
Nagy lövés, még nagyobb védés! Aa 
utolsó percekben is heves az iram, 
a. Hungária támad, de Müllernek 
most nem megy úgy a lövés, mint 
más Ferencváros—Hungária mérkő
zéseken.

r.in -éri 
a 15. 

Dudás 
u fölé.

üdzs&i-krr. 23, Erzsd&ei-Hr.se
Szünet aiatt : % lyegesen erneEfteőeítebb 

a hangulat a Ferencváros öltöző 
rü:nt s mérkőzés előtt. Viszont a kék- 
fehérek kissé lehangoltak. Kisfalvi őr. 
Rh-éra, panaszkodik, de Wandit Béla és SeaJcey Imre ezt mondja:

11. Most a Hungária percei 
íznek. A 19. percben a Hun- 
újabb szögletet ér el, ebből 
lő kapu fölé.
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ezúttal is méltónak bizonyult ha
gyományaihoz : a , nagy eselyes s
Hngária volt, biztosan győzött t 
Ferencváros.

A színvonal nem volt valami 
magas, de ez is hagyományos szo
kott lenni ezen a mérkőzésen, még 
akkor is, ha a tét nem akkora, 
mint most volt. Hiszen a Hungária 
győzelme bajnoki esélyeinek óriási 
megnövekedését jelentette volna. 
Talán ezért volt a Hungária idege
sebb és gyengébb a szokottnál? 
Mindegy. A  bajnokság kérdése 
újra nyíltabb lett.

Hiszen a Ferencváros, amely 
végre kezd rájönni a tervszerű 
hadrend harcászati előnyeire, to
vábbi javulás lehetőségeit rejti ma
gában s az Újpest is győzött, ha 
nehezen is, a Szeged ellen. így az 
Újpest újra komoly bajnokjelölt. 
3Ss még a Fradi is az lehet...

A  Ferencváros javított a rossz 
gólarányán is, de nem annyit, hogy 
a Kispest elé került volna. Haj
szállal gyengébb thég & gólaránya 
a Kispestnél.

Jövő vasárnap még jobban tömö
rülhet a mezőny, mert a Hungária 
nem játszik és így nem fog pontot 
szerezni. (.A visszalépett Nemzeti 
elleni mérkőzéséért járó két pontot 
már megkapta.)

A  táblázat végén egyre jobban
'beteljesedik a Taxi és á  Kassa sor
sa. Az előttük állók győztek. A 
Bocskai éppen a Taxi ellen.

A közönség érdek lödése gyönyö
rűen nő: 22.000 néző volt az örök- 
rangadón.

Ó nnak Is m eg k e ll m ír  ven n i a

ÜÍlCO|»iill*UÍptit
ka  agésxs& ae é r  eg y  fabatkát..*

Vasárnap
üllöl-űt: Ferencváros—Kispest.

Bihari-utca: Törekvés—Elektromos.
Szombathely: Haladás— Újpest.
Szeged: Szeged—Gamma.
Kassa: Kassa—Bocskai.
Szolnok: Szolnok—Taxi.
NBB: Alföld: Rákoskeresztúr—

Budakalász, Szentlörinc—FTC, UTE 
—SzAK, MA VÁG— KEAC, Postás— 
WMFC, Cs. MOVE—Vasas. Dunán
túl: SFAC—Lampart, Pénzügy—
Dorog, Zugló—Pécs, Komárom— 
MTK, Tokod—Érsekújvár, Tata
bánya—SVSE. Felvidék: BSzKRT— 
Nyíregyháza, SSE-ú-BVSC, Rusj— 
DiMAVAG, özd—Munkács, Pereces 
—Ungvár, Beregszász—SalBTC, Lo
sonc—Kassai SC.
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E r O t f  * r ag lan -
LUDEN is  VIHARKABÁT
MÁRTON és SZÁSZ
B áiván y-uca3 . Címre ügyelni.

M ai ssstím unU
terjedelme Kivételesen nyolc oldal, az 
1430 , JIHO. M. K. sz. rendelőt alapján.

