már egyen
lítünk: Király partdobása Sütőhöz 
kerül, aki a lövöhetysetben lévő 
Toldihoz adja a labdát. Toldi lőni 
akar, de fosszül találja a labdát. 
Már azt hisszük, veszendőbe men't a 
helyzet,

de Toldi nem adja meg magát.
Berohan a védők csomójába és nyolc 
méterrel a kapu előtt kihalássza a 
lábak közül a labdát és

a meglepődött német védők kö
zött félmagasan a jobbsarokba 

lövi a labdát. 1 :1 .
Megint felzűg a nézőtéren a huj- 
huj-hajrá! Német szöglet lesz, de 
Baert nem adja meg, mert előzőleg 
dancsolt a német csatár. Német tá-

nnofc Ss m eg k e ll m ár ven n i a
NÜCO|»cHE*szipkát
ha e g é szsé g e  é r  eg y  fab atkát...

következ

és széllel 
félidőben.

Tavaszi
kalapuirimságek

Üti divat
KOZMA
K á ro iy 'k S rú t 3/a,

Alapittatott í860-ban.

madások során a balszárnyuk na
gyon megkeveri védelmünket. A  8. 
percben Gauchei jó helyzetben rósz 
szül találja el a labdát. Percekig 
inkább mezőnyjáték folyik. A  11, 
percben meleg helyzet adódik a ma
gyar kapu előtt: Pesser Conennek
ad, a mieink csak zavarni tudják, de 
így is lő. Szerencsére a 16 méteres 
lövés a kapu mellé kerül.

A németek a szélsőket foglalkoz
tatják inkább, a mieink a belső já 
tékot erőszakolják. Bár fordítva 
lenne!..,

A  százezer néző ütemesen nem 
biztatja a csapatát, csak néha hal
latja a hangját. Hangban tehát a 
százezer néző nem is kibírhatatlan, 

A  14. percben Conen kitör, a ki
törés közben azonban balra kerül 

Csikós pompás iramban futhat 
ki s felszedheti a labdát Conen 

elől.
Két perc múlva Gauchei lő meílé 
25 méterről.

Sárosi III. szépen fejeli el a leg
több magas német labdát.

T o ld in a k  nehéz dolga  
van k iló d é v a l
A bálszárnyunk alig kap labdát s 

ha kap, azt is rosszul játssza meg, 
Annál szebben támad a Conen 
Pesser szárny s Bíró csak az utolsó 
pillanatban tud közbelépni. A  18 
percben vagyunk. Egy perc múlva 
Toldi pergő lövést küld a kapura, 

a labda meglehetősen ravasz, a 
német kapus azonban jól védi.

Sütő fölélő. A  németek „hó-rukk" 
kiáltásokkal szórakoznak, ha a ka 
pusuk éppen kirúgja a labdát. A

közönség nagyon jóindulatú, nagyon 
tetszik neki az az elszánt birkózás 
is, amelyet Toldi folytat kullancsá
val.

Csikós jobban tenné, ha kirúgná a 
labdát egyszerűen. Itt is azt csinál
ja, hogy kigurítja a hátvédnek a 
16-oson túlra, hogy az visszaadja és 
Csikós kézből rúghassa ki a labdát.

Egy ilyen „ravaszul" kigurított 
labdát Conen majdnem elcsíp, 
Csikós csak lábbal tud menteni,

Jobb lenne, ha a kapusaink inkább 
megtanulnának áhítottból rúgni.

L esgólla l vezetést 
szereznek  a ném etek
Most beszorítanak. Velünk azon. 

bán mindig altkor történik baj, ami
kor támadunk. A  25. percben Sárosi 
III. kapura, azaz fölélő. Támadunk, 
tehát a védelmünk túlságosan is 
elörehúzódik. Conen kiugratja a le
sen álló Bindert. A partjelző lest 
int, a- játékvezető azonban más vé
leményen van, holott a partjelzőnek 
volt igaza, Binder tehát akadályta
lanul törhet a kapura, Csikós ki
fut s

Binder mellette lövi a labdát 
mintegy 1 1  méterről az üres 
kapu bal alsó sarkába. 2 :l-re 

vezetnek a németek.
háromméteres

nagyon meg-

Binder legalább 
lesről indult.

A  mieinket a gól 
zavarja. Kapkodnak.

G öl?
Gauchei a jobbszélen támad fel

tartóztathatatlanul, a középre futó
Fesserre nem vigyáz senki, 

ő tisztán kapja a labdát, lő is, a 
magas lövés bevágódik a hálóba, de 
a hálót tartó vasrúdról kipattan.

A németek egymás nyakába bo
rulnak örömükben, a játékvezető 
azonban, nem fütyül, a játék folyik 
tovább, védelmünk tisztázni tud.

CORVIN
AJO  M IN Ö S É & Ü K  Á R U H Á Z A
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„Co n tin e n ta l  Turnierball 1940“
A Magyar Orsz. Lawn Tenisz Szövetség által erre az évre elfogadott 
h lv a la los  v e r s a n y l a b d a .  Előjelzéseket sorrendben elfogad

S T R A U B  S P O R T  teniszszaküzíft
V., g r . l 'i .z a  ís l* á n »ö . 16. (Bálvány-u. saxök.[ O f e l e l ő * .  18-Ü3-82,

Utólag a mieink is bevallottak, hogy 
belülről pattant ki a labda. De ha 
már lesgóllal juttatta vezetéshez a 
németeket a játékvezető, ezzel leg
alább kiegyenlítette a hibáját.

A közönségnek viszont most na
gyon nagy a hangja, a stadion ha
talmas arénájában most. pokoli a 
hangzavar. A németek újra meg 
újra a szélsőiket vetik harcba és 
ezek bizony veszélyesebbnél veszé
lyesebb rohamokat vezetnek.

Most bizony beszorultunk. Hogy 
az izgalmunk teljes legyen,

Balogh megsérül és elhagyja a 
pályát.

G. Tóth húzódik vissza a helyére.
A 32. percben szép összjáték után 

Kalocsai kap jó labdát, rögtön lőnie 
kellene, de ő kivár és aztán már 
bele tud lépni a védelem a lövésébe. 
Aztán Kincses lő, de messze a kapu 
mellé. Baloghot a partvonalon ápol
ják.

Kétpercnyl szünet után, a 39.
percben újra !>e is áll a csapatba. 

Lehner rossz szögből még' rosszab
bul lő, azután Kupfer távoli lövése 
száll alaposan a kapu mellé.

A  német csapat teljesen az angol 
rendszer szerint játszik. A  szélső
fedezetek egészen felzárkóznak tá
madáskor.

A  35. percben kissé megijedünk, 
mert Toldi egy összefejelés után el
terül a földön. Nem súlyos az eset, 
mert Toldi hamar föltápászkodik, a 
közönség envet az eseten, különösen 
akkor, amikor a túlbuzgó mentő
osztag hordággyal indul be a pá-

SCHMIBT GYULA

EZ Ü ST fiR U G Y flR
VII., Nyár-u. 13. Telefon: 140—135.
V E R S E N Y D f

lyára Toldi felé. Nincsen szükség 
semmi orvosi beavatkozásra.

A 37. percben Kincses remekül ad 
be.

G. Tóth a 6-os vonal táján tisz
tán kapja a labdát, de szeleburűi 

módon kapu fölé durrant. 
Aztán már hiába, fogja a fejét. 
Sütő lő gyengén a német kapura. 
Mindenesetre a sorozatos magyar 
lövések azt bizonyítják, hogy most 
mi lendültünk támadásba, mi va
gyunk fölényben.

A 39. percben Kincses újra reme
kül ad be, Toldi és a német kapus 
egyszerre fut a labdára,

Toldi nagyobbat ugrik, mint 
Klodt, már biztosnak látszik a 
magyar gól, de egy kis szeren

cse hiányzik.
A labda éppenhogy elcsúszik az üres 
kapu mellett.

Sáros! 111. az u to lsó  
p ercben  m essziről 
e g y e s i ü l

Gidó falvi/ Tál dr miniszteri biztos
elégedetlen:

— Tessék embert fogni f A német 
szélsők olyan szabadon állnak, hogy 
rossz nézni.

Egy hang sera válaszol. Potya mester 
magyaráz halkan. Sorba vesz minden” 
kit.

A német öltözőben Herberger biro
dalmi edző ezt mondja nekünk:

— Pesser lövése nem a kapufáról jött 
vissza, hanem belülről.

Aztán nevetve hozzáteszi:
— De ez önöket úgysem bántja.
A német játékosok is csendesek. Itt 

egyáltalában nyoma sincs az izgalom
nak.

A szünet kiadós volt, csaknem húsz 
percig tartott.

A m ásodik Sél iá© e lső  
hrr.iiasta a n ém eteké

A II. félidő német támadásokkal 
indul. A 2. percben első szögletüket 
rúgják a németek. Gauehel nagy 
helyzetben rosszul 15 belőle. Pesser 
lövése van soron, ezt Bíró menti be- 
nyúlással. A  túlsó oldalon Toldi lö
véséből a 4. percben szöglethez jut 
a magyar csapat. Kalocsai küldi be, 
de rosszul. Majd Lehner kap jó 
labdát, senki sincs rajta, szeren
csénkre róla partra perdül a labda.

Mezőnyjáték folyik ezután német 
fölénnyel. Az 5. percbe

Kupfer fajberugja G. Tóthot, 
aztán, amikor látja, hogy baj 

van, ő is fogja a fejét.
Egy percig áll a játék, de aztán G. 
Tóth tovább játszik.

A  10. percben végre tűrhető tá
madást vezet a magyar csapat, Ka
locsai azonban rossz lövéssel fejezi 
be az akciót. Egy félperccel később

Bíró hazaadását Csikós vetődve 
is csak szögletre tudja menteni.

A szögletből Király szabadít fel.
A  német csapat remekül küzd, 

nem ismernek elveszett labdát a 
német játékosok. Megjön a közön
ség hangja is. Biztatja a hazai csa
patot.

Aztán G. Tóth—Kalocsai-támadás 
fut a német kapu felé, G. Tóth lövé
sét azonban Klodt kiüti. A  másik 
oldalon Csikósnak kell védenie Bin- 
der lövését.

Határozottan jobb most a német 
csapat.

A  13. percben Toldi jut lövéshez. 
Kövese Billmann lábáról a ka
pufa élére vágódik, innen Sütő 
elé perdül, Sütő esak mintegy 
hét méterre áll a néme,t kaputól, 
de gyengén a német kapus ke

zébe lő.
Ilyen lövésre szokták mondani, hogy 
„meccslabda volt".

Király szögletre ment egy veszé
lyes támadást, a játékvezető azon
ban nem adja meg a szögletet s 
ezért kissé tüntet ellene a közönség. 

Gyorsabbak a németek. A 14. 
percben szélsebes német támadás 
végén

Conen 1—8 méterről lő, Csikós 
azonban szépen véd.

Hej!... Már gólnak látszott a lövés...

k á rsa i
krsSüius m ozzanat

Sáros! IH. szabadrúgása elakad a 
sorfalban. A  43. percben Binder 
Gauchélnék, ez Conennak ad, a né
met középcsatár szabadon áll, de lö
vése túlságosan magasra sikerül. A 
44. percben Balogh Sárosi III.-nak
adj

az ifjú középfedezet 28 méterre
a kaputól hirtelen lövésre szán

ja el magát
és nagy erővel küldött váratlan lö
vése pompásan száll a jobbkapufa 
mellé. Az iveit lövés meglepte Klod- 
tot és elkésve vetődött a kapufa 
közvetlen közelében, a végén majd
nem földet érő labda után.

2:2. Kiegyenlítettünk.
Az udvarias közönség meg is tap

solja a szép egyenlítő gólt.
Rögtön vége is a félidőnek.
Baert fütyül, szünet következik. 

50-tagú zenekar indulókat játszik a 
pályán.

Most tudjuk meg, hogy a néző
szám pontosan 102.000. Többet nem 
is engedtek be. Még kb. 6 —7000 em- 

künnrekedt.

sen ifes ö ltözők
A szünetben a magyar fiúk csendesen 

ütnek az öltözö padján Vitéz Gmsery 
hangja hallatszik:

_  Vigyázzatok, fiúk! Ezek az olaszok 
ellen is Így látszottak. Titeket is a 

idsodtk félidőben • akarnak legúzolni.

Nagyon rohamoznak most a né
metek, alaposan beszorítanak ben
nünket. Ha mi néha-néha támadás
ba lendülünk, mindjárt megakasztja 
az akciót az itt is, ott is becsúszó 
sok rossz passzt

-— Löjjetek már egy gólt! — biz
tatják a lelátóról a német csapatot, 

A  19. percben partdobás után 
Toldi átjátsza a labdát a tisztán 
álló Kalocsaihoz, de a magyar 
balszélső nagy helyzetben kapu 

fölé lő.
Pákozdi röviden ad haza, Csikós 

rávetessél is csak nehezen tud men
teni. Aztán Kincses megszerez egy 
elveszettnek hitt labdát, kapura húz
vele és lő.

A  hátvéd Billmann vetődve dob
ja  magát a lövésbe, az a kezét 

is érinti
és igy legyöngülve jut Klodt kezébe.
11-es járna a dologért, de a játék
vezető nem ítéli meg.

Szögletet ér el a német csapat. 
Lehner lövi, de rosszul. Nagyon ki
ütközik, hogy a német csatárok, fő
leg a bécsiek, mennyivel jobban 
passzolnak, mint a mieink. A német 
fölény olyan nyomasztó, hogy már 
Kupfer Is kapura lő. Szerencsére 
fölé megy a lövése. A 27. percben 
Toldi jó labdája kiugratja G. Tóthot, 
de az tiszta helyzetben kapu mellé

lő. Már negyedszer fordul elő, hogy 
szélsőink a hátvédeinknek adják 

a labdát.
Ezúttal Kalocsai, Pákozdinak. Toldi 
biztatja, lelkesíti a fiúkat, de nem 
megy a játék. A 30. percben G. 
Tóth gyengén kapu mellé lő.

Jói bírjuk a vé^ét, 
de ts n«$ szerencsénk

Nagy fölényben játszik most a 
magyar csapat. Még Bíró is egészen 
elől tanyázik. Dancsolják a félpálya 
közelében. Sárosi III rúgja a sza
badrúgást, a labda Rohderól pattan 
kapura,

Klodt a váratlanul Irányt változ
tató lövést is ragyogóan védi, 

noha a felső sarok felé pattant a 
labda.

A 36. percben egy magyar táma
dás végén Kincses kerül jó hely
zetbe, de körülményeskedése folytán 
oda a helyzet, rajta vannak a német 
védők és Kincses már csak az előre- 
húzódott Királynak tudja hátragurí
tani a labdát. Király fölé lő.

A magyar /fölény egyre tart. Egy 
elörevágott labdával Conen indít 
ellentámadást a 37. percben. Binder- 
bez kerül a labda, a bécsi csatár lő,

Csikós azonban kiüti az erős 
•lövést.

Király a veszélyes helyzetben a 
kapu fölött rúgja szögletre a lab
dát. Olyasféle volt az egész, mintha 
Király — kapu fölé lőtt volna. A 
szöglet gyengén sikerül. A  magyar 
csapat lendül ismét támadásba, G. 
Tóthot szerelik. Lehner megy le a 
szélen, beadását Binder kapja, ka
pásból lő, a lövés a túlsó kapufa 
mellett suhan mellé.

Újabb német támadás kezdődik. 
Kitzinger viszi a labdát, Kincses 
utánaered, 3—4 méteres hátrányt 
hoz be, elszedi a balfedezettöl a 
labdát, rögtön beadja Toldihoz. 

Toldi kapásból vágja kapura, 
Rohde azonban megnyomja őt 
lövés kö&ben és a magyar kö- 

’ zépcsatár lövése kapu mellé zúg. ■ 
A lelátóról azt látjuk, hogy Toldi 

valamit mond Rohdenek, az azonban 
csak legyint.

Újból mi támadunk. Tolditól Kin
cseshez jut a labda, a szélső beadá-

Ballon
kabát

sát Billmann csak nehezen tudja 
szögletre menteni. A szögletből G. 
Tóth rosszul lő. Még mindig táma
dunk. Most

hatalmas gólszerzés! alkalom 
nyílik Sütő előtt.

Kincses megugrik, a beadást Kin
cses Toldihoz adja, középcsatárunk 
hátrafelé odagurítja Sütőnek, Klodt 
közben kifutott és a kapu üres, 
Sütő lövése azonban gyengén sike
rül,

a közelről gurított labdát Janes 
lábbal ki tudja vágni.,

Ez is meccslabda volt, Sütő második 
meccslabdája!

A. németek támadnak most, Leh
ner fejesét Csikós pompásan védi. 
Újabb jő helyzetet hagy ki Sütő. 
majd a 44. percben Kincses hatat-

felszerelések, sa
ját készítményt! 
hitelesített rneees- 
lahdák

3 1 8  sportáru szak üdéié és tize 
Ö t£ o J » 1 C fl  me, B u d a p e s t , J ó z se f-
k ö rú t 13. Ár est>z‘ líet bérmemve küldök.

mos bombáját védi Klodt. Német 
támadás befejezéseképpen 'Binder 
messziről mellé lő.

Mezőnyjáték közben szólal meg a 
mérközésvezetö sípja, jelezve a mér
kőzés végét.

A Hangulat: 
összekötő ink lelke 
ratfa...
Alig fújja le Baert a meccset, 

azonnal zenekar szórakoztatja a kö
zönséget. Általában megelégedetten 
távozik a német közönség. Általános 
vélemény, hogy a magyar csapat 
két-három góllal is győzhetett vol
na, ha jobb összekötői lettek volna.

A német újságírók véleménye is 
egyezik a közönségével, ök  is elis
merték, hogy jobb összekötőkkel 
győzhetett volna a magyar csapat. 
Még a magyar csapat gyenge harci 
készségét kifogásolták. Szerintük 
akkor is nyerhettünk volna, ha na
gyobb harci tűzzel dobtuk volna

magunkat a küzdelembe.
A magyar fiúk fáradtan, izzad

tam, kimerültén mennek be az öltö
zőbe. Még beszélni sem tudnak, csak 
a forró citromos tea után jön meg 
a hangjuk. Általában elégedettek az 
eredménnyel. Balogh arcát torzítja 
el csak fájdalmas fintor. Á német 
jobbösszekötö megrágta a térdét s 
most bizony még nagyon fáj. Bonző 
sérülése azonban nem veszélyes. A 
vasárnapi bajnoki meccsen már 
játszhat.

Tóth edző: Nagy küzdelem, igaz
ságos eredmény. A második félidő
ben a németek többet támadtak. A 
mi támadásaink azonban sokkal 
veszélyesebbek voltak. Nagyon sok 
igazi nagy helyzetet is kihagytunk.

Dudás: A védelmünk és fedezet
sorunk mentette meg a mérkőzést.

Csikós: A magyar szív mentette,
meg ezt a mérkőzést.

Pákozdi: Borzasztóan puha volt
a talaj, a labda pedig nekünk szo
katlanul nehéz.

Bíró (szintén a talajra panaszko
dik, aztán hozzáteszi): De azért a
csatársorunk is lehetett volna jobb.

Király: Nyerhettünk volna.
Sárosi III.: örülhetünk a döntet

lennek, bár meg is nyerhettük 
volna.

Balogh: Ha szerencsénk van, mi
győzünk.

Kincses: Ez a döntetlen felér egy 
győzelemmel.

Sütő: Jó mérkőzés volt.
Toldi: Mindketten örülhetünk,

mert mi is, ök is nyerhettek volna.
G. Tóth: A II. félidő elején egy

összecsapás közben alaposan meg
nyomták a gyomromat, utána alig 
tudtam futni.

Kalocsai: Kevés labdát kaptunk.
Nem- játszottak a mieink eleget a 
szélekre.

Takács Béla, a gyúró: Nagy küz
delem volt. A  fiúk becsülettel har
coltak.

Kis: Nagyon szurkoltunk.
Tóth kapus: Nem jó nézni a mér

kőzést.