Váratlanul biztosan győiStt 
a F erencváros a Hangadón

Ferencváros-Hungária 2 :0  (1 :0 )
A Hungária formáján alul játszott — A  Ferencvárosba!* 
volt egy  kis rendszer, a Hungáriában semmi — Csikós, 
Sáros! HL és Fiafa a forészese a Ferencváros győzelmé
nek — A Hungária csatársora csődöt mondott
GóJlövő: Fizta, Gyetvai
H u n g á r i á i t ,  2&.000 n é z ő .  V e z e t t e :  É g n e r

Mintha & svájci-magyar mérkő
zéssel valóban elkezdődött volna a 
tavasz a magyar labdarúgásban. Az 
örökrangadó napjára tavaszias ra
gyogás köszöntött a fővárosra. Az 
idő is jelentékenyen megenyhült az 
utóbbi napok fagypont körüli hő
mérsékletéhez képest. A Hungária-út 
tömött nézőtere még meglepte azo
kat, akik az őszi gyér látogatottság
hoz szoktak, de a svájci-magyar mér
kőzés hatalmas nézőszáma után már 
ez a húszezres tömeg sem jelenthe
tett egészen váratlan szenzációt, hi
szen az örökrangadó jó sportot 
ígért, jelentősége döntő lehet a baj
nokság sorsára, tehát érthető, ha a 
közönség érdeklődése erősen fordul 
feléje. Különösen most, amikor már 
ország-világ hangoztatja, hogy a 
magyar labdarúgás színvonala újra 
emelkedőben van.

A Hungária-űt gyepe ltt-ott már 
serked. Az előmérkőzés alatt már 
teljes rangadói hangulat uralkodik 
a nézőtéren s amikor levonul a győz
tes Bocskai és a vesztes Taxi, a sa
lakpályán szinte „békebeli" korzó 
alakul ki.

Csak lakai) az, aki nem érzi leilesen Jól magát
A Hungária játékosai frissebbek: jó 

val előbb jelentkeznek az öltözőben. A 
két ■ öltöző között csak a fürdő van és 
mindkét ajtó (egyelőre) nyitva, Finta 
átnéz a Ferencváros öltözőjéből és éppen 
az érkező Kalmárt pillantja meg. így  
kiabál át:

— Szóltam hét bacillusnak, hogy ke
ressenek meg, majd nem lesz leedved 
játszani.

A Hungária öltözőjében új rend van. 
A sajtó képviselőjén kívül csak azok 
mehetnek be, akiknek Öltöző jegyük van. 
A vörös Takács roppant udvarias for
mában dobja ki a bennfentes szurkoló
kat. Egy-egy kidobás élvezetszámba 
megy. Sebes még Preistmann aielnokőt 
is megállítja az ajtóban:

— Kérem az öltózójegyet.
A Hungária játékosai általában vidá

mabbak. Pollatschek dr főorvos pajkos
kodik: kabalából négy kis kék-fehér 
záazlót csempész a Fradi öltözőjébe.

A Ferencváros öltözőjében Siflis igyek
szik hangulatot csinálni, de megjegyzi:

— B a mégeayszer kikaptok h il-re, 
többé nem jövbk ki.

Jakab áll most Pataki/ Mihály éa Di
niéiig I ajos elé és jelenti, hogy egy  kis 
szúrást érez a mellében. Pataky Mihály 
azt mondja, hogy Jakabnak kell dön
tenie. mert a tudja, hogy játszhat-e, 
vagy sem. Jakab vállalja, Pataky  még 
ezt mondja:

— Gondold meg. mert — tudod, mi e 
helyset! Ahogy pénteken m egbeszéltük! 
Ma nagyon kell dolgoznod. Nagyon kell 
vigyáznod arra a kis jobSösszekötöre.

Utána Pataky még hosszasan beszél 
Jakabbal és a többi játékosokkal is.

Jönnek a csapatok
Négy óra előtt pár perccel jele

nik meg a közönség tapsaitól kí
sérve a Ferencváros, élén Csikóssal
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és Sárost, III.-al. A ferencvárosi 
fiúkon zöld-fehér csíkos ing és fakó 
zöldszínü nadrág feszül. A Hungá
ria is nyomon követi nagy ellenfelét, 
Szabóval és Vidorral az élén. Mind
két csapat üdvözli a közönséget, 
aztán a fényképészeit rohama kö
vetkezik. Jön a játékvezető,, part
jelzőivel. A nemzeti Ima , elmondása 
után (igner, a játékvezető feldobja 
a. pénzdarabot. Sö.rosi dr.-nak ked
vez a szerencse, felállnak 3 ősapá
tok;

Hungária; Szabó — Kis, Bíró — 
Sebes, Turay, Dudás — Béky, Vi
dor, Kalmár, Mutter, Titkos.

Ferencváros: Csikós —: Bzoyka
dr., Polgár — Hámori, Sárost III., 
Pósa — Súhaí, ' Sárost dr., Hinta, 
Jakab, Gyetvai.

n e m e k ü l  k e z d  
és vezetést szerez  
a Ferencváros
A Hungária kezd, de az első tá

madást a Ferencváros vezeti. A 
Hungária védelme egy kissé kap
kod, de aztán tisztáz. Kalmár jó 
labdájával Titkos fut, de a beadása 
kapu mögé száll. Változatos a já
ték. A 3. percben a Ferencváros 
szöglethez jut, Gyetvai beadását 
Sárosi dr. szépen lövi kapura, de 
Szabó jó helyen áll és jól nyúl be a 
lövésbe. Vidor jól szökteti Békyt, a 
beadásból veszélyes Hungária-táma- 
dás alakul, Müller lövését fogja 
Csikós.

Az 5. percben Jakab szép lab
dával szökteti Gyetvait,

a beadás magas ívben száll a ka
pura, Subái elöl Szabó öklözi a lab
dát, de

Fihta jól fut a jobbösszekötő 
helyén kifelé tartó labdára

és 12 méterről a lábak közt lapo
san nagy erővel bombáz a jobbsa
rokba. Szép, védhetetlen gól.

l:0-ra vezet a Ferencváros.
A  gól után a Ferencváros támad. 

Súhai kap jó labdát Sárosi ni.-tól, 
de a beadást hárítják a védők.

Kalmár lő a 10. percben Csikós 
kezébe.

Bíró lyukat rúg, Turay átvág
ja a labdát a másik oldalra és 
Gyetvai bombája csak centimé
terekkel magasabb a kapunál.

Sok a bizonytalankodás mindkét ol
dalon. Mindkét csapat elfogódott. 
Dudás szabadrúgására a t i ,  perc
ben Müller jól kiugrik, a ferencvá
rosi védelem elbámészkodik, Müller 
átjátsza Csikóst, de aztán nem 
el a -— labdát. A Hungária 
percben szögletet ér el, ebből 
nem sokkal bombáz a kapu 
Szép' ferencvárosi támadás fut 
a pályán, Sárosi dr. emberbe lő 
helyzetben. Kalmár csúnyán a 
tára esik, de egy kis gyúrás 
talpraáll. Most a Hungária 
következnek, j 
gárla 
Müller

Kalmár szépen kiugratja Tit
kost, a balszélső óriási helyzet-, 

bőj csúnyán elvéti a sarkot.
Finta hozza fel a Ferencvárost, Sá
rosi III. szabadrúgása téveszt ala
posan célt, aztán a 23. percben Bíró 
újabb nagy hibája révén Finta ke
rül nagy helyzetbe, de a kapu tor
kából is sikerül a kapu mellé gurí
tania. Két perc múlva

Miíller váratlanul kapura 18 20 
méterről, a labda Csikós fölött a 

kapufára pattan,
Csikós keze és a kapuléc között pat
tog ide-oda, könnyen öngólt is lehet
ne, Kalmár is jól fut a labdára, de

Csikós végül Is még jókor meg
kaparintja.

Újból a Ferencváros rohamoz, Sá
rosi dr remek labdát kap Fintától, 
de rajta vannak a védők és ő haza- 
adásszerüen gurít Szabó kezébe. Vi
dor tör ki, de lövése magasan kapu 
fölé száll. A  Hungária szorongatja 
most a Ferencvárost és a ferenc
városi közönség elégedetten álla
pítja meg, hogy ilyenkor nyolc zöld
fehér játékos van hátul. Sárosi Hl 
elvét egy ártatlan labdát, Müller 
Vidorhoz játszik és

a jobbösszekötő ballábas nagy 
lövését Csikós alig bírja a kapa 

fölé tolni.
Az elhárított szöglet után feljön a 
Ferencváros. Finta a külső hálóra 
lő. Sárosi dr megsérül, közben Siihai 
szögletet szerez a Ferencvárosnak, 
A szögletet kihasználatlanul hagy
ják a ferencvárosi csatárok. S á ro si  
dr egy kis gyúrás után tovább já t 
szik.