Mit m ond a szövetség i 
kapitány és a m iniszteri 
b iztos

Vitéz Ginzery Dénes: Az első ne
gyedórában idegesen, kapkodva ját
szott a magyar csapat. Megzavarta 
játékosainkat a 74 méter széles pá
lya, nem tudták, hogyan helyezked
jenek. Lassan aztán hozzászoktak 
ehhez a pályamérethez. A németek 
angol rendszerben játszottak mind
addig, amíg a mi gyors támadá
saink a második félidő végén meg 
nem zavarták őket. Ekkor kapko
dott a német védelem. A mérkőzés 
kemény volt, a testi erejét mind a 
két csapat kihasználta. A  második 
bekapott gólunk lesből eredt, a já
tékvezető azonban nem adott meg 
egy szabályos német gólt, itt is ki
egyenlített tehát a helyzet. Az első 
félidőben védelmünk erős nyomás 
alatt állt, Biró néha zavarba jött, 
később nagyon feljavult. Balogh 
sérülése nagy hátrányt jelentett ne
künk. A második félidőt csak fog
csikorgatva tudta végigjátszani. Sé
rülése azonban nem olyan komoly, 
hogy ne tudna játszani vasárnap. 
(Ginzery most öt csoportba osztja 
a játékosokat s így rangsorolja 
őket:) 1. csoport: Sárosi III, Kim 
esés és Csikós; II. csoport: Toldi és 
Biró; III. csoport: Király, Balogh 
és Pákozdi; IV. csoport: Kalocsai, 
aki az utolsó negyedórában meg
nyerhette volna a mérkőzést; V. cso
port: Sütő és G. Tóth. Mindkét
összekötő sokat dolgozott, de szür
kén és értéktelenül. A német csapat
ról még csak annyit, hogy van egy
két állóstilusú, pepecselésre hajla
mos játékosuk, aki nem alkalmas az 
angol rendszerre.

Gidáfalvy Pál dr: Férfias, erős, 
kemény, szép játékot hozott ez *a 
mérkőzés. A küzdelem óriási volt. 
Akár mindkét csapat győzhetett 
volna. Ha a mi összekötőink jobbaD 
játszanak, akkor a győzelmet is 
megszerezhettük volna. Az ered
ménnyel azonban így is elégedettek 
lehetünk. Idegenben, százezer ember 
előtt ez a 2:2 nagy eredmény. A né
metek különben is jobban fel tud
tak készülni erre a küzdelemre, 
mint mi. ők már egy héttel a mér
kőzés előtt a pályán lévő sport- 
szanatóriumba vonultak s teljesen 
sportszerű keretek között készültek 
a találkozásra. Ezzel szemben ml 
két nappal a meccs előtt hosszú és 
fárasztó utat tettünk meg.
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Ferenc város-mérkőzés kapcsán

sá lfá ia t ¥111.
Beérkezési határidő
IV. 13. déli 12 óra.

Ki lövi (a játékos nevét!) az első 
gólt a Hun-grárta—Ferencváros*

mérkőzésen 1 »................... .
H u ngári a— Ferencv.

Vége. (3:01 •...*•«.»*•• e»89»2.«ee
Hungária—Ferenev.

I. t  (1:0) a................... ••••*.»%•
Kispest—Törekvés (1:3) .<> 00.»So800

Taxi—Bocskai (1:2) ...»

Szolnok—Haladás (1:2)

Újpest—Szeged (0:0) .. .  ••• »*••••

Elektromos—Kassa (4:2)

SVSE— Tokod (2:2) ................... t .. . .
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként esak holt

versenyt dönt el.
B7SC— BSzKRT (3:6)

FTC—MA VÁG (0:2) c l ..

Dorog?—-SFAC (0:2) . e,..s ........
(Záró jelben a legutóbbi eredmé

nyek)
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A bakfiWS aláveti masát a felié}®- 
leknek. Minden szelvénvhca ép és 
forgalomban lévő használatlan H 
filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki heten#int ötnél több szelvényt 
küld, az tegyen id® keresztet 

vagy csilláiról

dögélö játékosok körül. Azután ezt 
mondja:

— Lássa, ez a futball. Ha a, 
mieink ki tudják használni a máso
dik félidő elején kialakult nagy fö
lényüket, éppúgy elkaphattuk volna 
a magyarokat, mint ahogy ősszel az 
olaszokat elkaptuk. ügy érzem, 
hogy egy, ebben az időszakban be
kapott góltól az amúgy sem egysé
ges és az egész mérkőzés alatt szét- 
esöen játszó magyar csapat össze
roppant volna.

Aztán bevallja, hogy a svájciakat 
verő magyar válogatottól többet 
várt.

A játékosok közül Binder így nyi
latkozik:

— Biró remekül játszott, ő  aka
dályozta meg a győzelmünket.

Gauehel: A magyar balfedezet
túlságosan kemény volt. Állandóan 
a labda fölé talpalt.

Linnemann, a német fulballszak- 
hivatal vezetője: Szerintem is 2:2 
az eredmény, de úgy, hogy Pesser 
lövéséből mi egy harmadik gólt is 
elértünk, viszont elismerem, hogy 
Binder gólja lesből esett. Szóval a 
játékvezető két hibát követett el, de 
azok kiegyenlítették egymást. A 
magyar csapat mindenesetre kitett 
magáért. Bizony, tiz perccel a befe
jezés előtt úgy festett a dolog, hogy 
a magyarok rúgják be a győztes 
gólt.

ETgy s e m l e g e s  
vélemény
Svonil Lafgen, svéd újságíró kar

társunk, a stockholmi Idrottsbladet 
tudósítója ezt mondta a mérkőzés
ről: Az I, félidő remek játékot, <* 
második nagy küzdelmet hozott. A 
játék végig élvezetes, durvaságmen
tes volt. Pompás hírverése a labda'r 
rúgásnak.

Baert ipagyarázata
A játékvezető jó angol szokás 

szerint csak ennyit mondott:
— Jó mérkőzés volt.
A mérkőzés kritikus mozzanatai

ra vonatkozólag ez volt a felvilágo
sítása:

— Binder már csak azért seá* 
állhatott lesen a második gól előtt} 
mert nem a labda előtt hanem mö
götte volt. Pesser lövése pedig — 
akármit is reklamálnak — nem 
hátsó tartóról, hanem a felső lécről 
pattant vissza.

Két Jó összeköti és
— nagyobb lelkesedéi
h iányzott...

MerSjerper:
— Etksphsttuk vo lna  
a m agyarokat I

A német öltözőben Herberger fog
lalatoskodik a pádon csendesen ül-

kétezer nézőhöz, Izgalom volt
ven. A  német csapat kétszer szere 
te meg a vezetést, a magyar csap 
kétszer egyenlített. A második /< 
idő egyetlen nagy harc v o lt a

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

e l l e n ő r x ő  ó rá it
munkások, tisztviselők, éjjeliőrök, gépek, jár
müvek, akkord elszámolás, t e l j e s í t m é n y  es

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

O ragyár, T ö m ö -t t
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tes  g ó lér t. Bármelyik csapat meg
szerezhette volna a győzelmet. Az 
utolsó negyedórában nekünk állt a 
mérkőzés, az eredmény azonban 
igazságos, hü tükre a játéknak. 
Amennyivel, a németek gyorsabbak 
voltak, annyival jobbak voltak a mi 
fiaink technikában. A  németek lel
kességét kiegyenlítette erőnlétünk, 
amellyel még az utolsó negyedórá
ban is tudtunk újítani.

H a tá rgyila gosan  m eg  is  állapít
juk az ered m én y  ig a zsá g os  v o ltá t, 
m ég is  bosszan kodva  kell arra  g on 
dolnunk, h o g y  k é t  jó  ö ssz ek ö tő v e l  
m eg n y erh e ttü k  voln a  e z t  a  m érk ő 
z é s t , aká r k é t  gólla l is. A magyar 
összekötök nem találták helyüket, 
felőrlődtek a mezőny-pepecselésben, 
a sok hátra- és oldalpasszolásban. Á 
kapura nem voltak veszélyesek. 
Nagy bűnük, hogy nem foglalkoz
tatták a szélsőket s ha a szélsők 
nagyritkán kaptak is labdát, annyi
ra kiestek a játékból, hogy alig tud
tak vele mit kezdeni.

Említsük meg azt is, hogy a 
nagyszabású környezet, a százezer 
néző kissé megilletődötté tette a

m érték szerint is, 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT 

V ili., B a ro s s -u tca  8 6 . 
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magyar csapatot, e z  leülönösen a z  
első  félid ő  első  fé ló rá já b a n  lá tszott. 
Később aztán belejött a csapat. Meg 
lehetünk elégedve a döntetlennel, de 
meg kell mondanunk: jobb szeret
tük volna, ha a magyar csapat lel
kesebben, nagyobb lendülettel, szív
vel játszott volna.

A német csapat tiszta angol rend
szerben játszott, a magyar csapat 
az olasz rendszerben. Meg kell em
lítenünk, hogy a m a g y a r  sz é lsö fed e -  
z e t e k  a z  első fé lid őben  m eg leh e tő 
sen  szabadon  h a g y tá k  a n ém et s z é l
s ő k e t ,  a félidőbeli fejmosás után 
azonban javult a helyzet, szünet 
után már nem mozogtak szabadon a 
német szélsők.

Feltűnő volt a gyorsaságból! kü
lönbség —  a n é m e te k  javá ra . A ma

F u tb a ll
H A U R E R Teréz-körút 4.

fel
szerelés

gyár játék gyorsítása még mindig 
első feladata szakembereinknek.

Tekintve, hogy a csapatunkkal 
nem lehetünk teljesen megelégedve, 

legyünk elégedettek az ered
ménnyel.

Főként e lö l  voltak 
a  g f  ew ge p on tok  a ma 
g y á r  c s a p a t b a n
A magyar csapat legjobb embere 

Sárost I I I  volt. Elejétől kezdve jól 
ment neki a játék, még a kritikus 
kezdeti félórában is. Igaz, hogy 
ugyancsak Ínyére volt a németek 
sok magas labdája, amelyet mutató
sán és ugyanakkor hasznosan is 
fejelhetett! Ezúttal többet játszott 
a szélsőkre. Több hosszú kiadása 
Volt, mint a svájciak ellen. Látszik, 
hogy használt a Nemzeti Sport 
»gyertyatartőja“ , amelyet Sárost III  
középfedezetjátékáról rajzolt meg a 
Svájciak elleni mérkőzés után. 

Csikós kifogástalanul védett.
A két hátvéd is jól játszott. Egy

két hibát vétett ugyan P á kozd i is, 
Síró is, de ilyen nagy küzdelemben 
ez nem esik súlyosan a mérlegbe.

A fedezetsorban Balogh is nagy
szerűen játszott.. Eleinte ugyan el
elhagyta szélsőjét, később azonban 
már kullancsként tapadt rá. Dicsé
retére szól, hogy sérülése után is 
Végigjátszotta a mérkőzést és ekkor 

nagyon hasznos tagja volt a csa
patnak. Külön meg kell említenem 
fiok jó labdáját, amelyekkel a csa
tárokat dobta előre. Király nem 
tuda megismételni a svájciak elleni 
Játékát. Időnkint eltűnt, elszürkült. 
Azután elkalandozott. Binderrel nem 
mrt. Mentségére szolgál, hogy az 
övé volt a veszélyesebbik szárny.

A csatársorban végre újra láttunk

Sp ortf e! vételekhez

ISOCHRONI S O P A N
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olyan középcsatárt, aki küzdött. 
Toldi nem ismert elveszétt. labdát, 
mindenre ráment. Nem törödötöt a 
kullancsával, sokszor sikerrel le
rázta a nyakáról.

Szélsőink gyengén kezdtek. K in 
c ses  a II. félidőben feljavult, ekkor 
már klasszis-játékot mutatott be. 
K alocsa i elfogódottan játszott. Fel
tűnt, mennyire kevéssé használta a 
ballábát. Pedig sokszor volt játék
ban.

Nagyon gyenge napot fogott ki a 
két összekötőnk. Tárgyilagosan el 
kell ismernünk, hogy G. T óth  elő
ször volt válogatott, Sütő  másod
szor. (Idegenben először!) Megille- 
tödöttségük tehát érthető volt. Sütő  
tologatott, sokat játszott hátra, lö
vései pedig feltűnő erőtlenek voltak.
0. T óth  ezeken, a hibákon felül még 
fölösleges cselezésekbe is merült. Az 
összekötőkben sántított leginkább a 
magyar együttes.

H ném et csapatban is  
a csatársor „g yen g él
kedett"
K lo d t  jószemü, fcáztoskezö kapus. 

A  második, gólt azonban védhette 
volna. A  két hátvéd az utolsó ne
gyedórában majdnem teljesen össze- 
bieaakilott. J ones  volt a jobbik. 
R ohd s  elég jól játszotta e  kullancs 
szerepét, de neki is kifogyott a lé
legzete a II. félidő derekán. K itzin . 
g e r  játékában hibás és jó húzások 
váltakoztak. K úp f é r  já ts z o tt  a  f e 
d eze tek  közü l a  leg eg y en le teseb b en .

A német csatársor szinte joibb- 
száray nélkül játszott. L eh n er  eltör
pült, alig volt jól sikerült támadása. 
G auchel az első negyedórában na
gyon veszélyesnek ígérkezett, azután 
visszaesett. C onentöl láttunk néhány 
jó kiugrást. Sárost III. azonban jól 
vigyázott rá,'ha a német csatársor 
támadásba lendült. B ind er n a g yon  
m e g k e s e r íte t te  v éd ő in k  é le té t . P e s -  
s e r  g y o r s  vo lt, jó l ad ott be és  lö v é 
seitől. is  féln ü n k  kellett.

Szünet után mintha rájuk ragadt 
volna a német belsőkre a mi össze
kötőink tolog&tós játéka. A német 
nézők sclkszor felszisszemtek, látva 
belsőik meddő játékát.

Baert
két hibát csinált: a németek les-
gólját megadta, viszont . Fesser 
szabályos gólját nem ítélte meg. 
Ettől eltekintve megfelelt. Sőt a 
lesgól megadása után inkább a 
magyar csapatnak kedvezett egy
két Ítéletével.

Hétfőn Berlinben marad a csapat
Vasárnap este a berlini város

házán R ip p ert  dr városfönök dísz
vacsorát adott a magyar és a-német 
labdarugók tiszteletére. Hétfőn dél
előtt háromórás körsétát tesz a ma
gyar csapat a német fővárosban a 
német szakhivatal vendégeként, este 
pedig a Haus Vaterland vendégei 
lesznek a magyar futballisták.

Kedden reggel indul haza a csapat 
és éjfél tájban ‘érkezik a nyugati 
pályaudvaron Budapestre.

Bókái Mattanovieh Béla 
Nyáry József

A berlini mérkőzés 
statisztikája

Magyarorsz. Németorsz.

Gólt rúgott
Szögletet rúgc 
Szabadrúgást 
Kapura lőtt 
Kapu mellé lőtt 2 
Kapu fölé lőtt 
Hazaadott

I. f ■II. f. /•/. II. f.
2 — 2 .—

— 2 — 4
4 6 2 6
5 8 10 8
2 4 5 4
3 5 2 3
2 4 3 2

A FERENCVÁROS REMEK JÁTÉKKAL 
LETÉRTE AZ ELEKTROMOST 

Ferencváros—Elektromos 11:1 (5:0)
ÜUöi-út. Vezette: Kanál 

Ferencváros: Pálinkás — Tátrai, Szoyka 
— Szamosi, Hámori, Pósa — Subái, kiss, 
Finta, Kíszely (Jakab), Gyetvai 

Elektromos: Próbajátékos — Fűzi L , 
Szabó — Kapocs!, Pázmándi, Martonos — 
Huszár, Lengyel II., Szendrftdi, Fekecs
III., Pálinkás.

Végig a Ferencváros Irányította a Játé
kot. Remek tartalékjai kitünően helyette
sítették a válogatottban játszó társaikat. 
Már az I. félidőben igen nagy Fradi- 
fölény alakul ki. A 6. percben Hámori 
labdájával Finta kiugrik és védhetetleniil 
a liálób* vágja. Kíszely összefejel Páz- 
mándival és oly szerencsétlenül esik, 
hogy el kell hagynia a pályát. A 20.. 22. 
és a 25. percben a Kíszely helyére be
álló Jakab mesterhármasával már 4:0 az 
eredmény. A félidő utolsó gólját Kiss 
szerezte. A II. félidőben Perónyi áll be 
jobbszélre, Kiss pihen, Kíszely ismét be- 
ái! és Jakab lesz a jobbösszekbtő. Az 
Elek: románban Udvardí áll be a kapuba. 
Kezdés után Kiszely ismét fájlalni kezdi 
a lábát és végleg elhagyja a pályát. H e
lyére Kiss jön be. A Fradi tetszés sze
rint rugdalja a gólokat: Finta (3). Ja
kab, Pósa (11-esből) és Kiss sorrendben. 
Az Elektromos egyetlen gólja Szendrödi 
20 méteres szabadrúgásából esett. (Ez 
volt Szendrődi egyetlen épkézláb lövése). 
Kitűnt: Pálinkás, Hámori, Finta és Ja
kab, illetve Fűzi I „  Martcnos és htlyen- 
kint Fekecs III.

Nemzeti Bajnokság B) osztály

|«8S » 6»‘  — 11
E rik a , & B K E  mükorcso- 

lyázőnöje és Lestie Herbert White, 
Manchester, jegyesek.

A DÖNTETLEN EREDMÉNY LETT
VOLNA IGAZSÁGOS. 

DiMAVAG—BSzKRT 4:3 (3:1).
Sport-utca, 500 nézi?. Vezette: Liliom.
DiMAVAG: Horváth — Bán, Felföldi — 

Kalocsai, Csonka, Barta —• v. Mészáros, 
Fazekas, Füzér, Barna, Magyar,

BSzKRT; Régi — Takács, Mosonyl —- 
Kovács II., Szalay, Rumos — Bene, Tán- 
ezos, Kovács I., Benczik, Balogh.

Nagy iramban indul a játék. A DiMA
VAG kap jobban lábra és a 3. percben 
már vezet. Fazekas labdájával Füzér ki
ugrik és tizenhatméteres lövése az oldal
lécről pattan a halóba 1:0. ö t  perc múlva 
Felföldi húszméteres szabadrúgása nyo
mán zörög a háló 2:0. A BSzKRT erősít. 
Bene elfut, beadását Balogh kapásból lövi 
a léc alá (11 p. 2:1). A 20. percben Fü
zér kapufát lő, a visszapattanó labdát 
Fazekas bekotorja 3:1. A hátralevő idő
ben a BSzKRT támad, Táncos egyízben 
átemel a kifutó Horváth fölött, de a 
labda a felső lécről kipattan. Szünet után 
a BSzKRT fölénye állandósul. A 7. perc
ben Bene, a 17. percben Balogh lő kapu
fát. A 20. percben Balog beadását Ko
vács I. közelről belövi 3:2. A -25 percben 
Bán kézzel véd a kapuvonalon, de a já
tékvezető nem ítél bűntetőt. Az egyenlí
tés a levegőben lóg, ehelyett a DiMAVAG 
ér el dugót. Füzér egy csel után Barná
hoz játszik. Barna közeli lövése gól (25.
p. 4:2), A  40 percben Tánczos a kifutó 
Horváth fölött a hálóba fejeli a labdát,, 
4:3. A döntetlen eredmény igazságosabb 
lett volna. Jó: Felföldi, Kalocsai és Fü
zér a DiMÁVAGból, Mosonyi, Rumos (a 
mezőny legjobbja) és Balogh a BSzKRT- 
ból.

ERŐS SZÉL VOLT
Beregszász—Debreceni VSG 2:2 (2:0)
Beregszász, 400 néző. Vezette: Egresi.
B í ’TC: Schönfeld — Glász, Gyürék — 

Láng, Kerekes, Tyahur — Miklósi, Hol- 
lünder. Sulyok, Iszák, Váradi.

DVSC: Keskeny — Antal, Papp —■ Ig 
nác, Gere, Szabó I. — Drab, Sidlik, 
Szabó HL, Bihari, Kántor.

Az első gólt a 20. percben Miklósi 
lőtte, ugyanő szerezte a másodikat is a 
29. percben. A második félidő első és 
második percében két gólt rúgott a 
DVSC Szabó II. révén és ezzel egyenlí
tett. A nagy szél az első részben a Be
regszászt, a másodikban a debrecenieket 
segítette. Beregszásznak volt helyzete 
szünet után is. J ő : Váradi, Miklósi,
Glász és Tyahur, illetve Szabó II., Drab, 
Sidlik és Antal.

FERGETEGES IRAM  — GÓLOK
NÉLKÜL

Tatabánya—Álba Regia 6:9 
Tatabánya, 1800 néző. V ezette: Zeitler.
TSC: Koneesni — Nagy, Róth — 

Szabó, Széles, Dolina — Jancsák, Né
meth, Paksa. Pallag, Gergely.

ARA K : Mák Borbás, Kiss — Bla* 
zsur, Gergely, Varga II. Hári,
Jámbor, Rákhely, Szabó II., Kábát.

óriási iramú mérkőzés. Hősei: . a
TSC fedezetsora. és az ARAK kapusa. 
A7. első félidőben váltakozva támadnak 
a csapatok. A vendégek kapuja egy perc 
alatt háromszor is veszélyben forog, 
Rákhely bombalövése a tulsóoldalon okoz 
gondot. Szünet után a TSC pompás 
fedezetsora, abban is a válogatott for
mában játszó Dolina, nagy fölényt 
harcol ki, de ekkor hiába szegezi ka
pujához a TSC az ARAK-ot, Mák min
dent ment. Az utolsó percben nyerhetne 
a hazai csapat, de Jancsák öt lépésről 
az üres kapu mellé lő. Jó: Szabó, Szé-. 
les, Dolina (a mezőny legjobbja), 111. 
Mák, Varga II. és Rákhely.

REMEK MÉRKŐZÉS 
Lampart—Dorog 3:1 (2:1)

Erzsébet-u. 151)0 néző. Vezette: Ohennyák,
Lampart: Berkes: — Erdős, Nádas — 

Steincr, Szenes, Tomolányi — Havas, 
Bihari, Kisalagi, Zinjonyi, Tolvaj.

Dorog: Budavári — Probászka, Cser
mák — Nagyfejei), Bánsági, Bárkai 
Pick, Horváth, Pílugor, Dunai, Jun-g- 
vfirth.

Változatos játék után a 7. percben 
Bihari lövése Probászka hátáról jut a 
kapuba (öngól). 1:0. A  17- percben egy 
villámgyors támadásból egyenlít a Do
rog: ,! ungwirt h elfut, beadását Pf Inger 
egyből bevágja. 1:1. Á  31. percben Tolvaj 
bombája zúg a felső sarokba. 2:1.

Fordulás után e s »  ideig a Lampart 
támad, majd a Dorog is veszélyes lesz- 
A  25. percben Kisalagi Tolvaj elő emeli 
a labdát és a szélső azt a hálóba rúgja- 
3:1.

Jó: Berkeai, Tomolányi és Szenes, Hl. 
Nagyfejed (a mezőny legjobbja). Pro- 
hászka és Csermák.

IIAROM REMEK ELŐRETOLT CSATÁR!
Soproni VSE—-Komárom 4:1 (1:1)

Komárom. S00 néző. Vezette: Bchram.
SVSE: Kovács — Kőműves, Konrád 

Salamon I., Bakó, Salamon II. — Hor
váth II., Boros, Melega, Bárdics, Tóth,

KFC: Ványa — Csizmadia. Simon —
Veres, Lehoczky I., Lehoczky II. — 
Tóth II.. Ivicsics, Tóth I., Vágvölgyi, 
Messinger,

A soproni csapat három előretolt csa
tárának kitűnő teljesítményével megér
demelten győzte le a rendkívül gyenge 
formában lévő KFC-t. A hazaiak ugyan 
a 19. percben Tóth I. félmagas lövésével 
vezetést szereznek, de Melega lécről be
pattanó lövése á 30. percben az, egyen
lítést jelenti. Szünet után a 28. percben 
Horváth II., a 32. percben Tóth, a 35. 
percben pedig Horváth II. góljai nyo
mán megpecsételődik a komáromiak sor
sa. Jő: Horváth II., Melega és Tóth,
m. Tóth I.

NEM SOKKAL VOLT ROSSZABB 
A BUDAKALÁSZ 

KEAC—Budakalász 4:1 (1:1) 
Budakalász. Vezette: Szőke II.

KEAC: Iglói II. — Antal, Tóth III, 
dr — Hertelendi, Terba, Molnár — Tóth 
II. dr, Kovács II., Kolosai, Tihanyi, 
Vida.

Budakalász; Popelka ~  Kristofik,
Muzsik Arzenovics, Rottenbiiler,
Urbán — Piel, Zánszky, Zulmühl, Simon, 
Sípos.

Á gyengén játszó KEAC csak nagy 
küzdelem után tudta legyőzni a 65 per
cig fölényben játszó Budakalászt 
Mezőnyjáték után a 18. percben Vida 
csavart sarokrúgása a hálóba jut. 1:0. 
A  39. percbén Hertelendi kezelése miatt 
a játékvezető túlszigorúan ll-est Ítél. 
Ebből Zánszky egyenlít. 1:1.

Szünet után a 20. percben Kristofik 
megsérül és kiáll. A 23. percben Tihanyi 
éles lövéssel megszerzi a vezetést. 2:1. A 30, percben Tihanyi, a 36. p e rcb e

AZ ELSŐ ZENÉS MAGYAR 
. VILÁG F7J3Í!

Kovács II. 11-esből eredményes, 4:1. 
Kitűnt: Tóth II. dr, Terba és Molnár, 
illetve Muzsik, Rottenbiiler és Urbán.

REMEKELT A  VASAS 
Vasas—UTE 2:0 (1:0)

Béke-u. 1000 néző. Vezette: Szigeti L. 
Vasas: Terényi — Furulyás, Gelber - -  

ICatona, Dóczi, Ádánx — Teller, Herman-n, 
Serege, Sarovecky, Szálkái,

UTE: Akna völgyi — Erdész, Dormos -— 
Nagymarosi, Magyar, Kármán — Ung
vári, Német, Nagy, Krozser, Jobbágy.

A, Vasas ragyogó játékkal megérdemel
ten győzött. Az első félórában nagyiraroú 
játékban mindkét csapat egyformán tá
madott. A 30. percben Serege, hálóba 
tartó labdáját Erdész kézzel kiüti. A 
megítélt ll-est Ádám bevágja. 1:0. Szü
net után fokozódik az iram. Igen szép 
játék alakul, a 10. percben kavarodás 
után Katona hálóba kotorja a labdát, 
2:0, A 30. percben Seregét szabálytalan
ság miatt a játékvezető kiállítja. Ki
tűnt: Terényi, Gelber. Hermann és Saro
vecky, illetve Aknavölgyi, Nagymarosi és 
Nagy.

A RUSJ NYERTE AZ UNGVÁRI RANG
ADÓT

SK Rusj—Ungvári AC 2:0 (2:0)
Ungvár. 1000 néző. Vezette: Lantos. 

Rusj: Zsizsnyovszki — Gyimesi, Papp 
■—- Kahán II., Kopcsai, Ivancső — Tóth
II. , Czvékus, Csancsinov, Krajnyák, Haj
lik III,

UAC: .K is — Grohmann, Böhm I. —- 
Végh, Kaiocsay II., Teszár — Meiszner, 
Sándor, Boda, Letenyik II., Zádor.

UAC-támadásokkal indul a játék, a 3. 
percben azonban FTóth II. lövését Kis el
nézi és a labda a bal alsó sarokba jut. 
1:0. A 11. percben Boda elől a Rusj lm-, 
pusa vetődve véd, Boda megsérül és ettől 
kezdve sánükál. A 36. percben , Hajlik
III. váratlan lövése a bal felső sarokba 
vágódik. Nagy kapushiba. 2 :0.

Fordulás után is az UAC a többet tá
madó, de a csatárok lövéseit nem kíséri 
szerencse. Jó: Böhm I., Kalocsai II. és 
Sándor, illetve Kahán II., Ivancső és 
Papp.

A  SSE KIHASZNÁLTA A  SZELET. 
Salgótarjáni SE—Munkács 3:0 (0:0). 

Salgótarján, 500 néző. Vezette: Siklós,
SSE: Klimcsák — Sümegi, Valentin — 

Marosi, Hernádi, Mester — Langár, Tó
biás, Enoch, Szabó II., Szafflán.

MSE: Gyöngyös — Csudái, Vaszosik — 
Balogh, Glück, Simon — Kaszonyi, Fial- 
ko II., Bírta, Brizsák, Csepák.

A 2. percben Brizsák lövését Klimcsák 
kiejti, de a munkácsi csatárok nem tud
ják értékesíteni a pompás gólhelyzetet. 
A 18. percben Kaszonyi fejese alig megy 
a kapu mellé. A  félidő végén az SSE is 
támad. Eredmény: két szöglet.

Fordulás után a hazai csapat jobban 
kihasználja az erős szelet. A 3. percben 
Hernádi Szabó II. elé játszik, az össze
kötő kiugratja Enochot s a középcsatár 
remek gólt lő. 1:0. Az 5. percben Enoch 
labdájából Langár eredményes. 2:0. Most 
a munkácsiak is támadnak. A 34. perc
ben Langár elfut, beadását Enoch a há
lóba továbbítja. 3:0. Jő : Enoch, Tóbiás, 
Hernádi és Langár, illetve Csudái, Bri
zsák és Csepák.

HÁTHA MÉG CSATÁRAT IS VOLNÁNAK 
KEKESZTÉRNAK.

Postás—Rákoskeresztúr 1:1 (1:0). 
Rákoskeresztúr. Vezette: Kiss L. 

Postás: Bokro3 — Takács, Solymosi — 
Schubert, Várkonyi, Varga — Békés, 
Zombori, Bódog, Gyarmati, Nautsz.

R TE : Ruzicska ■— Paulovlcs, Moharos 
—- Nyulasi III., Péter, Mercz — Csere, 
Pusztai, Blahó, Abelovszki, Baros.

A postások elbizakodottan játszottak, a

FUTBALL-SZÜKUZIEI 
3 E R E T V Á S
sj'iSi., JózseM cörú t 3 0 —3 2 . sz. 
Telefon : T3-3S-8J2. Rákóczi-tér sarok.
keresztúriak győzelme hajszálon múlott. 
Az eslő percben sajnálatos baleset törté
nik: Schubert és Abelovszki összefejel,
mindkettőt vérző fe jje l ápolják a partvo
nal mellett. Csak egy negyedóra múlva 
térnek vissza, bekötött fejjel. A 16. perc
ben Békés lefut, beadását Bódog belövi. 
1:0. Csere kap sok labdát, de ő mindent 
elront. A  30. percben Békés kapufát, lő, 
a kapustól elszedett labdával. Csere 
egyenlíthetne, de üres kapu fölé lő.

Fordulás után azonnal támad az RTE. 
Csatárai hosszú ideig  tanyáznak a 16- 
són, de mindegyik irtózik á kapura lö
véstől. A postások csak szórványosan ve
szélyesek. A 40. percben megszületik a 
keresztúriak egyenlítése. Baros beadását 
Pusztai közelről beteszi. 1:1. Kitűnt: a 
Postás hátvédpár és Békés fa mezőny 
legjobb embere), illetve Ruzicska, Moha
ros és Csere.

A  ZUGLÓ 55 PERCIG TÍZ EMBERREL 
JÁTSZOTT

Zugló—Érsek uj vár 1:1 (9:#) 
öv-u. V ezette : tücskei,

Zugló: Krasznai —  Durián, Kondor — 
Erdész, Pyber, Horváth — Kővári, Rácz. 
Fézler, Fekecs II., Hoffer.

Érsekújvár: Bachoretz — Boka, Szkle- 
nár — Pólyák, Steíner, Herűiczkí I. — 
Szlávik, Pintér, Gerle, Kovács, Hruza.

Az utolsó percig nyílt, nagy küzdelem. 
A helyi csapat irányítja a játékot. A 30. 
percben Eácz nagy helyzetből fölé lő. A 
35. percben ugyanő egy összecsapás nyo
mán a kiállítás sorsára jut. Azután Fe
kecs Il.-nek lett volna alkalma gólt sze
rezni, de mellé lő. Fordulás után foly-

Magyar
írók

Filmje

S se le czk y  Slta,'SzaIay\ 
K a ro la , já v o r ,

Ma! lá ry , R átkay ,
B ih a ry , K ö « i« e * .
Premier csütörtökön!

Uránia-City-Átrium
tatódlk a Zuglő-nyomás. Az előrehúzö- 
dott Kondor hatalmas lövésébe Fézler 
beleteszi a fejét és az elvetődő Bacho
retz feje felett a labda hálót ér. 1:0, Ez
után feljön az Érsekújvár. A 34. percben 
Gerle lesgólt lő, majd nagy helyzetben 
ront. Jő: Durián és Kondor, illetve Her- 
dicki I. és Bachoretz.

NAGY II. SÉRÜLÉSE UTÁN VESZTETT 
AZ FTC

Szegedi AK —FTC 2íl (0:1) 
tlloi-út. Vezette: Jánosi.

SzAK: Bokor — Szabó. Rózsa — Hor
váth, Hajdú, Maróti — Földesi, Sóit, 
Énekes, Albert. Török.

FTC: Ábra!:ám —■ Nagy I., Waldinger
— Nagy II., Stark, Czigi — Ortutay, 
Füstös, Pásztói, Horváth II., Karácsonyi.

Az első félórában a szegedi támadások 
vesszélyesebbek. A zöld-fehér csatársor 
rengeteget tologat, főleg a belső hármas. 
A 31. percben végre Horváth II. jól si
került 18 méteres lövése a hálóban akad 
meg. 0:t. Szünet után továbbra is ké- 
nyelmeskedik az FTC, a SzAK viszont 
lelkesen rohamoz. A veszélyes szegedi 
szélsőket senki sem fogja és a 11. perc
ben megszületik az egyenlítés. A véde
lem ,,közös akciója" után Török az üres 
hálóba vág. 1:1, Nagy II. a gól közben 
megsérül és kiáll. A ' 24. percben Törők 
ismét szabadon szaladhat és belövi a 
győztes gólt. 2:1.

Jő: Szabó. Hajdú, Albert és Solt, III. 
Nagy II., Nagy I. és Stark.

GYENGE A PÉCSI CSAPAT
SFAC—Pécsi VSIÍ 4:1 (2:8) 

Sopron. 600 néző. Vezette: Keresztényi.
SFAC: Balogh — Salamon II., Fekete

— Murányi, Serényi, Soproni I. — S<f- 
roni II., Németh, Salamon I., Viktora, 
Sebes,

PVSK: Tahi — Turmann, Radnai — 
Ködbaum, ónodi. Kelemen — Darányi, 
Leipán, Sós, Bérezés, Puszpán.

Az erős szélben fölényes, biztos gyö-

Húrozás 92 ,M
BaboSaí húrok megérkeztek.

MHUItEfS húrozó műhely
csak Teréz-kffrút 4. Tel. : 118-194.

zelmet vívott ki a hazai csapat a gyenge 
formában lévő vendégek ellen. Soproni
II. egyéni játékkal szerzi meg a vezetést. 
Ezután Tahi a kapuba ejti Viktora kö
zéperős lövését. Szünet után Leipán ja
vít, de a hazaiak Salamon I. fejesével és 
Sebes kitörésével biztosítják győzelmü
ket. Jó: Balogh, Salamon II., Soproni I. 
ős Németh, ill. Tunnann. Ködbaum és 
Sós.

BALAZSHAZI NÉGY GÓLT LŐTT
PERECESEN

Kassai SC—Pereces 4:2 (JA) 
Pereces. 300 néző. V ezette: Mágori.

KSC: Pajtás — Hlivják, Szálasi — Ba
csó, Téglás:, Bednarik — Mihályi, Kainz

PU N LO P FORT
L A B D A  1 9 4 0  kapható:

P A Y E R  S P O R T É I
IV ., V á c i - u t c a  8. (utóan) Telefon; 188-025.
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V., S z e m é h n ö k * ^ 1 6 ,

Budapesti esmofőr mérkőzések

IV., Balázshází, Iván kő, Simonyi.
P T K : Molnár — Hazai, Monostori 

Bokros, Halmos, Borsányi — Futó II.. 
Jávor, Várhegyi, Poltz I., Turbéki.

Pereces! támadások vezetik be a mér
kőzést. A 7. percben Várszegi szabadrú
gása hozza az első gólt. 0:1. A 10. perc
ben Borsánjü megsérül és kiáll, ettől 
kezdve 10 emberrel játszik a Pereces. A 
15. percben Balázshází Molnár mellett 
begurít. 1 :1. A 33. percben Balázshází 
lapos lövése a kapus alatt megy be. 2:1. 
A 43. percben Balázshází elé rosszul fut 
ki a kapus és Balázshází lövése az üres 
kapuba gurul. 3:1. Fordulás után Szálas! 
kezezése miatt 11-es. Monostori beteszi. 
3:2. A Pereces 10 emberrel* is támad, de 
a KSC jól védekezik. A 27. percben 
megint Balázshází gurít a -pereces! há
lóba. 4:2. 5,

Jó: Hlivják, Balázshází és Ivankó,
illetve Bokros, Halmos és Poltz L
NAGY BALSZERENCSÉVEL JÁTSZOTT 

A SZENTLŐRINC
Szentlőrinc—MA VÁG 0:0.

Keglevich-u. Vezette: Záhori.
Szentlőrinc: Klotz — Laki. Mayer — 

■Vízkeleti. Haraszti, Kovács III. — Hollai, 
Füzesi, Kovács II., Marosi, Sáfíán.

MA VÁG: Józsa — Varga, Fácán —
Steinbach, Déri. S-effelin — Kürti, Bakó, 
Puska. Opata, Bozsur.

Erősiramú, szép mérkőzés. Az T. fél
időben a széltől támogatott Szentlőrinc 
támad. A 20. percben Marosi felvágása

Teniszlabda - szükségletének 50%-át 
megtakarítja, ha Schmidt Kranoi-fóle

(nem
salak)CHAMPION

anyaggal fedi teniszpályáját. Megrendelhető
S c f o m l d f - S z i g e i l - S x é l

sporlüzletében,
V., Szcmélyuök-u. 16. Telefon: 11-44-32.

miatt 11-eshez jut a Szentlőrinc. A bün
tetőt Marosi a kapus kezébe gurítja. 
Szünet után eleinte a MAVAG kerekedik 
fölül, de a csatárai mindent túlkombinál- 
nak. A mérkőzés végefelé a Szentlőrinc 
még jobban fokozza az egyébként is erős 
iramot, fölénybe is kerül, de a csatárok 
legjobb esetben i3 a kapufát találják el. 
Jó: Klotz, Laki, Mayer és Kovács II., 
illetve Fácán, Béri és Opata.

NEHÉZ GYŐZELEM 
WMFC—Cs. MOVE 2:0 (0:0)

Csepel. 2500 néző. Vezette: Újvári.
WMFC: Havas — Kállai, Kapta 

Keresztes, Gere, Szalai — Rökk, Deve— 
cseri II., Szabadkai, Harangozó, Tóth III.

Cs. MOVE: Csák — Városi, Kővári — 
Losonci, Horváth I., Rákos II. — Eg
resi, Gáti, Varga L, Diósi, Sörés.

Csak nehéz küzdelem után győzött a 
WMFC a lelkes amatőr csapat ellen. Vál
takozó támadások után a 20. percben 
Szabadkai lesgólt lő. Egy perc múlva 
Szabadkai a hatosról toronymagasan fölé 
lő. A WMFC többet és veszélyesebben 
támad, de a Cs. MOVE védelme jól mű
ködik. Szünet után folytatódik a WMFC 
fölénye, a 10. percben Rökk magas be
adását Csák kiöklözi a WMFC csatárok 
feje fölül. A Cs. MOVE csak szórványo
san támad, a 30. percben Szalai távoli 
szabadrúgása Rákosi II. kezét éri a ti
zenhatoson belül. A 11-est Harangozó ér
tékesíti. A Cs. MOVE kedvét veszti és a 
34. percben Tóth III. átadásából Haran 
gozó közelről gólt lő. 2:0. Kitűnt: WMFC 
fedezetsora, Kállai és Harangozó, a Cs. 
MOVE közvetlen védelme, fedezetsora, 
valamint Gáti.

MAR 4:0-RA VEZETETT A SALBTC 
SalBTC—Ózd 4:2 (3:0) 

őzd. 2100 néző. Vezette: Iványi.
BcdBTC: Géczi — Budai. Tímár — Kis, 

Takács IV., Mátrai — Balázs, Jákfalvi, 
Jenő fi, Laczkó, Baranyai.

ÓVTK: Tamási — Asztalos, Zenta! —
Bisztri, Miskolci, Dobos — Farkas, Pol- 
Ják, Tóth, Anocskai, Felvidéki.