Pósa előretör (ez ma ritka Jelen
ség'), a balszámy folytatja a táma
dást, Gyetvai bead, Sárosi dr kapu 
fölé fejel. Finta remekül támad a 
balszélen, beadása megint csak 
Sárosi fejére száll, onnan Szabó ke
zébe. A közönség csalódottan zúg, 
de kiderül, hogy aműgyis les volt.

A  Ferencváros sokat támad, de 
a csatársorban sok a zökkenő. 

Sárosi dr-on nagyon látszik, hogy 
még nincs rendben. Kerüli a közel
harcot. A 42. percben Vidor jó lab
dával elöredobja. Békyt, ez lendüle
tesen húz a Ferencváros kapujára, 
középre ad, Polgár alig bírja a lab
dát visszakanalazni, úgyhogy

Vidor jő helyzetből, 14 méterről 
élesen, laposan lőhet a jobb
sarokra, a gólszagö lövést 
azonban Csikós villámgyors ve

tődéssel pompásan elfogja.
Nagy

— Elől VMS ss Mbs, a ewtéírtótik m'übí 
sincsenek.

Senkey hozzáteszi:
— De majd a második félidőben!
A mosdóban Polgár és Kalmár tafák* 

kozik. Polgár ezt mondja Kalmárnak ;
— ügye fáj a derekad ? !
Aztán nekünk mondja

IS*50 í 8 "  19*
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Itt van a másik sérült is: Sárosi dr. 
ú a tomporát tapogatja. A Ferencváros 
öltözőjében Jakab ezt mondja nekünk:

— Én vagyok a kul lancs-öaKzeköto. 
Dimény figyelmezteti Hámorit, hogy

még jobban vigyázzon Müllerre, Csiliós- 
ssak sokan gratulálnak, de Csikós sze
rényen csak ennyit mond:

— Várjuk meg & régét.

Megint tearámoi agy Bált a Fradi a Itestíő 
ét pert alatt
A Ferencváros támadásai vezetik 

jbe a második félidőt. Sárosi őr 
félrelő. Aztán a Hungária támad 
veszélyesen és a ferencvárosi véde
lem bizonytalankodása miatt csak 
nehezen tisztázódik a helyzet. A 4. 
percben Dudás hibázik, Futtához 
kerül a labda, ő pompásan ad ki 
fordulásból Gyetvaimafe.

Gyetvai, áld eddig bizony gyen
gécskén működött, most a régi 
lendülettel húz a kapura és a 
6-os sarkáról laposan, élesen lő 
a túlsó sarokba. Szabó nem véd- 
hette a remek lövést. 2:0-ra ve
zet a Ferencváros az 5. percben,
A Ferencváros most nyugoditafc- 

ban játszik, mint ellenfele. A véde
lem túlságosan is nyugodt. A Hun
gária szögletet szerez. Ebből Kal
már magasan a kapu fölé fejel. 
Mindkét oldaton még máidig gok a 
hiba a játékban. Finta kap rúgást a 
lábszárára, de tovább játszik. A 
Hungária csatársora csak a ferenc
városi fedezetekig jut el. A Hun
gária védelme pedig erősen vigyáz 
Fintára, aki a ferencvárosi csatár
sor legveszélyesebb embere. Tíz 
perc után nagyon

ellanybul a játék.
A Hungária támad, de mindé® kü
lönösebb nemény nélkül. A 17. 
percfcen feljön a Ferencváros, de

Váltsa mos rasáriuazoMnját
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Jakab 25 méterről próbálkozik lö
véssel. Ez mégis túlzás . . .