Nappal és széllel hátban kezd a tar- 
jáni csapat és Jenőfi már az 5. percben 
megszerzi a vezetést 1 :0. Az ÓVTK tá
mad, de eredménytelenül. A 25. percben 
Mátrai szabadrúgását Laczkó befejeli. 
2:0. Az ellentámadásnál Tóth kapufát lő. 
A  42. percben Balázs beadását Jenőfi 
befejeli 3:0. Szünet után az ÓVTK fö
lénybe 'kerül, de a tarjáni védelem jól 
áll a lábán. A 15. percben Balázs beadá
sát Jenőfi bevágja. 4:0. A 20, percben 
Tímár kezez a büntetőn belül, a 11-est 
Fóliák belövi. 4:1. Ezután az ózdi Tóth 
lő kapufát, majd a 42. percben Fóliák 
lövi az ózdiak utolsó dugóját 4:2. Jó: 
Géczy, Kiss, Takács IV. és Laczkó a 
SalBTC-bői, Bisztri, Farkas é® Anocskai 
az őVTK-ból.

! EGYENLŐ ERŐK.
Nyíregyháza—B. Vasutas 1:1 (1:0). 

Nyíregyháza. 501) néző. Vezette Juhász ár.
NyTVE: Márki — Gál. Négycsi III. — 

Sárái II., Pocsai, Lovász — Szalay, Ve
res, Kovács, Gerda, Mester.

BVSC: Dombóvári — Lőrincz, Gazdag
— Honti, Somogyi, Környei — Tunyogi, 
Maschler, Moór, Gleisza. Oyarmathy.

Nagy szél. Az első félidőben a NyTVE, 
szünet után a BVSC volt fölényben. A 3. 
percben Szalay nagy helyzetet hagy ki. 
A 25. percben Gerda szögletét Dombóvári 
kiejti és Veres az üres kapuba lő. 1:0. 
Utána a NyTVE támad, de Mester lövé
sei sorra fölé. vagy mellé kerülnek. Szü
net után a BVSC van fölényben. A 15. 
percben Tunyogi elfut és közelről ki
egyenlít. 1:1. A BVSC ezután állandóan 
a nyíregyházi térfélen tanyázik, de a 
nyíregyházi védelem Márkival az élén 
mindent ment. Jó: Márki, Négyesi III., 
Pocsai és Mester, 111. Dombóvári. Lőrincz 
és Gazdag.

'A PÉNZÜGY BIZTOSAN GYŐZÖTT. 
Pénzügy—MTR 4:0 (2:0). 

Vörösvári-út. Vezette: Tihaméry, 
Pénzügy: Simon dr. — Retkes, Kering

— Ondrus II., Balogh, Selmeczy — Nagy, 
Aranyosi, Hortobágyi, Borbás, Oláh.

M TK: Kánpáti — Burkó, Beregi —
Faludi, Liszkai II.. Liszkai I . — Ilovszky, 
Vidor, Pintér, Mérei, Janda.

A minden részében jobb pénzügyiek 
biztosan győzték le a lélek nélkül játszó 
MTK-t. Változatos játék után a 7. perc
ben Nagy beadását Oláh belövi. 1:0. Po
tyagól! A gól után hullámzó a játék. A 
22. percben Hortobágyi jól irányított lö
vése a hálóba köt ki. 2:0. A 24. percben 
Mérei bomba szabadrúgását Simon dr. 
védi. A 29. percben Borbás felső lécet 
talál. A 35. percben Ondrus II. és Lisz
kai II. összecsap, az utóbbi játékos el
terül, kiviszik, de hamarosan visszatér.

Szünet után a széllel játszó Pénzügy 
támad közel félórán keresztül, de az 
MTK védelme Burkóval az élén jól áll a 
lábán. A 32. percben Borbás eredményes. 
3:0- A 35. percben Hortobágyi fejeli az 
utolsó gólt. Jó: Retkes, Selmeczy és 
Hortobágyi, illetve Burkó, liszkai I. és 
Beregi,

NEM VOLT Jó NAPJA A TOKODI 
CSATÁRSORNAK

Tokod—Egyetértés 2:1 (2:1)
Tokod. Vezette: Kecskeméti.

TüSC: Barak — Bognár, Kecskés — 
Kincses, Szabó, Lékó — Eggenhofer, He
vesi, Rozgonyi, Gárdonyi, Tóth.

Egyetértés: Földesi II. — Joós. Bá-
nyik — Kovács I., Kovács II., Tóth — 
Balog, Földesi I .f Nyíregyházid, Prédl, 
Osbóth.

A mérkőzést heves ETO-rohamok ve
zetik be és ezek már az első percekben 
eredményt is hoznak. Szögletet ér el a 
győri csapat és a beívelt labdát Szabó a 
sa.iát hálójába fejeli. 0:1.

A  gól után a tokodiak lendülnek tá
madásba. A csatársor sokat pepecsel. A 
12. percben szabadrúgáshoz jut a Tokod 
és Gárdonyi mintegy 20 méterről a háló
ba lövi a labdát. 1:1.

A  32. percben Gárdonyi remekül szök
teti Tóthot és a szélső egyből a hálóba 
vágja a bőrt. 2:1. A II. félidőben óriási 
a Tokod fölénye, de a csatárok mindent 
elrontanak s így az eredmény nem vál 
tozik.

J ó : Barak, Bognár, Kecskés, Szabó és 
Gárdonyi a mezőny legjobtja), illetve 
Bányik, Kovács II. és Balog.

I, osztály
K eleti csop ort

KAC—BSzKRT II. 3:2 (2:1). Kispest. 
Vezette: Boronkay. Változatos játék.
A mezőnyben egyenlő ellenfelek. 
A kevésbé rossz KAC győz. Góllövő:

1 Molnár (2) és Ulicska, illetve Kornél és 
Gráf. Jó: Ulicska, Varga dr és Lúgos, 
illetve Horváth és Fodor.

BRSC—PSC 8:1 (1:0). Rákosfalva.
Vezette: Molnár. Az I. félidő szép já
tékot és változatos küzdelmet hozott. 
A BRSC a II. félidőben tervszerűbben 
támad és biztosan győz. Góllövő: Huf- 
nágel (2)  ̂és Hochstein, illetve Hajós. 
Jó: Hufnágel, Oberfrank és Krausz, 
illetve Povázai és Hajós.

NSC—WSC 3:1 <2:Ó>. Tatai-út. Ve
zette: Gárdonyi. Az NSC könnyen nyert, 
a WSC tehetetlen védelmével és í'ede- 
zetsorával szemben. Góllövő: Csák dr
(2) és Vlasics, illetve Babócsai. Jó: 
Kovács, Vlasics és Czakó, illetve Babó
csai .

Hálókocsi—Hargita 2:0 (0:0). Rcndossy- 
telep. Vezette: Beoskó. A lelkes Háló
kocsi megérdemelten győzött a szívósan 
védekező Ilargila ellen. Gól lövő: Paran
csok és Linczingér. Jó: VeinbcT, Gazdag 
és Liir.czinger, 311. Kerekes és Nagy.

Törekvés I I— FSC 3:0 (1:0). Miklós- 
telep. Vezette: Kékesi. Mindkét félidő
ben a Törekvés támadott többet és jobb 
csatársora révén megérdemelten győzött 
a lelkesen küzdő FSC ellen. Góllövő: 
Varga (2) és Király. Jő : Császár. Pusz
tai és Sirály, illetve Szecsei, Bugyi.

A Filtex—DSE mérkőzés elmaradt, 
mert a DSE-jőtékosok igazolványait nem 
hozták ki. Helyette barátságos mérkő
zést játszott a két csapat. A Filtex 3:1 
(l:0)-ra győzött. Góllövő: Vein (2) és
Valicsek, illetve Papp.

Déli csoport
WMTK—M. Tosztó 3:1 (0:1). Csepel. 

Vezette Rónai. A helyi vetélytársak küz
delmében szünetutáni jobb erőnlétével 
megérdemelten győzött a WMTK. Az 
utolsó félórában eldurvult a mérkőzés. 
Ekkor Kiss (WMTK) súlyos térdsérülést 
szenvedett, Jágert. (W MTK) a játékve
zető kiállította. Góllövö: Kiss (2) és Há- 
rai, illetve Terényi. Jó: Szekeres* Havas, 
Braun, Füzesi és Kiss, illetve Dunai., 
Jankovics és Schuck.

ETC—MAFC 6:1 (4:1). Erzsébet-u. Ve
zette: Soós. A gyenge MAFC ellen bizto
san győzött az ETC. A gólarány kissé 
túlzott. Góllövő: Kiss (2), Gelencsér (2), 
Tompa és Boros (11-esből). illetve Kordi. 
Simoni ETC egy 11-est kihagyott. Jó: 
Balogh (a mezőny legjobbja), Spitz, Kiss 
és Gelencsér, illetve Szép, Rába és Gom
bos.

PeMTK—FSC 4:1 (3:1). Erzsébet-u toa. 
Vezette: Salílni IT. A PeMTK az I. fél
időben in utal ott játéka alapján megér
demelten- győzött. Szünet után uz FSC 
sokat támadott, de a csatársora nem 
tudott megbirkózni a helybeliek védel
mével. Góllövő: Hrotkó I. (3) és Mé
száros, illetve Horváth. Jó: Hanoid .(a 
mezőny legjobbja), Balogh, Faragó és 
Hrotkó I., illetve Balil-a, Monscheim, 
Berakó és Suszter.

Hungária—SAC 1:0 (0:0). Kén-utca.
Vezette: Gyergyói. 700 néző. A Hungá
ria csak szerencsével győzőit a lelkesen 
játszó soroksáriak ellen. Kosaras bomba 
szabadrúgása eredményezte a Hungária 
győztes gólját. Jó: Ujfalussy, Kisiván
(mezőny legjobbja) és Pavlik, illetve 
Karlovits, Fekete és Szeili,

M OVE-bajitokság
V m . kér. SE—MKFC 4:2 (2:2) Rákos- 

fal va. Vezette: Bereczky. Erős iramú, ke
mény mérkőzés megérdemelt győzelem
mel. Góllövő: Füzesi (2, egyet 11-esből), 
Pálfi I. és Pálfl II., illetve Slezák és Ko
vács. A játékvezető Zlataricsot és Tauszt 
(MKFC) kiállította.

Szentendre—ETSC 1:0 (0:0) Nagyszom
bat-utca. Vezette: Egervári. Erős, ke
mény küzdelem, döntetlen igazságosabb 
lett volna. Góllövő: Pintér. A játékvezető 
két-két játékost kiállított.

T. Előre—ÉSzSE 0:0 Attila-u. Vezette: 
Here. ESzSE jól védő kapusának köszön
heti az egy pontot. Jók: a közvetlen vé
delmek.

BTSE—P. Rákóczi 3:1 (2:0) Kvassai- 
űt. Vezette: Márton. Szünet után a P. 
Rákóczi jobb volt. Góllövő: Budinszky
(2), Palvis, illetve Piski.

Rákosliget—FTSE 4:2 (1:0). Kvassai- 
űt. Vezette: Venczel. Góllövő: Dombóvári 
(2), Takács és Györki, ill. Szabó (2).

Szent László—Rákoshegy 4:3 (3:2).
Cegiédi-u. Vezette: Pospischil. Góllövő: 
Resnyovszky, Csillám. Enyedi, Szekula, 
illetve Tarró (3). Jókait (Rákoshegy) a 
játékvezető kiállította.

RAFC—Túrán SE lft.-fl (3:0). Rákosszent
m ihály. Vezette: Tausz. A  RAFO nagy 
fö lén n yel győzte le a tartalékos Túránt» 
Góllövő: Maros (4), Ménich (2), Stumpf
(2) , L inter és Di-nga.

Szent János—Békásmegyer 1:0 (1:0).
Lenke-u. Vezette: Csepregi. Gyenge já
ték, szerencsés győzelem. Góllövő: Czi 
kámtory.

Csillaghegy—TTC 3:2 (2:0), Csillag
hegy. Vezette: Magyari. A TTC jobban 
játszott mint ellenfele és legalább dön
tetlent érdemelt volna. Góllövő: Mészá
ros (2) és Kondár, iletve Szabó és 
Giegler. *

P S eSE—PISE 4:1 (1:0). Remete. Ve
zette : Incze. Csapkodó játék az egész 
mérkőzés alatt. Góllövő: Földi (3), Sípos 
(11-esbŐI), illetve Beeheim.

KZsTE—Kistarcsa 4:0 (2:0). Kistar-
csa. Vezette: Pintér, Góllövő: Bauer
(3) és Chinszky.PiMuy, ^ 7
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KTK—KSSE 3:0 (1:0). Gyömrői-út. Ve
zette: Harangozó. A hatalmas küzdelem
ből a jobb KTK került ki győztesen. A 
KTK nagyobb arányú győzelmét : 
KSSE védelme akadályozta meg. Gól 
lövő: László (2) és Franyó. Jó: Zicgler, 
Reibl és László, ill. Varga és Manó 
Lovies-

Goldberger SE—BMTE 5:1 (2:1). Bu
dalok i-út. Vezette: Horkai. A Goldber- 
ger SE biztosan győzte la a tartalékos 
budafokiakat. A BMTE-ruek a közvetlen 
védelme volt gyenge. Góllövő: Csöpii (4) 
és Kádár, illetve Fürödi. Jó: Csöpü, 
Mezey és Csurgó, illetve Zakariás II., 
Rudas és Sztarack.

MAVAG II.—KTC 7:2 (4:2)i Kőbá
nyai-út. Vezette: Moldoványi. A MÁ- 
VAG már az első félidőben nagy fö
lényben volt, szünet után teljesen a 
KTC térfelére terelte a játékot és biz 
tosan győzött. Góllövő: Komoretto (4), 
Németh, Adorján és Gindl, illetve Vin 
cze és Lovas (11-esből). Jó : Komoret
to, Kaltenecker, Baranyi, illetve Lovas, 
Aranyi és Pál.

Északi csoport
HAC—Főv. TKör 3:1 (1:1). Tatai-űt. 

Vezette: Dobrovay. A HAO megérdemel
ten nyerte a mérkőzést, végig úr volt n 
pályán. Góllövő: Sárközi, Spankovics és 
Salmaclier, illetve Kei ser I. Jó: Salma- 
eher, Klópeker és Póos III., illetve
Pirsa és Paár.

Elektromos. II.—MCPSC 2:1 (1:0).
Latorca-utca. Vezette: L igeti. Az Elek
tromos 11-essel győzött. Az első félidő
ben változatos játék, szünet után az 
Elektromos a többet támadó fél, de 
Pamut jól védekezik. Góllövő: Fűzi és 
Toros (11-esből), illetve Gotthenz. Jó : 
Levente, Dombóvári és Juhász, illetve 
Zanottó, Miklós, Loksa és Tineili.

Testvériség—III. kér. TVK 1:1 (1:8). 
Nagyszombat-utca. Vezette: K. Nagy.
Változatos, gyorsiramű játék. A 2. perc
ben Molnár fejes góljával l:0 -ra  vezet 
a Testvériség. A Kerület viszont három 
kapufát rúg. A szünet után Tóth a 10. 
percben egyenlít. 1:1: Utána sok hely
zetet hagymák ki a csapatok. Jő: Kop
pány és Stollár, illetve Bernvaller és 
Straub.

MSC—ZsTE 1:1 (1:1). Újpest. Attila- 
utca. Vezette: Bácskai. A  két félidőben 
mutatott játék alapján igazságosnak kell 
mondanunk az eredményt. Az I. félidő
ben az ZsTE, a II. félidőben az MSC 
támadott többet. G óllövő: Csordás,
iljetve Koletich Yöngól). J ő : Polgár,
Kovács, illetve Bader, Márkus III.

B LK -TT E  3:0 (2:0). Hajdu-u. Vezette: 
Kőhalmi A  gólképesebb csatársorral 
rendelkező BLK megérdemelten nye<rt a 
helyenként túl keményen játszó TTE el
len. Góllövő: Jáger, Zurián és Zuber
(ll-esből). A játékvezető Zsoldost (TTE) 
kiállította. Jó: Baál, Zube-r, Preckla é« 
Bavlinka, illetve Köböl, Stanzel és 
Zsoldos.

URAK—MÁV Előre Ö:A Tatai-úi. Ve
zette: Rudas. Egyenlő erők kemény és 
változatos küzdelme. A II. félidőben a 
MÁV Előre nemi fölényt tud kiharcolni, 
de Szalontai, aa URAK kapusa a leg
veszélyesebb lövéseket is védi. Jó: Sza
lontól, Vízvári, illetve Czicglcr, Máié 
és Veréb.

II. osztály.
Keleti csoport

Köb. AC--RTK 0:0. Maglódi-úh Vezet
te: Harkányi. A védelmek harca volt ez 
a mérkőzés. Mindkét oldalon teke téliéi 
csatárjáték.

Spárta—SzRTC 4:1 (2:3). Maglód!-út 
Vcae-ttc: Újlaki. Egyenlő erők küzdelme, 
Az SzRTC tehetetlen csatársora miatt 
vesztett. Góllövő; Kolmer (2), Braun 
Cövek. illetve Máté.

RÁC—K. Törekvés 6:2 (3:3). Rákos 
palota. Vezette: Kardos. Gyors, kemény 
játék. A RÁC a szép eredményt felja 
vult csatársorának köszönheti. Góllövő 
Piscli (2), Szlovák (2. egyet 11-esből) 
Pálfi és Ma jer, illetV3 Kolarecki és Ka

Taxisok—BTC 4:1 (1:1). Fehér-út
Vezette: Kereki. Megérdemelt győzelem 
Góllövö: Bence (4), illetve Kiss.

KeSC—Köb. FC 3:1 (2:1). Rcndcssy-tc- 
lep. Vezette: Bánhidi. A KeSC szeren 
csévél győzött. A lelkes Köb. FC l>cg 
alább döntetlent érdemelt volna. ,Gátlö
vő: K i csák t’2) és Kern bek, ill. Koszra er

ZAC—SzNSE 4:2 (2:2). Ál:Vpmi-telep. Ve
zette: Rajtár. Az SzNSE elbizakodottan 
játszott. A második félidőben magára 
talált ZAC megér jenic.lLo a győzelmet 
Góllövő. Blaskó (2, mindkettőt 11-cöbő.l) 
és Szilágyi (2). illetve Füzér és Szobe- 
bolyi. Bárta (SzNSE) egy 11-est kiba 
gyott.

Északi csoport
UTE n .—BTK 3:2 (0:1). Megyeri-út 

Vezette: Horváth dr. ErŐ3 mérkőzés. 
BTK már 2:0-ra vezetett, de gyenge vé
delme miatt vesztett. Góllövő: Horváth
(2) és Somlai, illetve Jeckl és Brodni 
játékvezető Jeeklt iBTK) kiállította.

TLK—TSC 1:1 (0:0) Béke u. Vezette 
Karácsonyi. Egyenlő ellenfelek, igazságo, 
eredmény. Góllövő: Koritár, illetve Bán 
csák.

OTE—UMTE 3:0 (ídl). Vörösvári-út. 
Vezette; ifj. Stefánesik. A jobb csatár 
sorral rendelkező OTE megérdemelten 
győzött. Góllövő: Juhász, Czicglcr és 
Kégel.

UTSE—B. Magyarság 2:2 (1:0). Tatai 
út. Vezette: Paróezai. Az I. félidőbe
az UTSE, szünet után a B. Magyarság 
támadott löbbct. Góllövő: Snckmeister éi 
Molnár, illetve Siegcl és Gábor. A já 
tekvezelő Sternákot (B. Magyarság) ki 
állította.

VI. kcr. SC—UFC 5:1 (2:1). Váci-út
Vezette: Selmeczi. 1 L-c:ekkel és sport 
szerűt le n jelenetekkel tarkított kemény 
mérkőzés. Góllövő: Bar tik (2, mindkettőt 
ll-esből), Nagy, Molnár és Jóna, illetv 
Vornik.

Gázgyár—UVASC 1:1 (1:0). Szt. László 
tér. Vezette: Skultéty. A Gázgvár véde
kezésre iHmdezked-ett be. Az UVASC 
győzelmet érrdemelte volna. Góllövő 
Sántái, illetve Gech.

Compaktor—Pannónia 2:1 (1:0). Váci 
út. Vezette: Molnár I. Egyenlő ellenfe 
lek jóiramú mérkőzése. Góllövő: Bo
sánszky és Müller, illetve Hemmel.

Déli csoport
P. Juta—Kalapos 1:1 (1:0). Vágóhíd-u. 

Vezette: Pintér. Gyengéi r a in ú mérkő 
zce, igazságos eredmény. Góllövő: Já.m 
bor, illetve Gombarcsik. Fegyverneki (P, 
Juta) egy 11-est hibázott-

FVSK—Gamma II. 1:0 (1:0). Gyáli-út 
Vezette: Barabás. Erősiramú, izgalmas
küzdelemben a lelkes FVSK megérde
melten győzött. Góllövő: Pikulák
Nagyot (FVSK) a játékvezető kiállí 
tóttá.

KFC—FSE 3:0 (1:0). Kelenföld
Vezette: Paulik. Mérsékeltiramú, de
szép mérkőzés. A Kelenföld minden 
csapatrészében jobb volt' és megérde
melten győzött. Góllövő: Skaljai, Simon 
és Nemesi.

BIK—Tipográfia 2:2 (l:G). Budafok
Vezette; Horváth. A BIK kitűnő játék 
kai megérdemelten szerzett pontot. Gól
lövő: Müller és Tatár (11-esből), illetve 
Haluska és Vashegyi.

33FC—PeMTK II. 4:2 (0:1). Fehér-
vári-út. Vezette: Szügyi. A II. félidőben 
a széllel támogatott 33FC nekilendült és 
megérdemelten győzött. Góllövő: Virág 
(2), Nagy I., Csáng. illetve Ujj és 
Kemény. A játékvezető Dobost és Elsin- 
gert (PeMTK) kiállította.

A Goldherger SE II.—Est mérkőzés el
maradt. mert az Est nem jelent meg.

BEAC—KAOE 0:0. Lágymányos. 
Vezette: Ipolyi. A többet támadó BEAC 
győzelmet érdemelt volna.

III. osztály.
Keleti csoport

A Ganz II.—SzTE elmaradt, mert az 
SzTE nem jelnr-t meg a pályán.

Cs. MOVE II.—FVSK H . 3:1 (1:0).
Gyáli-út. Vezette: Goda. A Cs. MOVE 
végig nagy fölényben volt. Góllövő: 
Horváth (2) és Tikos, illetve Abonyi. 
A játékvezető Kapust és Kertészt 
(FVSK) kiállította.

FTC II—  NJTC 3:1 (1:1). Zágrábi-út. 
Vezette: Müller. Biztosan győzött az 
FTC. Góllövő: Váradi, Makrai és Soly- 
mosi, illetve Dóra II.. Dózsát (NJTC) a 
játékvezető kiállította.

SAC II— WSC II. 3:2 (2:1). Sorok
sár. Vezette: Sós. Gyenge játék. Gól
lövő: Zimonyi, Szalinai és Zumpí
(11-esből), illetve Kovács (ll-esből) és 
ívanoczád.

SzFC II— S*AC II. 3:1 (1:1), Miklós- 
teiep. Vezette: Fehér. A* egységesebb 
SízFĈ  megérdemelten gyÖcsöth Góllövő: 
Névai (2) és Fotter, illetve Jamcsi cs.

Nyugati csoport
BS<— OTE 5:3 (1:2) Vörösvárt-dt. Ve.

zette: Földvári. A döntetlen igazságosabb 
lett volna. Góllövő: Budavári (2), Tavasz, 
Szabó és Pletrásko, illetve. Matár (2) és 
Bognár.

Az MSC II.—NTC elmaradt, mert az 
MSC 30 perces késéssel érkezett meg a 
pályára.

MPSC II— Pannónia Ti. 7:2 (3:1) Váci- 
út. Vezette: Salga. Szép játékkal győz az 
MPSC. Góllövő: Nagy II. (3), Dömök (2), 
1-et 11-esből, Igaz, Vedres (öngól), illetve 
Tóth (2).

Testvériség II— III. kér. TVE II. 
4:1 (4:1), Nagyszombat-utca. Vezette: 
Latorcai. Unalmas mé/kőzés, gyenge 
játék. Góllövő: Keszner (2), Tiglár és 
Nádas, illetve Ambrus (11-esből).

Északi csoport
P A T E -M . Előre II. 5:2 (1:2) Tatal-út 

Vezette: Ujváry A, Biztos győzelem. Gól- 
lövő; Galgóczi (3), Csapó (11-esből) és

Sefcsik, illetve Didin és Fehér. A játék* 
vezető Komódit és Tóth I.-et (M. Előre) 
kiállította.

KEAC—KSC II. 1:1 (1:0). Gyömrői-
út. Vezette: Nagy F. Egyenlő erők küz-® 
delme Góllövő: Hess, illetve Kovács.

PM'TK—KSSE l í  8:0 <3:0). URAK-
pálya. Vezette: Józsa. A PMTK fölénye
sen győz gyenge ellenfele ellen. Góllövő: 
Kodé (4), Standinger C2) és Kráczó (2).

RESC—Juta 0:0 URAK-pálya. Vezette: 
Szántó. Unalmas, csapkodó játék.

Postás íí.—JIKSE 2:0 (2:0). Lóverseny
tér. Novotni. Végig élénkiramú mérkő
zés. Góllövő: Lantosi és Kubik. Jő: Kár
páti é-? Kubik, ill. közvetlen védelem.

WoSC—VÁC 10:2 (3:0). Attila-utca.
Vezette: Hyross. Könnyű győzelem.
Góllövő: Pólyák (1), Reiner (3. egyet
11-esből). Petrovics (2) és Om-.-sényi IL, 
illetve Fej bús (11-esből) és Veinbe-rger.

D éli csoport.
Goldberger SE ITT.—Kclenvolgy 2:#

(0:0) Vörösvári-út. Vezette: Andódi. A 
Goldberger SE a kapu előtt határozot
tabb volt. Góllövő: Klein és Stang.

Sz. Juventus—FSC II. 5:0 (1:0). Kelen
föld. Vezette: Planky. Az FSC tíz
emberrel játszott. A játékvezető a I l
iéi idő 37. percében komolytalan játék 
miatt lefújta a játékot Góllövő: Giegler 
I. (3). Giegler II. és Szabó.

BEAC I I —  MAFC II. 2:2 (1:1). Lágy
mányos. Vezette: Rendes. Gyenge mér
kőzés. Góllövő- Szatmári és Evva, illetve 
Szűcs és Szabó II.

33FC II—  BEFC 2:0 (1:0). Fehérvári-
űt. Vezette: Szép. Szerencsés győzelem* 
döntetlen igazságosabb lett volna. Gól
lövő : Tarca és Szekeres.

LoFC—M. Fosztó II. 3:0 (1:0). Csepel. 
Vezette: Krammer. Megérdemelt győze
lem. Góllövő: Fávai, Steer és Dóri.

IV. osztály:
Keleti csoport

Hargita II.—Főv. Alti fiztok mérkőzés el
maradt, inért az utóbbi csapat nem je
lent meg a pályán.

Köb. FC TI.—Autótaxi II. 3:0 (0:0). 
Góllövő: Benkő. Horváth és Váradon.

Szondy—SzRTC II. 3:0 (1:0). Góllövő: 
Szilasi és Stanzer (2).

KM TE II— Hálókocsi XI. 1:1 (1:0).
Góllövő: Revenka. illetve Lobod!.

SzNSE II.—BRSC J3. mérkőzés el
maradt, mert a BRSC nem jelent meg a 
pályán.

Déli csoport
Kalapos II.— KFC II. 7:2 (3:1). Gól

lövő: Sutyák (3). Friedbauer (3), Vasa* 
illetve Komandi és Pető (11-esből).

H E A C -K T K  II. 2:0 (2:0). Góllövő:
Makkai és Zuntpft.

Hungária II— 'ETC II. 7:3 (5:2). Gól
lövő: Lajtos (2), Fetrás (2), Kalló, Bo- 
konyi. Gugyerás (11-esből), ill. Horváth* 
Németh és Tamási.

Vámmentes—Siketek 6:2 (4:2). Góllövő: 
Somogyi (3). Hausner, Vaczulik és Walt- 
ner. illetve Újhegyi (2),

MAVAG III— Cs. MOVE III. 1:0 (0:0). 
Góllövő: Komarik.

Nyugati csoport
ZSE IT— 'BAC 4:2 (0:1). Góllövő: Hal

mai (2). Molnár és Fekete, illetve 
Schlégő (2).

WoSC II—  IIAC II. 4:3 (2:2). Gól
lövő: Péterfi. Balogh, Boros és Nagy, 
illetve Kalmár, Wittmann és Balatoni- 

A Vasas II.—PSC II. mérkőzés el
maradt, mert a PSC-ből csak hat játékos 
jelent meg'.

VMTl? ír .—URAK TI. 2:0 (1:0). Gól
lövő: Kollár (11-esből) és Vnrga.

Uránia—Fodrász 7:0 (2:0). GóílövS:
Oberfrank (2), Vajda I. (2), Lukács (2) 
és Richter.

Északi csoport
NSC TI.—Gázgyár II. 4:2 (3:0). Gől- 

lovo: Gugycla (S. egyet 11-esből) és Mól- 
nár, illetve Szászai és Orbán dr Koco- 
ródút (Gázgyár) a játékvezető kiállította.

V. Remény—Compactor II. 11:0 (5:0). 
Góllövő: Kaponya (3), Junász (2). Seres 
(2), Kocsis (2). Halmosi és Kozma.

Vízmüvek—UTSE II. 7:1 (1:1) Gól-
lovo: Szalay (3). Drotár, Cinkota,
Szieber és Bállá, illetve Pintér.

VI. kér. SC II— UFC II. 1:0 (0:0). 
Góllövő: Ágoston.

MTK II.—Juta II. 6:3 (2:2). Góllövő: 
Wurfel (-1, egyet 11-esből) és Péter (2), 
illetve Hada (3).

V. osztály.
WMTK III.—NJTC II. 9:0 (3:0). Gól-

lüvő: Lovass (3), Senicslia (2) Varga, 
Nagy, Lepner és Dávid (11-esbBI)

Szondy II.—IIKAC II. l a  (0:0). Gólr 
’-óvő: Blau II. (11-esből), illetve Dankő.

Ganz III.—F. Juta II. 7:1 (3 :1). Gól- 
lovd: Langmár (4), Kecskeméti (2) 63
Németh, illetve Kolozsvári.

K. Törekvés II.—Hálókocsi III. 4:3 
(3:0). Góllövő: Kiss (4), illetve Sümegi 
és Szabó.
^.SzFC IIL -T lpográtia  TI. 5ti (3:0). 061-
lovő: Murath (4) és Sánta, iW. Nyári-

PTSC II.—MPTB IT. 10:2 (5:t>. Gól-
lövő: Bodor (5), Ondrus (2), Cirkovícá, 
Szatmári es Gál (11-esből), illetve FiziU és Paulin (öngól),

,IL~Fodrászok IT. 6:3 (3:3). űóJ- 
tovo Fényi (2), Fodor (2), Vincze és 

l i et™ Bartal. Hegedűs és Takó. 
r lr  —Tur« '  II. 8:0 (4:0). Góllövö!
Jakabfy (3), Sárkány (3). Halász é3 Blemer.

II. 5:1 (2:0). Góllövő! 
Makovnik Kontartó, Major, Horváth 6S 
Kovács, illetve Kopetkó.

^K.varsáír II.—KKSC II. 4:3 (2:0). 
Góllövő: Kugler (2), Popovics és Sós, 
illetve Bende (2) és Varga.
.,£oárta  II.—BSzKRT III. 3:3 (2 :í>-»
7 í ! í ° z ö,: J r,aub (2) Busi, illetvé
riSSvTim  Jeszenszky. Borit
(BSzKRT) a játékvezető kiállította. 
r.J ,°r e " é« n i .—BVSC III. 1:0 (0:0>*G óllövő: Csetneky.

Főv. Alt. II. 2:0 (0:0). ö*51'lövő. Tóth és Berkes.
„  K f  AC II.—VÁC II. 4:0 (t;0 ). Gő!lWÖJ 
Hajdú (2), Kelemen és Flórián.

KAFC—KAO.E II. 6:1 (3:1). Góllövö; 
Früh (3), Magyari (2) és Tóth, illetvö
Bende.

FSC m — OSOS 1:1. (3:0). Oóllöves
Nagy- (4), Korecz (3), illetve Tóth.

BBFC I I —  Siketek II. 5:1 !!»)•„, 
lóvo: Virág (3) éa Galló (2), lllelv0
Pálinkás. ,

A Gamma II— KTC IT. mérkőzés el-  
maradt, mert a KTC nem jelent meg a 
pályán.

M. Poszt.) n r — T,oFC I I - „ 4:?
Góllövő: Miszlaí (2) és Kálmán (2), 
illetve Nagy és Erdélyi.

. Előkészítő osztály
Törekvés IV —Spárta 
Ganz IV — OSOS II- 
Postás II I— Függetlenség II. «:0  
Főv. TK ör IIT— TBK ITT. 1®:3 (7:0)- 
«T C  i r — VKSE 4:1 (1:1). Fehér-á£ 

Vezette- Réti B. Góllövö: Kovács (2) 
Nagy (2), illetve Kiss.



■A díszpáholy vendégei 
. a mérkőzés előtt és után

— Telelőn jelentésünk —
Berlin , április; 7.

A  d íszpáholyban  nem  voltak  tú l- 
fflág'osan sokan. O tt vo lt von  
'T scham m er und O sten  ném et b i
rodalm i sportvezér, G lsisenau  tá 
born ok , T asnády N a g y  A n drás és 
Sizíly K álm án  á llam titk ár vezetésé
v e l a N ém et-m a gya r társa sá g  a la 
k u lá sá ra  B erlinbe jö t t  m a g y a r kü l
d ö t ts é g  vezetősége, továbbá  L inne- 
■ maiin  ném et szövetség i elnök és 
•Gidáfalvy P á l ár. A  berlin i m a 
g y a r  k öv etség  is n a g y  szám ban  je 
lent m e g  S zen tm ik lóssy  k övetség ! 
ta n ácsos  vezetésével. A  d íszpáholy  
ven d ége lt kü lönben  délelőtt a n e
m ek sportvezér  fé r f i  és női torna- 
b e /n u ta tón  lá tta  vendégül. E zen  
SftOO tisz tje lö lt  is  je len  volt.

A z  ünnepi ebéden  von  T scham 
m er unil O sten  a  m ag ya r-n ém et 

ssportbarátságot é ltette  beszédében. 
E r r e  Szily  K á lm án  vá laszolt. A z  
■ebéden fe lo lv a stá k  R ibben trop , 
G öhbels  és T elek i  P á l g r ó f  üdvözlő 
táv irata it.

A  díszpáholy  ven dégei a  m érk ő 
z é s  után  íg y  n y ila tk oz ta k  a  lá to t
ta k ró l:

Tasnády N a g y  A n d rá s : N em  ér
tek  sok at a  labdarú gáshoz, de b o l
d o g  v a g y o k , h o g y  ennek a  szép, 
fé r fia s  küzdelem nek tan ú ja  lehet
tem . K ülönösen  a zért je len tős  ez a 
2 :2 , m ert ilyen  h ata lm as töm eg  
e lő tt  sikerü lt azt k ivívnunk.

V on  T sch am m er und O sten  g ra -

8 d a r a b
másolás

96 fillérpánsi foto-ioib
a Párisi Nagy Aruház épületében.

tu lá lt a  m a g y a r  csa p a t vezetőin ek  
és a  csap at ta g ja in a k .

S zily  K álm á n  á lla m titk á r : E l
v a g y o k  ra g a d ta tv a  a  lá tottaktól. 
E z  a  m érk őzés  ú ja b b  m eg p ecséte - 
lése v o lt  a  teg n a p i m egalap ozás 
Után a  n ém et-m ag y a r bará tsá g  ú j 
á llom ásának .

X a n d ry , a  n ém et labdarúgó s z a k 
h ivata l ü g y v e z e tő je :  Szép és sp ort
szerű  küzdelm et v ív o t t  a k ét csa 

pat. A  m érk őzés  a  m a g y a r véde
lem  és a n ém et csa tá rsor  h arca  
v o lt . E léged ettek  v a g y u n k  az ered 
m énnyel, azt h iszem , a  m a g y a rok  
is.

Mintaszerű k ö zö n sé g  S
E lism eréssel k e ll m é g  m eg á llap í

tanunk, h og y  a  berlin i k özön ség  
m intaszerűen  v ise lk ed ett. A z  első- 
p erctő l az u to lsó ig  tá rg y ila gosa n  
fig y e lte  a  százezer em ber a  já ték ot, 
aem  fu k a rk od ott tetszésn y ilván ítá 
s á v a l  a  m a g y a r  csa p a tta l szem ben 
Sem. A  m érk őzés  v ég én  az üdvözlés 
Után k iju to tt  a z  ünneplésből a  m a 
g y a r  csapatnak  is.

IÍ. M . B .

Vidéki bajnoki mérkőzések

AZ ÚJPEST KÖNNYEN VERTE A 
TARTALÉKOS HUNGÁRIÁT 

Újpest—H ungária 5:1 (3:0)
Uungária-űt. V ezette: Návai. 

Üípe&t: Sziklat — Futó, Fekete — Sol
ti, Temes, Joós — Ádám, Kállai, Zsen- 
gellér, Mester, Kocsis.

Hungária: Háda Cseh II., Korányi
J. — Csömör, Túrán, Kisuczky — Béki, 
•Mtlller, Kalmár, Kardos, Titkos.

Az Újpest heves támadásaival indul a 
Parátságos (rangadó) mérkőzés. Némi fö
lényt kiharcolva a 10. percben Kocsis 
{■fcniekbeszabott dugójával jnár vezet is. 
Jlullámzó játékban veszélytelennek látszó 
wnadds után a Hungária-védelem „be- 

Zsengellérnek és máris a hálóban 
yan a labda. 2:0. Most följön a Hungá
ria is, de csak Kalmár kapufalövéséig 
3ut el. A 35. percben Temes elöreaűott 
labdáját JZsengellér kapásból lövi, a vén- 
jé g  Háda kiejti a labdát és a résen levő 

. rlester közelről bevágja. 3:0 Szünet után 
ttidasi a jobbfedezet, Mester a középfe
jezet, Pálya a jobbösszekötő és Solti a 
^p-lösszekotő. A Hungáriából Kalmár ki- 
5*l» Titkos a jobbhátvéd, Béki a jobbfe- 
Se?-et, Csömör a jobbszélső, Cseh II. és 
?|Abó alkotja a balszárnyat. A felfrissi- 
J~8 ügy látszik a Hungáriának kedvezett, 

szinte odaszegezi Újpestet a kapu
khoz. Eredményt elérni nem tud, sőt 
f^rányi I lcezezése miatt megítélt 11-es- 

Kocsis az újpestiek 4. gólját lövi. 
«zép Csömör—Müller ősszjáték után a 

bead és Cseh II. kapásból lövi a 
^ungária egyetlen gólját. Az utolsó 
*;8reben Zsengellér labdájával Adám át- 
,eJekazi magát a védőkön és beszalad a 

^ őba. 5:1.

K E L E T I *
Püspökladányi MÁV—Bihari Turul 6:# 

(3:0). Berci lyóujfalu. Vezette: Hatvani- 
A MÁV végig nagy fölényben volt. Gól
lövő: Zsedényi (3), Marton (2) és Harcsa.

Nagykáíiói SE— CsSE 3:1 (fi:0). Csap. 
Vezette: Ka lián. A OsSE hét Öugólkil
vesztett. Gól-lövő: Molnár, Balog ('öngól), 
Sponlák (öngól). Hl. Kun. Jó: Molnár, 
illetve Kői és Szabó.

MVTE—Nyír egy áhzi \SC 2:1 (1:1). Má
tészalka Vcrzcűe: Prém- Jobb volt az 
MVTE. Góllövő: Korezsi és Németh, ill* 
Kulinka.

V. Turul—Nyiregyáfaz! KISE 6:0 (3:0).
V árpa-iá nka. Vezette: F erén ez y. A linzai 
csapat hengerelt. Az első félidőben Gör
béi*, Metz és Kosenborg, szünet után 
pedig Metz háromszor eredményes.

DVSC II.-Ö M T E  0:0. Debrecen. Ve
zette: Joanovics. A két vezetőcsapat mér
kőzése nagy küzdelmet és igazságos dön
tetlent hozott. Jó: Elek II.. Tóth és T i
szai ill. Sebes. Kis I.. Kállai és Kónya.

DEAC—DDSE 2 :1 (1:0 . Debrecen. Ve
zette: Palotád. A DEAC jobb volt, meg
érdemelten győzött. Góllövő: Bukoviczky 
és Drottár, ill. Tolnai (11-esből). Jó: 
Nagy, Drottár és Magyar, ill. Tolnai, 
Illés és Tóth.