Hámori lő 25 méterről, a labda 
a lábak között pattog, veszélyes is 
lehetne, de Bírónak jön lábra. így 
nem veszélyes.

rúgását Müller lesről fejeli, de 
Csikós így is fogja a jobb felső sa
rokba tartó labdát. A  Ferencváros 
támad, elég lanyháit. A félóra vé
gén

erősödik a Ferencváros Irama. 
Finta hevesen küzd. A 28. percben 
jól ugrik ki, Kis kézzel húsza vias
szá, Finta tizenegyest követel, de a 
játékvezető elnéző és tovdbbol int. 
A Ferencváros állandóan támad, de 
csak Jakab jut lövéshez s ő túl 
nagy távolságokból küldözgeti lab
dáit a kapu környékére.

Ab utolsó negyedórában a Hun
gária l« fokozza az iramot.

de a ferencvárosi védelem nagyon 
jól áll a lábán. Pósa azonban egy 
kissé szabadon hagyja Békyt és már 
csak szögletre tudja szerelni a 33. 
percben. Most jó az iram is. A 34. 
percben Finta kiszökik a félvonal
ról, jól küldi előre a tisztán álló 
Suhait, de a kis szélső, helyett, hogy 
kapura húzna,

ügyetlenül Szabóhoz rúgja előre 
a labdát,

A Hungária támadásai kezdenek 
újra erősebbekké válni. Hámori né
hányszor bravúrosan avatkozik 
közbe. Kalmár lő közelről sokat?

ígérőn, de a kapu mellé. Béky ug
rál ós- lövését Csikós vetődve, biz
tosan fogja.

A kiszökő Fint át Kis csúnyán fel
vágja. Figyelmeztetést kap, Béky 
kellemetlen beadását

Sáros! m . védhetetlennek lat
szó fejessel küldi saját kapuja 
jobb felső sarkára, de Csikóst 
ma még a társai sem tudják 

sakk-mattá tenni.
A 37. percben Hámori megsérül, de 
ő is rögtön tovább játszik. Béky fut 
jól, meredeken ad előre Kalmárnak 
és ő formásán lő a balsarok mellé.. 
Nem sok hiányzott.

A' Hungária igyekszik, de még
sem küzd úgy, ahogy vesztésre álló 
bajnokjelöltnek kellene. Polgár sza
badítja fel a szorongatott ferencvá
rosi kaput, de Bíró hamar elszedi a 
labdát Sárosi dr.-tól és 40 méterről 
ereszt meg jó lövést, de magasan a 
kapu főié. A 41. percben egy ugráló 
labdát

Csikós csak a kapu fölé tud ök
lözni.

A  szögletből Dudás az égbe bom
báz. Rögtön ezután újabb szögletet 
ér el a Hungária, azután ismét 
Biró lő, de labdája elakad a kapu 
előtt tömörülő embertömegben. 
Újra feljön a Ferencváros. Gyetvai 
támad veszélyesen, a Hungária rö
viden ment, Jakab Gyetvainak ad, ez

ügyesen kiugratja a lyukon álló 
Fíntát és a középcsatár tökéle
tes gólhelyzetből lő elhamarkod

va a kapu mellé.
Az utolsó percek teljesen a Ferenc
városéi, a Hungária most már nem 
is megy át a félvonalon.

Szögletarány 7:2 (3:2) a Hungá
ria javára.

A  végső fütty után a középen so
rakoznak fel a csapatolt és előíráso
san búcsúznak a közönségtől. A 
Hungária még nem tudja az üdvöz
lést egészen kifogástalanul. Levonu
lás közben Szabó elismeréssel rázza 
meg Csikós kezét...

Dimény Lajos: Nagyon szépen játszott 
a csapat, mindenki betartotta az utasítá
sokat, azt hiszem megérdemeljük a győ
zelmet.

Vitéz Kemenesy Sándor; Tartalékos 
mivoltunk ellenére is biztosan nyertünk.

Tóth Lajos dr.: Nagyszerűen, okos tak
tikával és szívvel játszott a csapat.

Sárosi I l i .:  Most válaszoltunk azoknak 
a Hungária-játékosoknak, akik a váloga
tottak útján fotyton húzták a Fradit.

Senkey Imre: A Ferencváros lényege
sen jobb volt, teljesen megérdemli a győ
zelmet.

Klsfalvy István dr .; A Ferencváros tö
kölet esen megérdemli a győzelmet. Fris
sen játszott, minden labdára ráment. Jő
támadásai mellett okosan védekezett, 
rendszerre? játszott. Sárosi III. és Finta
ragyogó.