Ny TVK II.—UKMSC ú# (0:6). Nyíregy
háza. Vezette: Kársai* Az NyTVE osak 
ll-es&el tudott nyerni. Góllövő: Álmos 
II. Jó: Fiile, Hajnal ós Hering, illetve 
Gyarmati.

N Y U G A T I A L S ZÖ V E T SÉ G
Hubertus—PPSC 5:1 (3:0). Pápa. Ve

zette: Szal-ay. Végig erősiramú játék. 
Góllövő: Zsolnai (2), Erdős IT., Kiss és 
Király, ill. Liinpcrger. Jó:. Erdős I. és 
II. ós Vucskó, ill. Tomenga és Németh.

Fűzfői AK—SSE 2:1 (2:1). Siófok. Ve
zette: Gsitkei. Egyenlő ellenfeleik küzdel
méből a szerencsésebb fűz főiek kerültek 
ki győztesen. GóiJövű: Deák és Nagy 
(öngól), illet ve V anek •

MÁV Előre—KTÖ II. 0:0. Székesfehér
vár. Vezette: Horváth. Az Előre csatár
sora gyengén működött. Szabó ETO az
I. félidő végén megsérült és kiállt. Jó: 
Kis, Heínrich, ilJ. Bognár, Tóth, Varga 
és Kosa.

DAC—Várpalotai Unió 1:1 (1:0). Győr. 
Vezette: Ern-ei. Nagy küzdelem, igazsá
gos eredmény. Az I. félidőben a DAC, 
szünet után az Unió volt jobb. Góllövő: 
Csonka, illetve Tóth.

GyAC—Ujkomáromi FC 2:0 (0:0). Győr. 
Vezette: Balogh. A győriek mindvégig 
fölényben voltak. GóllLövő: Sclimuek ós 
Kovács II.

II. kér. SC—Pápai Kinizsi 2:1 (1:0).
Győr. Nagy küzdelem utón nehezen győz
tek n kerületiek. Góllövő: Win kiér és 
Szabó, illetve Lengyel 11-esből.

II. osztály
Sotex (Sopron)—MOVE ZSE 3:2 (1:0).

Zalaegerszeg. Vezette: Szakos. Góllövő:
Deier, Althoffer, Fritz (öngól), illetve 
Kálóczy, Dolgos.

FÁK II.—Siófoki SE II. 2:1 (2:0).
Fűzfő. Vezette: Kohári. Góllövő: Hajdú 
és Gyümölcs, illetve Páskai (öngól).

TSC II.—Győri TC 6:0 (3:0). Tatabá
nya. Vezette: Kovács. Góllövő: Kubát
(3), Vojcsek kapus (2 11-es) és Schatter.

MÁV Előre I I — Veszprémi MOVE 3:0 
(2:0). Székesfehérvár. Vezette: Takács. 
Góllövő: Valentin (11-cs), Bátor és Kar
dos.

Haladás III.—Soproni SSE 0:0. Szom
bathely. Vezette: Varsányi.

Kapuvári SE—SzKE 3:1 (3:0). Szentgott- 
hárd. Vezette: Czeczcly. Góllövő: Sípos 
(2) és Kántor, illetve Kogelmann. Az 
SzKE nem értékesített egy 11-est.

KüSE—Győri KSE 1:1 (0:0). Mos-oa. V e
zette; Mick. Góldövő: Malek, ill. Németh.

É SZAK I ALSZÖVETSÉG
HVSE—Balassagyarmati TSE 0:0. Hat

van. Vezette: Kovács. Végig izgalmas 
mérkőzés. Mindkét oldalon a védelmek 
játszottak jól. A HVSE egy 11-est ki
hagyott.

PBÜSE—Salgóbányai FC 4:0 íl:0 \
Zagyvapálfalva. Vezette. Wahlkampf. A 
jobb csatársorral rendelkező hazai csa
pat biztosan győzött. Góllövő: Szarvas, 
Vargha, Huszár (11-esből) és Mohácsi.

DiMAVAG II.—MMTE 2:0 0:0). Diós
győr. Vezette: Ilaskó. A miskolci csapat 
lelkes játékkal akadályozta meg a diós
győriek nagyobb arányú győzelmét. Gól
lövő: Littai (2). Jő: vitéz Bohus, So- 
mojrvi. Littai. ill. Me’sner és Korődv,

Miskolci VSC—MESE 5:1 (2:1). Eger. 
Vezette: Palkó. Az I. félidőben kiegyen
lített a küzdelem, szünet után., feliön rz 
MVSC. Góllövő: Farkas (2), Balogh, 
Szabó és Simonyi, ill- Sztrapkovics 
(11-esből).

Borsódnádasdi LASE—MBTC 1:0 (0:0).
Mucsony. Vezette: Györkefalvi. Góllövp: 
Nagy.

TI. osztály
PBÜSE II.—Hatvani CSE 5:1 (2:0).

Zagyvapálfalva. Vezette: Kovács, Góllövő; 
Mocsányi I. (3), Földi és Mocsányi II., 
illetve Gáspár.

PTK II.—OMOK 9:0 (3:0). Pereces. 
Vezette: Mikula: Góllövő: Poltz II. (5), 
Futó I. (2), Farkas (2).

Farkasvölgyi OTE—Előre SC 4:1 (1:1). 
Miskolc. Vezette: Mécs. Góllövő: óvári 
(2), Rajky és Aradi, ill. Gelb I.

A Bánszállásra kitűzött. BTK—MVSC
II. mérkőzés a miskolci csapat távolma
radása miatt elmaradt.

SzCCsSE—Sajószentpéteri BTK 6:0 
(3 :0). Szerencs. Vezette: Palotás. Gól- 
lövő: Szikszóra <3), Pető (2) és Pusztai.

SalBTC III.—KBSE 5:3 (1:1). K is-
terenye. Vezette: Németh. Góllövő:
Soltész (2), Szijgyárt (2) és Pintér, 
illetve Vass, Bercsényi és LÖwy.

DIMAVAG IIU—MÁV SAC 2:1 (1:0). 
gátoraljaujhely. Vezette* Mogyorósi. 
Góllövő: Tóth (2), ill. Mafonda.
DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

P écsi a losz tá ly
KTSJ5—ZsSE 0:0. Kaposvár. Vezette: 

Kelesi dr. Csapkodó, alacsony színvonalú 
játék. Mindkét oldalon tehetetlen csatár
sor. Jó : Biczó és Kiss, illetve Siegler és 
Krumpach.

DVÁC—Kaposvári SAC 1:0 (0:0). Pécs. 
Vezette: Pazaurek. Teljesen nyílt mérkő
zés, egyenlő erők küzdelme. Góllövő: 
Krivitz (11-es). Jó: Krivitz, Loősz, Groz- 
dícs. ill. Kovács és Légrádi.

DPAC—Mecsekszabolesi SE 3:1 (0:0).
Pecsbányaterep. Vezette; Frantich. Igaz
ságos eredmény. Góllövő: Stier, Kriva- 
nek, Kotocs (íl-es ), ill. Csele. Jó: K ri- 
vanek, Kövesdi, Stí-er, ill. Csele, Brauner.

M/ŐCfáli ■

• SA SPÖaTVJXAG SZÓRAKOZÓHELYE .-----

i á i m  K m  fis t e  iSórától r e g g e l  S -ig ,’ 
isáY-t's'unnepTiaf) a ru iorosÁ óra i tea. XI. Horthy Miklós ut 60:

ZMN1E—SBTC 4:3 (1:2). Simontornya. 
VczeíiG-' HHnvaivi. Erfeiramú mérkőzés, 
az::ri:uí.*&á« y.yőz^Irm Góllövő; Csímgrol 

Istsees, Miilaicc, ill. Oscraa
63 Kóth. Jó: Szabó, Mi'halec és Csóngei, 
illetve Moíeuír és Szabó.

PliAC—X'BXC 3:0 Pécs. Vezette:
Szia évink?,. Az első helyezett veresége 
nagy meglepetés. Az egyetemiek megér
demelten győztek. Góllövő: Kiss és Jó
nás. Jó: Ágoston, Ktiruez, ill. Sípos és 
Kizi.

í|. osztály:
»V A C  II.—Szigetvári «K  5:2 < « :« .

Pécs. Vezette: ICésmárszki. Góllövő: Vá
rosi (3), Sípos és Szegedi, . ill. Gajág és 
Vorszky.

PVSK II— DPAC II. 3:1 (1:1). Pées- 
bónyatelep. Vezette: Poliéder.

NVTB—ZMNTK IX. 4:1 (9:1). Nagy
kanizsa. Vezette: Németh. Góllövő: Pór, 
Horváth Fuchs és Púm, ill. Tóth 
( 11-esből)

CFC—ZsSE 5:0 (1:0). Szigetvár. Ve
zette: Dóm ián. Góllövő: Törzsök (2),
Simonits (2) és Köves,

B aja i a losztá ly
NSE—Tolnamegye SE 4:2 (3:0). Nagy- 

mányok. Vezette: K,■:••!. A helyi csapat 
megérdemelten győzött. Góllövő: Orosz
II. (2). Orosz I. és Pálfi, ill. Mihók 
(11-est és Glöekler (öngól).

BTSE—BMXE 0:0. Baja. Vezette: Soőa. 
Szép mezőnyjáték, góíképtelen csatárso
rok. A BTSE némi fölényben látszott. 

Bajai SE—MTE 4:3 (2:2). Mohács.
Vezette: Pauncz. Gyenge kapusa miatt 
kapott ki az MTE. Góllövő: Ónodi (3), 
Czilicsik, illetve Tanner, Németh és 
Molnár ((11-es).

SZEGEDI ALOSZTÁLY
KAC—Szentesi TE 3:0 (1:0). Kecske

mét. Vezette: Horváth P. Az orkánszerű 
szél mindkét csapat játékát zavarta. A 
KAC nagy fölényben volt. Két 11-est ki
hagyott. Góllövő: Harmat, Sztraka és
Borbély I.

Kecskeméti TE—KRVSE 2:0 (0:0).
Kiskunfélegyháza. Vezette: Lázi. A  kapu 
előtt határozottabb támadösorral rendel
kező vendégcsapat megérdemelten nyert. 
Góllövő: Karazsia és -Magyar II.

SzVSE—Makói TK 5:0 (4:0). Szeged. 
Vezette: Reményű. A vasutasok bizto
san győztek. Góllövő:' Péli (2). Sajtos
II., Bakos és D. Nagy (öngól). Jó: 
Sajtos I., Balogh: és Sulyok, illetve
Szél, Bonyecz és Balog.

Sylvánia—IITVE ű:0 (0:0). Szeged,
Vezette: Vezér E. A második félidőben 
szinte egykapus játék folyt. Góllövő: 
Kiss TI. (2), Halasi (2) és Czeglédi. Jó: 
Virágh és Havasr illetve Kecskés és 
Sebők.

Szegedi TK—MÁK 4:0 (2:0). Makó. Ve
zette: Vezér D. Az állóképesebb csapat 
győzött. Góllövő: Kalmár (2), Kakuszi 
és Papp.

II. osztály
Kiskunfélegyházi TK—Ü. MOVE 2:0 

(1:0). üjkécslce. Vezette; . Grulich. Gól
lövő: Tóth és Gulyás.

KAC II— Szentesi TE II. 4:0 (3:0).
Kecskemét. Vezette: Horváth Z. Góllövő: 
Garasi (2), Iván II. és Molnár.

HASÉ—ÜTVE II. 1:1 (1:0). Szeged.
Vezette: Ábrahám. Góllövő: Mosonyi,
illetve Kun

FSE—SzVSE II. 2:2 (2:1). Szeged.
Vezette: Solti. Góllövő: Solymosj, v.
ördögh, illetve Szigeti és Bohata.

SzAK II.—Mindszenti LE 7:1 (2 :1). 
Szeged, Vezette: Zsemberi. Góllövő:
Kovács (3), Mecseki (2), Barta és v. 
Ármány, illetve Bányai.

KKVSE II— Kecskeméti TE II. 2:2 
(1:0). Kiskunfélegyháza, Vezette: Vidáöi» 
Góllövő: Mészáros és Szabó, illetve
Kozma és Dongó (öngól).

Sz. MÁV—IvnTE 5:1 (1:1). Szentes.
Vezette: Nagy. Góllövő: Buzi, Mihály, 
Szabó, Várad:, Kosil, ill. Tóth.

MÁK—Blikóczi 3:3 (2:2). Makó. Ve
zette : Leitner.

IIBAC I I — KPLE 6:0 (2:0). Kiskun-
doroZsma. Vezette: Liliom. Góllövő:
Péter (4), István és Börcsök,

CSABAI ALOSZTÁLY
ltokká—B. MÁV 1:0 (0:0). Békéscsaba. 

Vezette: Dimák Hevesiramú, de csap
kodó játék. A gólt Vozár szerezte túl 
szigorúan megítélt tizenegyesből. Jó: 
Andó, Vozár én Tímár, illetve Zeiti, 
Feszenka és Urda.

II. Törekvés—Gyulai AC 1:1 (1:0).
Békéscsaba. Vezeti: Máté. Rendkívül
hevesiramú játék, igazságos eredmény. 
Góllövő: Szombati, illetve Góg. Jó: Filó, 
Medovarszlcy I., Szombati, illetve Gédó, 
Gyarmati és Horváth.

Csabai AK —GyTE 6:0 (5:0). Gyula. Ve
zette: Szpevnr. A csabai csatársor kivá
lóan játszott- Góllövő: Fáskerti "(3),
Uliri-o (2) és Perza.

11 TE—III SE 3:0 (1:0). Békés- Vezette: 
Thomka. Változatos játék. Góllövő: Po- 
csai, Szöllcsi, László.

O TK -K ondoros! TE 2:2 (1:0). Oros
háza. Vezette: Sálfalvi. Az OTIC végig 
jobb volt, egy 11-est kihagyott. A kon- 
dorosiak csak öngóllal egyenlítettek. Gól- 
lövő: Szendi és Gregus, ill. Bátyám és 
Szabó (öngól).
KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG

GIK—Vecsési SC 2:2 (1:1). Gödöllő.
Vezette: Kozma. Jőiramú mérkőzés, a 
GIK nem tudta gólokra váltani fölényét 
Góllövő: Karkef, Rusi, illetve Földi (2),

V. Kemény—Rákoscsabái TK 1:0 (1:0). 
Vác. Vezette: Czigelédi. A váci csapat 
nehezen boldogult az RTK védelmével. 
Góllövő: Takács. Jó: Takács és Mojses, 
illetve az RTK védelme.

Magyarság—Váci SE 3:1 (2:0). Duna
keszi. Vezette: Leiner. Az I. félidőben 
a Magyarság, a másodikban a VSE van 
fölényben. Góllövő: Szalay, Fényi és
Gulyás, illetve Virág.

1, R. osztály;
FTK—Vác! SE II. 4:2 (Orl). Felső- 

göd. Vezette: Deák. Erős küzdelem, 
megérdemelt győzelem. Góllövő: Buesá- 
nyi, Mohácsi, Gyurcsányi és Molnár, 
ill. Böhm és Hevér (11-es).

I-SE—Alagi SE 3:0 (3:0). Fót. Vezet
te: Kozma. Góllövő: Jakubecz (2) és
Sziráki.

Ercsi SE—KSE 4:1 (0:1). Kisalag.
Vezette: Fehér. Góllövő: B/icz (2),
Klement, Szecsődi II., illetve Szöcs. 

Rákosi VSE—GIK II. 5:0 <1:0).
Gödöllő. Vezette: Dobai. Góllövő: Vidák 
(3). Oláh és Papp.

CTK—Kislarcsal SC Jí:l (4:1). Cin- 
kota. Vezette: Horváth. Góllövő: Magyifc'i 
(3). Hortobágyi (2) Szabó (2), Kapos
vári (2) és Hlavács, illetve Csonka.

V. Kemény I I — Nagytétényi MOVE 
3:0 (1:0). Vác. Vezette: Lázár. Góllövő: 
Mészáros, Takács és Lukács.

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
KSC—Kiskőrösi LE 3:2 (3:0). Kalocsa- 

Vezette: Darányi. A KSC a II. félidőben 
visszaesett. Góllövő: Beke, P. Szabó és 
Zsámboki (öngól), illetve Váczi és Rom- 
sits.

u  I  F R A N C I H F I L M B E M i K
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P r e n sS ® f h o l n a p ,  K e d d e n CORSO
Dunaföldvári SC— I. MOVU II:L .

Izsák. Vezette: Hoffmann. Száp  ̂ mérkő
zés. Góllövő: iBöhffi, Eató és Sálai, ill. 
Brozsok és Balog.

K. MOVE—Kiskun ina jsai MOVE 5:4 
‘(4:0). Kiskunhalas. Vezette: Pintér. Gól
lövő: Nagy (2), Szabó (2) és Jun^,
illetve Sebők (2), Juhász II. és Németh 
(öngól).

Kiskunhalaoi AC—RLE 3:0 (1:0).
Kecel. Vezette: Huszár. Góllövő: Karai, 
Szabó és Kmeth.

Szélviharban is jól 
játszott az utánpótlás 
válogatott
Magyar utánpótlás vál,—Losonc 
váL 3:1 (0:0)

L oson c. 1000 n éző . V e z e t t e :  Rónai. 
U tá n p ótlá s: V á g i —  P o lg á r, K is- 

péter —  S zűcs, M arosi, T a g á n y i —- 
V áradi, G azdag , K ollá th , S erföző , 
T óth  IÍI .

L o s o n c :  E szter  —  C sorna, T o l- 
m ácsi —  R adó, K ostyá l, H egedűs 
I I I  —  H egedű s IV , K ová cs , T óth, 
O lenkás, T renka.

A  m érk őzés  szép  napsütésben, de 
óriási szélv iharban  fo ly t  le.

Az első félidőben a Losonc játszott 
széllel szemben, így is támadott. Hege
dűs IV. nagy helyzetben hibázott. A vá
logatott már ebben a félidőben fokoza-

hclyett. A Halnflás feljön, d« saögleteke« 
kiviil mást elérni nem tnd. , A 
egyetlen nagy helyzete: Mórocz közeli,
éles, váratlan nagy lövését Kiss ragyo- 
góan hárítja szögletre. Szöglet arany 
(2:4) a Haladás javára.

Mindkét félidőben a széltol támogatott 
csapat voii nagy fölényben.

Gamma—Taxi 6:4 (3:2)
Kmigária-út. Vezette: Réti.

Gamma: Háda — Beretvás, Szebeni — 
Szegedi, Berki, Kemény — Fodor, Ta
kács, Korányi II., Kovács, Szebehelyi.

Taxi: Tóth II. — Aradi, K o v á c s -
Seres, Szabó H „ Varga — Gimesi, Ta
kács II., Flesser, Kohut, Darázs.

A Gamma igen lelkes játékával meg
érdemelten nyert a széteső játékot mu
tató Taxi ellen. Szép támadások után 
Kovács és Korányi II. remek góljaival 
2 0-ra vezet a Gamma. Változó játék 
után a Taxi némi fölényt harcol lü éa 
Kohut és Darázs góljával egyenlít. A 
40. percben az elbámészkodó Taxi
védelem mellett Takács a hálóba fejeli 
a labdát. 8 :2.

Szünet után a Taxiban Tompa lesz a 
balhátvéd és Sütő a balösszekötő. A 8. 
percben Aradi .visszarántja Takácsot a 

116-oson belül. A megítélt 11-est Borili 
lövi be 4:2 Majd Szebehelyi a félpá
lyáról indulva a 16-os sarkáról védhe- 
tetlen gólt lő. 5:2. A változatosság 
kedvéért most a Gamma ellen ítél H-est 
a játékvezető. A 11-est Szabó II. lövi a 
hálóba. 5:3. Szép jobboldali támadás 
után Korányi II. kapásgólja jelenti a 
hatodik gólt. A 40. percben Kohut 
egyedül megszökik és régi formájára 
emlékeztető hatalmas lövéssel a nap

Plrelll Super 1940“m
A Magyar Orsz. Law Tenisz Sző- y a f c a n v j a K s f ; *  E lő je g y z é s e k e t  
vétség által erre az évre elismert í v l J v I l j l t l w w a . sorrendben elfogad

s m m m  SPUHI tsámakiilet
V ., T isza  fsl% án-u. 16. (Báivány-u. sarok}. T e le fo n  : 1 - 802 - 62.

tosan jött fel, élvezetes játékot mutatott, 
de a gólra irányuló kísérleteket a ki
tűnő losonci védelem, élén Eszterrel meg
hiúsította.

Fordulás után Tagányi helyére, aki az 
első félidőben húzódást szenvedett, a 
Gamma Tóthja állt be, a losonci csatár
sor jobbszárnya ’ pedig így alakult: Lu
kács, Egri. A 6. percben baloldali táma
dás után Trenka Tóth elé ad s ez gólt 
lő. 0:1. A  válogatott rákapcsol és a 14* 
percben Váradi bombagóllal egyenlít. 
1:1. Egyre jobban felülkerekedik az 
utánpótlás csapata. A 30. percben Ser
főző nagy kapufát lő, a túloldalon pedig 
Trenka hagy ki nagy helyzetet. A 34. 
percben Serfőző közelről megszerzi a ve
zetést. 2:1. A 40. percben pedig Tóth, a 
válogatott balfedezete váratlanul 35 mé
terről nagy lövést ereszt meg és a labda 
a hálóba jut. 3:1.

A mérkőzés nagyszerű hírverés 
volt a labdarúgás számára. A válo
gatottak, annak ellenére, hogy a 
szél erősen zavarta a játékot, igen 
jó benyomást keltettek. Az után
pótlás csapatának nagyobb tudását 
a losonci csapat csak gyorsasággal 
és lelkesedéssel tudta némiképp el- 
lenúlyozni. A  válogatottból P o lg á r  
magaslott ki. Jól játszott még Ma
rosi, Tóth, Váradi, továbbá a fedezet 
Tóth III és az I. félidőben Serfőző.

Fábián József kapitány: Nagy
szerű mérkőzés volt, a losonci csa
pat kitűnő ellenfélnek bizonyult. 
Nagyon tetszett nekem a losonci 
Hegedűs III, továbbá a losonciak 
közvetlen védelme, a válogatottból 
pedig Kispéter, Tóth (Gamma), Vá
rad! és Tóth III.

Koltai Ernő dr, Losonc polgár
mestere: A  közönségnek pompás
játékbag volt alkalma gyönyörköd
ni. A válogatott csapat nagyobb tu
dását a losonciak lelkesedéssel ellen
súlyozták.

A mérkőzés után a városházán 
ünnepelték a válogatottakat, a já
tékosok emléktárgyakat is kaptak, 
Kétszázötvenen voltak a vacsorán. 
A csapat éjfélkor indul haza.

Hornyák Géza.

legszebb gólját lövi. B:4. Kitűnt: Háda. 
Szebeni és Borhi, illetve Aradi, Seres
és Takács II.

Haladás—Törekvés #:• 
'Szombathely. Vezette: Németh Pál. 
Törekvés: Kiss — LSrinczy, Bán.kuti — 

Magyar, Róják, Garamszcgi — Takácsi, 
Készéi II,, Palatínus, Zörgő, Horváth. 

Haladás: Körmendi — KálazI, Krasznai 
Filter, Kalocsai, Kovács II. — Szabó, 

Héjjá, B&raxa, Halmos, Lovász.
Orkánezerű, hideg északi szél. Az I. 

félidőben a síéitől támogatóit Törekvés 
szorongat. Takácsi beadását Palatínus 
közelről mellé lövi. A  43. percben Szabó 
.váratlanul lefut, d© az 5-os vonalról 
tiszta helyzetben mellé lő. Szünet után 
a Haladásban Móróéz az összekötő Héjjá

V ÍV Á S
Debrecenben kerületi KISOK-vívöver- 

senyt rendeztek. Eredmény: Kardver
seny: 1. Somlai (piarista), 2. Kozma
(ref. g.), 3. Pinkóczy (ref. g.), 4. Né
meth (keresk.), 5. Orosz (áll- ffO- Hír
versenyben: 1. Forsztre (piarista), 2.
Soltész (Kisvárdai g.), 3. Szabó (pia
rista), 4. Váry (ref. g.).

A miskolci tsnkcriilct KISOK-vívóbal- 
nokságüt vasárnap rendezték meg Mis
kolcon. Eredmények: Tőrcsapat: 1. Mis
kolci kát- g. (Longauer, Kerner, v. Ifor- 
váth, Unteruolczer), 2. Miskolci ref. g~. — 
Tőr egyéni: 1. Longauer (Kát. g.) 6 gy.,
2. Kerner (ICat. g .) 6 gy., 3. v. Horváth
(Kát. g.) 4 gy.. 4. Koncz (M. keresk.). 
12 induló. — Kardcsapat: 1. Miskolci
kát. g. (Unterholczer, Longaper, Tornay, 
Bán),„2. Ref. gimn., 3. Egri cisztercita 
g. — Kard egyéni (15 induló): 1. Kasza 
(Ref. g.) 6 gy., 2. Unterholczer (Kát. g.) 
6 gy. (a döntő csörte eredménye: 4:1),
3. Schmoil (Ref. g.) 5 gy., 4. Barta (Ref. 
S) 4 gy.

Debrecenben vasárnap a HVTK vívó- 
csapata vendégszereplt. A tisztívívőkat 
Pogányi Károly vezérkari ezredes üdvö
zölte. mielőtt a verseny megkezdődött 
A párbajtörviadalt szépszámú és előkelő 
közönség nézte végig. Eredmény: L
Idrányi HTVK, ■ 2. Gyalőkay dr HTVK, 
3. Kocsis DBVC, 4. Takácsi DBVG. A 
tőr- és kardverseny lapzártakor még 
folyik.

A  BBTE
vasárnap II . osztályú kardvívó versenyt 
rendezett Attila-utcai tornacsarnokában. 
A  délelőtti selejtező mérkőzésekben 31 
versenyző indult. Hat selejtező és há
rom középdöntő után a kilences döntőbb 
a következő vívók kerüllek: Gönczi,
IloUerbach. Keresztes, Mibla, Tilly 
(BBTE), Könnyei, B «lő  (HTVK), Ro- 
senbers. (JÍBAC) és Szederkényi (MAC).

1. Keresztes BBTE 7 gy. (Az első 
helyért vívott küzdelemben 5:2-re győzte 
le Hollerbachot). 2. Hollerbach BBTE T 
győzelem, 3. Szederkényi MAC 5 gy., 4. 
Bedő HTVK 4 gy., 5. Mikla BBTE 3 gy., 
6. Gönczi BBTE 3 gy., 7. Rosenberg 
BEAC 3 gy.. 8. Hennyey HTVK S gy.,
9. Tilly BBTE 1 gy.

ATLÉTIKA
Székesfehérváron vasárnap délelőtt ren

dezték az Északnyugati kerület ifjúsági 
és felnőtt mezei bajnokságát. Részletes 
eredmény: Ifjúságiak (2700 m .): 1. Tata
bányai SC 30 p„ 2. MÁV Előre 40, 3. 
Áll. gim. 70 p. Egyénileg: I. Klerspitü 
TSC 10:35,2, 2. • Friedmann TSC 10:36.3.
3. Tóth Előre, 4. Pesti Veszprémi MOVE,
5. Horváth V. MOVE. — Felnőttek (7ő0®
m.); 1. TSC 27 p „ 2. V. MOVE 50 p „ S. 
RSE 77 p. — Egyénileg: 1 Játékos TSC 
24:24, 2 óvári TSC. 3. Serénvi V. MOVE,
4. Zirkelbach ARAK, 5. Taséhner RSE. 

Toborző mezei verseny volt tegnap
Gyön.'.-yösön 87 indulóval. Gyermek: 
1. Trepper 2.-a?, 2. Pócs. S. Juhász. 
Serdülő: 1. Kulcsár 6.10. 2. Tőzsér, S. 
Szabd. Ifjúsági: 1. Juhász 10:30. 2.
kbíleki, 3. Pusztai. Felnőtt; 1. J u h te  
17:01, 2. Szabó, 3. Parubsánszky.

M e g j e l e n t  az 1 3 4 0 ,  é v i

SZIGETI-EXTRAteniszülS.  tUj faösszetéfel, uj ragasztás

kizárólag: Schmidt-Szigeti-Szélli^irfSI
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Németh, és Stefanovics 
fölényesen győzött 
a BSzKRT mezei 
versenyén

'A Rákoson rendezte tegnap délelőtt a 
BvSzKRT II. osztályú felnőtt és I. osz
tályú ifjúsági versenyét, A legjobbak tá
vollétében az első vonalbeli távfutókat 
egyedül képviselő Németh Béla megsem
misítő fölénnyel nyerte a felnőttek ver
senyét. Mögötte a marathóni bajnok Kiss 
és a levente Kálmánfi futott elismerésre- 
méltóan. Tarsoly valamit javul, A csa
patverseny a Hernádi kivételével teljes 
csapattal felálló Törekvés zsákmánya lett. 
A  MAC, UTE és Testvériség nem indított 
csapatot.

Az ifjúsági versenyt az ifjúsági bajnok
ság legjogosabb várományosa, a leventék 
nagytehetségű futója, Stefanovics nyerte 
meg. Ő is meglehetős különbséggel győ
zött.. A csapatverseny itt a BSzKRT zsák
mánya lett a két kitűnő emberét pihen
tető P. MOVE előtt. Jól szerepelt itt is 
ss. Törekvés. Az eredmény:

Felnőtt II. oszt. verseny: 1. Németh
MAC 26:06.4, 2. Kiss MTK 26:50, 3. Tar
soly BSzKRT 26:58. 1. Kálmánfi BEE
27:05, 5. Gyergyói MA VÁG 27:07, 6. Fü- 
löp MAC 27:09. 7. Kővári TSE 27:18, 8. 
Darázs TSE 27:28, 9. Váczi TSE % :37. 10. 
Vajda BSzKRT 27.46, TI. Szilágyi II. 
BBTE 27:57. 12. Fischer MTK 27:58, 13. 
Farkas FTC 28:05, 14. Fehérvári MTE

t l k f c e k  k i v é l ö a k i

28:35. 15. Varjas MRTSE 28:30. 16. Ma- 
3'osvölgyi TSE 28:35, 17. Südi MTE 28:36, 
18. Pásztor BSzKRT 28:47, 19. Kiss
MRAFC 28:54 , 20. Pataki MRAFC 29:01, 
23.. Csaba BSzKRT, 22. Sípos MTE, 23. 
Kövér MTK. 24. Albert TSE. 25. Kör
mendi MTE. 26. Liptay MAVAG, 27. 
Xaíry BEE, 28. Ernszt. MTE, 29. Hódi 

• BEE, 30. Kővágó BSzKRT. — 52 befutó. 
Csapatban: 1. Törekvés SE (5. 6, 7, 12, 

20) 50 pont, 2. BSzKRT (2, 8,‘ 14, 17, 26) 
67 bont, 3. MTE 86 pont, 4. MTK 91, 5. 
BLE 116, 6. MRAFC 118, 7. MAVAG 144, 
8. MRTSE 174 pont.

Hiúságiak: 1. Stefanovics BLE 12:08.3, 
S Posgay UTE 12:22, 3. Bátori BSzKRT 
12:24, 4. Simon PMOVE 12:29, 5. Kuroczi 
BSzKRT 12:45, 6. Kovács DAC 12:49, 7, 
Sziics TSE 12:52, 8. Bognár BSzKRT 
32:54, 9. Gál TSE 12:56, 10. Kenesei 
MRAFC 12:58, 11. Sipos PMOVE, 12. 
Gyimesl TSE, 13. Mc-lis PMOVE, 14. 
Brandenburg PMOVE, 15. Yégh DAC, 16. 
Götaöri UTE, 17. Bogdány UTE, 18. Bo- 
gya MAVAG. 19. Vass BLE, 20. Száraz 
MRAFC. 21. Órsovai BSzKRT, 22. Kovácg 
IX. DAC, 23. Puzsir BLE, 24. Zalai 
MRAFC, 25. Szalai MAVAG, 26. Ruttkai 
MTE, 27. Tárnok TSE, 28. Kajtor 
MRTSE, 29. Koszorú BSzKRT, 30. Nagy 
BLE. — 56 befutó.

Csapatban: 1. BSzKRT (3, 5, 8, 21, 28) 
65 pont, 2. PMOVE <4, 1L 13, 14, 37) 79 
pont, 3. TSE (7, 9. 12, 27, 31) 86 pont, 
4 BLE 102, 5. UTE 118, 6. DAC 138, 7. 
MRAFC 149, 8. MAVAG .175, 9. MTE 184 
pont.

i f a & d i f r  o ,  U o d a &

VELOXKÉPVERSEh

TORNA
GAMAUFNÉ NYERTE A NŐI TORNASZ- 

VÁUOGATÖT
Vasárnap délelőtt rendezte a MOTESz 

ílfH válogatóversenyét a Testnevelési Fő
iskolán. A női tornateremben, nagy
számú közönség előtt lefolyt verseny
eredményei:

Gerenda: 1. Gamaufné 9.7, 2. Csillilc 9.3, 
3, Pogátsné 9.4. Talajtorna: 1. Gamaufné 
9Í7, 2. Fux 9.5, 3. Magyar 9.4. Korlát: 
1. Gamaufné 9.8, 2. Csillik 9.6, 3. Pászti 
és Pongráczné 9.3—9,3. Buzogány: 1. Po
gátsné 9.6, 2. Fux és Csillik 9.5—9.5. 
Tánc: 1. Romák és Csillik 9.4—9.4, 3.
Fux és Pogátsné .9.3—9.3.

összetett verseny: 1. Gamaufné BBTE 
(55.5, 2. Csillik PSE 64.7, 3. Pogátsné

Tftltöiollak ** Reklánn- 
és csavar célra Is díj-
Irének mentes nyomással.
IVORY-flzem, KirSly-n. 44. Tel.: 129-134.

NTE 64.4, 4. Fux TFSC 63.5, 5. Kiss BTC 
63.4, 6. Pongráczné NTE 63.1, 7. Romák 
TFSC 63, 8. Fehér PSE 62.7, 9. Magyar 
NTE és Ottó BTC 62.3—62.3, 11. Pászti 
BTC 61.7.

Április 16-án tartja a női válogatott ke
ret második válogatóversenyét. A két 
versenyen elért eredmények alapján válo
gatják ki az olasz bemutató-portyára 
utazó nyolc tornászt. A csapat április 
29-én indul Olaszországba, ahol május 
elején Novarában és Firenzében tart be
mutatót.

KÉZILABDA
I. OSZTÁLYÚ FÉKFIBAJNORSAG
Ár. Elektromos nyerte a rangadót!

Elektromos—MAFC 8:5 (3:2). Latorca
utca. Vezette: Bobrovszky. Idényelejí
játék. Mindkét csapat sokat rontott. 
Megérdemelt győzelem. Góldobó: Levin
(2). Cséfay (2), Fodor, Rákosi. Varga és 
Palotai, illetve Eszéki (2). Nagy I. (2) 
és Boliner. Kitűnt a két kapus, Novák 
és Szabó.

A szél sokat segített . . .
MTE—BTC 5:3 (1:2). Ilajdu-utca.

Vezette: Zsigmond. Változatos játék.
Szünet után a széllel hátban játszó 
MTE kerekedett felül. Góldobó: Csillag
(2) . Drégely. Rózsa, Jankovich, illetve 
Holczinger, Kiss és Tichy II.

FÉLBESZAKADT A MÉRKŐZÉS
BLE VII.—VÁC 5:4 (3:3). Bertalan-n. 

Vezette: Pa Ívin. A II. félidő 18- percé
ben a BLE VII. egy játékvezetői ítélet 
•miatt levonult a pályáról.. Góldobó: 
Erdődy (2). Quintz (2). Demcsáfe, illetve 
Knöpflcr (2), Laube. Seress. A mezőny 
legjobbja Máté, a VÁC kapusa.

A MEZŐNY LEGJOBBJA CZIRAKI
UTE- BSzKRT 14:8 (6:2). Me<gyeri-út. 

Vezette: Kovács. Jó csat ár játékkal győ
zött nz UTE. A BSzKRT védelme igen 
gyenge. Gól-dobó: Cz iraki (6), OsilJag 
(2), Bend-a (4), Galgóczi (2), ill. Németh 
(4), Vclkay (2), Jávor (2).

II. OSZTÁLYÚ FÉKFIBAJNORSAG
MPSC—Kistex 8:5 (6:2). URAK-pálya. 

Vezette: Berecz. Góldobó: Remete (4),
Busz, Farkas, Zahenszky, Pozsgay, 
illetve Szeder (2), John í2), Ézsids.

BTK—KAOE 8:4 (7:1). Soroksári-űt.
Vezette: Dénes I. Góldobó: Béres (5),
Brizsák, Meixner, Kiss II., illetve 
Jánosházi (2), Takács (2).

WMTK—Széchenyi 3:2 (1:0). Csepel.
V/MTIv-stadion. Vezette: Egri. A mezőny 
legjobbja Szatmári WMTK. Góldobó: 
Szatmári (2), Sinor, illetve Kamancza, 
Fazekas II.

III. OSZTÁLYÚ FÉRFIBAJNOKSAG 
Az M. Posztó—BLE VII. III. mérkő-

zéöro a BLE VII. ILI. nem állt ki.
SZÖVETSÉGI D íj

Elektromos—MAFC 5:4 (1:3). Latorca
utca. Vezette: Jávor. Góldobó: Kulcsár 
(4), Simon, illetve Kátay (2), Szórády, 
Magyar.

MTE—BTC 9:5 (5:3). Hajdu-utca.
Vezette: Bognár. Góldobó: Hermami
(3) , Tóth (3), Lehning (2), Norxni, 
illetve Novotny (4), Végvári.

A VÁC—BLE VII. mérkőzésre a BLE 
V II. nőin állt ki.

BSzKRT—UTE 7:4 (5:2). Megycri-út- 
Vezette: Retek. Góldobó: Je-ncy (3), Mé
száros, Hc-rbert, Farkas, Kovács, ill-stv-o 
Bricht (2), Lász-Ió, Bkm.

I. OSZTÁLYÚ N ői BAJNOKSÁG 
MPSC—Olympia 4:0 (3:0). Újpest,

Horthy Miklós-út. Vezette: Szabó.
A mezőny legjobbja Horváth. Góldobó: 
Horváth (3), Wágner. Kitűnt: Hosszú,
Zsíros, illetve Bállá, Widder.

M. Posztó—Kistex 4:0 (3:0). URAK-
pálya. Vezette: Heltai. A mezőny leg
jobb ja  Kiss M. Góldobó: Kiss M. (4). 
Kitűnt: Zsámboky, illetve Vörös.

H . OSZTÁLYÚ N ői BAJNOKSÁG
Az MPSC II.—Koszorú XI. mérkőzés

re a Koszorú XI. nem jelent meg.
Koszorú X III— M. Posztó II. 4:0 (2:0). 

KISOK-pálya. Vezette: Budavári. Gól
dobó: Kövér (2), Lá'd'ermayer, Fekete.

WMTK—Koszorú Brust 7:0 (2:0).
KISOK-pálya. Vezette: Teli. Géldobó:
Végvári (3), Juhász (2), Lukácsné (2).
A BUDAPESTI LEVENTE KÉZILABDA- 
BAJNOKSÁG VASÁRNAPI ERED

MÉNYEI : *
3. korcsoport:

BLE VIII.—BLE XIV. 0:0!! Forinyák- 
utca. Vezette: Kuhár.

BLE VII.—BLE V. 15:3 (12:1). Népli
geti diákstddion. Vezette: Menyhért.

BLE V I— BLE X III. 16:4 (10:0). Nép
ligeti diák stadion. Vezette: Dubik.

BLE IV.—BLE II. 6:3 (4:2). Aréna-
út. Vezette: Szabó.

BLE IX .—BLE XI. 18:0 (12:0). Aréna- 
út. Vezette: Kolos.

2. korcsoport: *
BLE XIV.—BLE VIII. 5:1 (1:0).

Forinyák-utca. Vezette: Horvádi.
BLE V II— BLE V. 17:1 (7:1). Népligeti 

diákatadiön. Vezette: Szabó.
BLE V I— BLE X III. 9:1 (5:0). Népli

geti diákstadion. Vezette: Kuhár.
BLE IV.—BLE II. 5:2 (2:1). Aréna- 

út. Vezette: Molnár Z.
BLE IX .—BLE XI. 7:2 (6:1). Aréna- 

út. Vezette: Adorján.
1. korcsoport:

BLE XIV.—BLE VIII, 5:1 (2:0).
Forinyák-utca. Vezette: Lugossy.

BLE V II.—BLE V. 14:0 (9:0). Népli
geti cJíákgtadion. Vezette:, v. Bánk.

BLE X III.—BLE VI- 7:0 (5:0). Nép
ligeti diákstadion. Vezette: Gyöngyösy.

B LE  II.—BLE IV. 5:4 (4:1). Aréna- 
út. Vezette: Temc-si.

BLE X I.—BLE IX. 1:0 (0:0). Aréna- 
út. Vezette: Benes.
A GRÜNHÜT FÜLöP-VÁNDORDÍJ 

VASÁRNAPI EREDMÉNYEI:
Vasas—Szficsők 5 ;l  (2:1), Hajdu-

utca. Vezette: Budavári.
I I I . kér.—VI. kér. 6:1 (2:1). Hajdu- 

utca. Vezette: Sugár.
Vasas X III.—Kalaposok 9:1 (7:0).

Hajdu-utca. Vezette: Trebits.
Rákospalota—MTE III. 3:2 (0:1).

Hajdu-utca. Vezette: Bilisk.

K E R É K P Á R
ORKÁN SZERŰ SZÉLBEN. KÖZEL 300 
INDULÓ RÉSZT VÉTELÉVEL POMPÁS 
SPORTOT HOZOTT A NEMHÍVATALOS 

ORSZÁGÚTI ÍDÉNYNYITAS 
A KSzKK 50 km tornáját Erber 

nyerte l:37-teís 2. Vízügyei. 3. Oszvald. 
1:43. A vaskerekesek osztályában. (50 
km ): 1, Pálinkás 1:40:10, 2. Szilágyi
1:50, 3. Fejes 1:59, 4. Szabó 1:59.

A BSzKRT üldöző csapatversenyt 
bonyolított le. Három csoportban, öt
perces időközökben indította mezőnyét, 
mely 96 kro-t gyűri maga alá. A vezér
osztályos tábor Aszódnál befogta s. 
szökevényeket 3 innen a boly együtt 
haladva váltott vezetéssel hajtott á 
célig*. Az; egyesület az eredményeket 
nem hozta nyilvánosságra. Pompásan 
szerepelt Karaid, Kőszegi, Kovács és 
Brechel.

A WMTK I—IV, osztályú versenyzői
részére 90 km-es időelőnyversenyt 
bonyolított le. .Az örökifjú Erőss 
bizonyult messze kimagaslóan a leg
jobbnak, bedolgozva időháti án'/át, végül 
is hat percet vert a másodiknak érkező 
Drobára. Az eredmény: 1. Erőss I. 2:42,
2. Droba 2:48, 3. Németh X. 2:49:30,
4. Ecker 2:59, 5. Rajczi, 6. Rácz,
7. Szekeres. 8. Pápay (az első ötöd- 
osztályos), 9. Sass. 10. Szőke, 11. Fekete, 
12. Ebergéhyi, 13. Németh II., 14. 
Valics, 15. Zsiga 3:31:01.

A WMTK Ifjúsági és szenior ver
senyzői 40 km-es közös mezőnyül futam 
keretében mérték össze erejüket. Győ
zött Galambos l:27-tel, 2. Zilahi,
3, Abaházy (az első ifjúsági), 4. Bács,
5. Székely, 6. Gara. A vaskerekes a) és
b) csoport közös mezőnyben rajtolt. 
A táv itt is 40 km volt. 1. Csető 1:27, 
2. Horváth. A legnagyobb érdeklődésre 
a WMTK vaskerekes c) osztályának 
rajtja tartott számot. Csutorás vezetésé
vel itt nem kevesebb, mint 51 szopós 
ült nyeregbe, akik kitűnő eredménnyel 
végeztek. 30 km: 1. Barvik. 1:01:4jb
2. Kucsera, 3. Kovács, 4. Maksa, 5. Raj-
csányi, 6. Orbán, 7. Csikós. 8. Ulica, 
9. Huszár. 10. Halápi. A WMTK fa
kerekesei 30 km-es távon mérték össze 
erejüket. 1. Balfsa 1:30.22, 2. Hairaner,
3. Bederna, 4. Frölich II., 5. Tóbiás,
6. Min dér. 7. Varga, 8. Szilágyi, 9. Eig- 
ner, 10. Frölich I.

Az FTC háziversenye: 50 km: 1. Mor-
vay 1:37. 2. Tótfalussy 1:38, 3. Vida II. 
1:39, 4. Ermler, 5. Bélán, 6. Fehérváry. 
15 induló. A versenyzők díjaikat az 
árvízkárosultak javára ajánlották fel.

A Tipográfia háziversenye: 70 km:
1. Steiner 2:43:20. 2. Góra, 3. Álmozdy,
4. Sirnonda, 5. Feitsch, 6. Láng, 7. Sípos,
8. Kuklik.

ÍSF IÚ I
k ö S n iw ix  g y ő z ö t t !

M i n d e n  j o b b  s z a l c -  
ü z l e i b e n  k a p h a t ó  !

GYEPLABDA
BAJNOKI EREDMÉNYEK:

MAC—SzHC 3:1 (1:0). Margitsziget.
Vezette: Busicza. Erősiramú mérkőzés. 
Megérdemelt, de nehéz győzelem. Gól
ütő: Ott, Belloni és Ludwig, illetve Klem. 
A iátékvezoto Vidát (SzHC) kiállította.

YHC II.—FTC II. 2:0 (0:0). Lóver
seny tér. Vezette: Pásztor. Nagy hajrával 
,;yezött az AHC. .Gólütő: Szabó és Sándor.

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK:
MIIC—FTC 6:3 Í3:l>. Lóversenytér. Ve

zette: Tarnói. A Hoki klubnak jól ment a 
játék Az FTC erősen tartalékos volt. 
Gólütő: Teleki gróf (2), Révay gróf (2) 
és Bácskai (2), illetve Sennyei, Fischer és 
Hartmann.

AHC—BBTE 3:3. Lóversenytér. Ve
zette. Sürü. Mind a két csapat erősen 
tartalékos volt. Csak egy félidőt játszot
tak. Gólütő: Faludi (2) és Dalos, illetve 
Háray (2) és Magyar.

T e n i s z -
f e l s z e r e l é s

tcisox;
Szent iásxSő-váftcIortilJ

m é r k ő z é s e k

Nagykörös! gimn.—Nagykőrösi ref. ta
nítóképző 3:2 (2:2). Nagykőrös. Vezette: 
Rozsnyai. Igen nagy harc után megérde
melten győzött az állóképesebb gimná
zium. Góllövő: Hirschpold (2) és Rétsági, 
illetve Nagy és Kovács. Jó: Rétsági, il
letve Nagy.

Sümegi g.—Keszthelyi premontrei g. 
2:0 (0:0). Keszthely. Vezette: Horváth.
Alacsony színvonalú mérkőzés. Az álló
képesebb csapat győzött. Góllövő: Ist
ván I. és Mécs. Jó: a közvetlen védelem 
és Kovács, illetve Mi'kola, Varga I- 
és II-

Jászberényf tanítóképző—Hatvani gim. 
3:1 (2:0). Hatvan. Vezette: Bori. A 
döntetlen eredmény igazságosabb lett 
volna. A hatvani gimn. a II. félidőben 
óriási fölényben volt. Góllövő: Pobró- 
czi, Molnár I., és Molnár II., illetve 
Juhász (11-esből).

i Q  P O R T É R M E T
{ E  L V É  ÍV Y  T  készít
MORZSÁNYI j .

IIV., Váczi-ti. 36. Telefon: 1S2-217
Munkácsi fk.—Magyar-orosz g. 2:1 (1:0)*

Munkács. Vezette: Stef-aaiszky. A felső
kereskedelmi nagyobb arányban ifi győz
hetett volna. Szünet előtt Keerzler sze
rezte meg a vezetést. Kövér egyenlített. 
A győztes gól Limbach II. érdeme. Jó: 
Bogdán, Birtha, Kászonyi, ill. Hrancsúk 
és Skoba.

Mezőtúri gim.—Szeghalmi gimn. 4:0 
(1:0). Mezőtúr. Vezette: Magyar dr. Biz
tos győzelem. Góllövő: Rácz I., Rácz II., 
K&rsay I. és Kardos (öngól). Jó: Rácz 
II., Villányi, Mikes, Karsay II., Sidó és 
Hunyadi, illetve Oborzil, Hegyesi, Men- 
ner, Farkas és Kardos.

KOSÁRLABDA
I. osztályú női bajnokság

PeSC—BEAC 30:28 (28:28, 13:12).
Vezette: Mészáros és Herz. Nagy meg
lepetés! A pestújhelyiek lelkes játék 
után az ötperces meghosszabbításban 
győztek a BEAC ellen. Molnár (12), 
Kása (9), Bánky (8) és Bajóthy, illetve 
Pásztor (11), Róbert (10), Kőszegi (3), 
Petrován és Molnár (2—2).

BSzKRT—MTE 32:15 (20:9). Vezette: 
Szittxrer és Farkas. A technikai tudás 
és a dobókészség jóval nagyobb volt a 
villamosiaknál. Kosárdobó: Kiss (11),
Szamosiné (11), Kristóf! (5), Anda (3), 
Szemethy (2), illetve Juhász (9), 
Bischitzné (4), Sebes és Némethné.

II. osztályú női bajnokság 
BEAC teniszezők—BEAC II. 28:10

(7:5). Vezette: Becsy és Lukács. Pom
pásan küzdöttek a teniszező hölgyek. 
Kosárdobó: Stcaubné (10). Várszeginé
(8), Gallnerné (4), Csányiné (2), Lárn 
(4), illetve Havas, Jackó (3—3), Richl 
és Kaposi (2—2).

BBTE—Koszorú Kispest 43:14 (23:0).
Vezette; Szabó és IColtay. Letenocky és 
Gombos ragyogóan játszott. Kosárdobó: 
Gombos (18), Letenocky (18), Ipolyi (4), 
Haris (3), illetve Kemenes (12), Tég- 
lássy (2).

Gamma—Koszorú XI. 16:14 (5:8).
Vezette: Körmendy és Nonn. A szeren
cse segítette a Gammát a győzelemhez. 
Kosárdobó: Vereczkei (12), Dobrovits
(4), illetve Simekné (7), Adorján (4), 
Polykiewicz (2) és Vigh.

III. osztályú bajnokság 
BSzKRT III.—MTE 40:23 (28:10).

Vezette; Hepp dr és Faludi. Kosárdobó: 
Németh (19), Jávor (12). Gyöngyösi (5), 
gziiassy (4), illetve Makláry (9), Sípos 
(8), Sóskúti (6).

IV. osztályú férübajnokság
BSE—Gamma 45:43 (27:24). Vezette: 

Valkov és Kálmánchey. Kosárdobó: 
Minai és Brandy (11—I I ) , Mezei (8), 
Sárosi (6), Sennyei (5), Károlyi és Nagy 
(2—2), illetve Fülö'p (18), Thür (9), 
Borsos és Benkő (6—6), Sajtos (3) és 
Formanek.

BEAC IV.—TFSC III . 53:15 (28:9).
Vezette: Mészáros és Gáthy. Kosár-
dobó: Balogh (15), Szatmári (15),
Bácsalmási dr (10), Kohári (10), Nagy 
(3), illetve Jakab (8), Mocskonyi (4), 
Borbély (2) és Győrök.

Dicső futiialifeíszsreiésekeí
(használtat is)

F iá a llc ip s k e t  nagy választékban
Bennger István
s p o  rt üzl e t ében,  V !I ! , ,  J ó z s e f -  

| körút 44. Teieíons 146 .100 .
Székesfehérvári fk.—Bp.-i Kossuth fk. 

2:0 (0:0). Székesfehérvár. Vezette: Ta
kács. A7j I. félidőben egyenlő erők kfiz. 
delme, szünet után a helyi csapat felül
kerekedett és biztosan győzött. Góllövő* 
Heinrich és Hári. Jó: Káplán, Heinrich, 
Hári, ill. Szabó, Horváth, Karcsinszki 

Szombathelyi áll. g.—Szentgotthárdi áll. 
g . 4:0 (3:0). Szombathely. Vezette: Lő- 
rincz. Biztos győzelem. Góllövő: Hajós, 
Bánki, Döbörhegyi és Sós. Jó: Kárái,
Hajós, Túri, Döbörhegyi, Bánki és Sós, 
ill. Németh, Rába, Hauser I. és II.

S P O R T É R M E K

LÚD VÍG
Bp. Tűiéin. 1 6 .-0 . 1 8 . kaphatók 
lépn Meimit. iiliéartfc. ifjak, tttlcitf
Kőszegi tanítóképző—Kőszegi bencés g,

3:1 (2:1). Kőszeg. Vezette: Kovács. Meg* 
érdemelt győzelem. Góllövő: Lóránt (2), 
Mayer. ill. Bondor. Jó: Lóránt, Zámbó, 
Magyar, ill. Sipos, Lóránt és Bendi.

Szolnoki MÁV Ipariskola—Ceglédi
Kossuth gimnázium 5:1 (3:0). Cegléd.
Vezette: Száraz. A szolnoki csapat
klasszissal volt jobb az ellenfelénél. 
Gól lövő: Csáki (3), Nagy B., Szűcs,
illetve Babinszky (11-esből).

Érsekújvár! gimn.—Esztergomi Bencés 
gimn. 2:0 (1:0). Érsekújvár. Vezette:
Vörös. Élénkii’amú játékban a jobb 
erőnlétiéi rendelkező érsekujvári csapat 
győzött. Góllövő: Hajdú és Erdődy.

Nyíregyházi ík.—Nyíregyházi kath. 
gimn. 3:2 (2:2, 2:0). Nyíregyháza. 300 
néző. Vezette: Szamosvári. A Széchenyi 
fk. csak a meghosszabbításban, de 
megérdemelten győzte le a lelkes gim
nazistákat. Góllövő: Oláh (2) és Juhász, 
illetve Matyi II. és Pálosi.

Bajai felsőker.—Tanítóképző 3:1 (1:0).
Baja. Vezette: Firányi. Nagy küzdelem, 
megérdemelt győzelem. Góllövő: Ónodi 
(2), Karság, ill. Varga'. Jó: Ónodi, Kossy, 
ill. Lazarovích.

Pápai ref. koll.—Szombathelyi pre
montrei g. 2:1 (1:0). Pápa. Vezette: Mi- 
kőczy. Szerencsés hazai győzelem. A me
zőnyben a szombathelyiek sokkal jobbak 
voltak, de a csatársoruk gólképí.elen. Gól
lövő: Hartmann (2), ill. Tóth I. Jó: 
Vitéz, Németh és Hartmann, ill. Tóth. I.

Magyaróvár! g.—Kapuvári polg. 15:1 
(7:0). Magyaróvár. Vezette: Döbrössi. A 
lelkes polgári nem volt komoly ellenfél. 
Góllövő: Rauch (6), Kovács I. (4), K o
vács II. (2), Heim (2) és Badics, ill. 
Horváth.

Békéscsabai felsők.—Békési ref. g.
2:1 (0:0)

Szentest ff.—Csongrádi ff. 2:1 
Szentes. Vezette: Dudás. Nagy küzdelem* 
Szerencsés győzelem. A. XI. félidő 4o> 
percében Rőth (Csongrád) lábát torta, 
Góllövő: Piti és Nádai, ill. Szántai II-

Veszprémi fk.—Sxékesfőhérvárí Szerbe® 
ssyi ff- 2:1 (í:2)o Veszprém- Vezette: Lő~ 
csői. G ellövő: Hőbe. Kmessy, Üde tv©
H Nagy kából áll., ff.—H&JdabösasSrményS 
ref. g. 2:1 (1:1, #:#). Nagyká.Kló. Vehette: 
Gyurkó. Izgalmas mérkőzés- A hazai 
csapat csak moghosszabbitásba/n tudott 
győzni. G-ólilovő: Pajor és Miskolczi, iR- 
S®épke»

Debrecenben kerületi KISOK-vivő- 
verseny volt vasárnap. A  kardcsapat
versenyben : 1. Debreceni kegyesrendi
gimn. (Vidoni, Somlai, Bohn, Forstner), 
2. Debreceni ref. gimn., 3. Kisvárnál 
gimn. (11 csapat indult). Tőrcsapatban: 
1. Debreceni kegyesr. g. a) csapata, 2. 
Kegyesr. g. b) csapata., 3. Kisvárdai ff- 
(5 csapat indult).

MOZI

Ml§m íátú
Francia film 'bemutatójával kez

dődik a heti műsor. A Corsóban tű
zik műsorra Michelin® Morgan és 
Gilbert G41 „Kísért a múlt" című 
drámáját. A  filmet, élénk érdeklődés 
előzi meg, mert Micheliné Morgan 
eddigi filmjeiben (Ködös utak, Sze
relmi vihar, Veszedelmes leány) 
rendkívüli tehetséget árult el.

©
A  hét magyar újdonsága a „Gül 

Baba“  lesz. A klasszikus operett 
díszbemutatójának teljes jövedelmét 
az árvízkárosultak fogják kapni. A 
díszbemutatón természetesen szemé
lyesen is jelen lesz a film két fősze
replője: Szeleczky Zita és Jávor
Pál. Egyébként a „GUI Baba“  nem
csak azért különleges magyar film, 
mert igazi tömégjelenetek vannak 
benne és nagyszabású díszleteket 
készítettek hozzá, hanem azért is, 
mert két teljes hónapig készült!

«
Érdekes film készül Babeísberg-. 

ben, Paul Ostmayr vezetésével. Ez 
a címe: „Bálra as Isar — jobbra a
Spree“ . Főszereplői: Charlotte
Schellhom, Fritz Genschow, Leó 
Peukert,' Fritz Kampcrs, Oscar 
Sabo, Hermlne Ziegler. A mese 
kaimat nyújt Berlin és München 
életének bemutatására.

MOZIK MŰSORA:
Kövldítéselc: n =  ’ü, t  14, li — V* 

Eemut-ati mozik 
ÁTRIUM. 16. f8, HÓ. Ifjúság.
CASTNO. 16. f8, flO. Egyetlen .íjsxakai 
CITY. 1)5. Ii8, M0. Ifjúság. 
t’OURO. 5, 18. 10. Asszonyok.

‘•PÉCSI. 6, 8, 10. Amanda két élete. 
FÓRUM. nS, 18, hlO- Ha öljön a hoí* 

nap.
h í r a d ó  f i m s z i n h a z . 10- 24-ig

folyt. Mogyar-U fa-Metro-Fox és rcjzoS 
híradó. Kultúr- és színes film- 

OMNI A. 5, 118, flO- A makrancos űr. 
RADIUS. ffi. h8, Ü10. Jesse James. 
ROYAL A FÓLIA), né, 1'8, hlO. Oz, * 

esotiál: csodája.
SCATjA. né, f8, hlO. A kis esitri. 
URÁNIA. 5, n8, flO. Kongó express. 

Utánjátszó mozik
BROADWAY, fi, « ,  f8, flO Trópust

mámor.
CAPITOL. f ii , 111, 3, n®, f8, hlO- Ha

lálos tavasz.
CORVIN, ft, f6, f8, flO. A nőnek min

dig sikerül. Finnország lángokban. 
ELIT. 4, 6, 8, 10. Az utolsó Wroréczkcy’ 
HOLLYWOOD. f4, te. 18, fiO. Csapda. 
KAMARA. 11, 2, 4, I. 8, 10. Pénz bőszéi- 
LLOYD. 4, 6, s, 10 A v< sz sdelmes lány* 
PALACK. 11, 2, 4, 6, 8, 10. Várlak. 
SAVOY- Í4, K, f8. flO. Az utolsó Wo* 

rcczkey. ,
SIMPLON. 14, 16, 18, Í10. Az utolsó 

Wereezkey.
STÚDIÓ. 11, 2, 4, 6, 8, 10. Semmelweis.

Továbbjátszó mozik. 
ALKOTÁS, ni, n6, nS, nlO. Alonvkapo- 
BELVÁROSI. 4, G, 8, 10. Férjet körö

sek.
BUDAI APOLLO. f5, 17,.9. Férjet ké

rések.
ELDORÁrO. 4, S, 8, 10. A holnap

hősei*
I HOMEROS. h5, 7, nlO. Gorilla ée a
17-es riadóautó.

IPOLY. U, 16, 18, Í10. Földindulás. 
JÓZSEFVÁROSI. Í4, 16, Í8, flO. Férje*

keresek.
OLYMPIA. 11, 2, 4, 6, 8, 10. A gerilla-

Apám felesége.
OTTHON. p4, n«, n8, nlO. Kék csilit**?- 
PÁTRIA. 4, 6, 8, 10. Pygmalion.
PH ÖN IX . 11, 1, 3, 5, n8, flO. Földin

dulás.
KIÁLTÓ. 10, 13, 2, 4, 6, 8, 10. Férjé*

keresők.
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