Mancit Is Béla: A Fradi ilyen arányban 
Vs megérdemli. Sárosi III. és Finta ki
ttinő.

Takács Béla? Megérdemli a Fradi.
Bgner Kálmán játékvezető: A Hungá

ria úgy játszott, mintha 2:0-ra vezetett 
volna.

Fábián József másodkapitány: A Hun
gária teljesen rendszer nélkül játszott. 
Ha a Ferencvárosnak vannak szélsői, 
sokkal nagyobb gól arár nyal győzött 
volna, A Ferencvárosban Sárosi III., a 
Hungáriában Kis volt a legjobb.

Vághy Kálmán, az MLSz főtitkára: 
Rossz ’ Hungária-csatársor, bizonytalan 
Ferencváros-védelem. A Ferencváros 
nagyot, érdekes rendszerrel operált.

Gálffy András, a JT főtitkára: 
A Ferencvárosnak legalább még két gólt 
kellett volna lőnie. A Hungária úgy 
játszott, mint akinek nem fontos az 
eredmény.

Barcsay János, a BLASz ügyvezetője:
A Ferencváros jobb taktikájával meg
érdemelte a győzelmet.. Sárosi III. és 
Finta mozgott igen jól.

Molnár Ignác szövetségi edző; A Hun
gária csatársora nagyon gyenge. 
A ferencvárosi csatársorba Finta lendü
letet vitt. Jó a 'Hungária közvetlen 
védelme.

Boldizsár, a Kispest kapusa: Sima
ferencvárosi győzelem. Finta és Sárosi
III. ' nagyot játszott

K&sépcsftS6r és egy
kis ren d szer —
ez a győze lem  recep tje
Ez a rangú 36 csal? egyben maradt 

hü a rangadók természetrajzához: 
az esélyes ellenfele győzött. Nem 
volt azonban ezen a mérkőzésen Iz
galom, késhegyik menő küzdelem. 
Szinte az első negyedórában már 
lefutott meccsé vált ez a rangadó. 
Az esélyes Hungária egészen várat
lanul olyan'gyenge játékot mutatott 
be, hogy csak egészen rövid idősza
kokra tudott komoly ellenfele lenni 
a nem is valami elragadó formá
ban levő Ferencvárosnak.

A Ferencváros érdekes rendszer
rel vonult fel erre a fontos küzde
lemre. Három hátvéddel játszott a 
zöld-fehér csapat, harmadik hátvéd
nek azonban nem a középfedezetét, 
hanem a bal fedezet ét vonta hátra. 
Ez voltaképpen a tiszta angol rend
szer, mert hiszen nem lényeges, 
hogy az összeállításban Pósát Írjuk 
középfedezetnek és Sárosi III-at 
szélsőfedezetnek. A fő az, hogy az 
ellenfél mind a három előretolt csa
tára megkülönböztetett őrizetben 
részesül. Elöl azonban nem W-alak- 
zatú csatárlánccal játszott a Fe
rencváros, hanem a négy-csatár- 
játékkal operáit. Sárosi dr. támadó 
összekötő vei1 és Jakab húzódott 
vissza egyedül a másádik vonalba.

Ezzel szemben a Hungária szinte 
teljesen rendszer nélkül játszott 
végig az egész játékidő alatt. A Fe
rencváros szélsőire senki sem vigyá
zott, azok a mérkőzés kilenctized ré
szében teljesen szabadon álltak. Ha 
csak valamivel jobban ment volna a 
játék a zöld-fehér szélsőknek, a 
Hungária nagyin ráfizethetett ,7olna 
erre az erdő-mező játékra. Turay 
néha harmadik hátvédként szerepelt, 
de egészben véve nem volt határo
zott rendszer az ő játékában sem. 
A két hátvéd egyéni képességei 
mentették meg a Hungáriát a sú
lyosabb vereségtől.

Az eredmény tehát mindenképpen 
igazságos ós legalább ilyen arány
ban megérdemelt. Mind a két csa
társor előtt megnyíltak nagy hely
zetek, ezekben is tzonban a Ferenc
város vezet Dgalább 2.0 arányban.

A Ferencváros játékán nagyot 
lendített az új középcsatár, Finta 
és Sárosi III hosszú, szélekre irá
nyított labdád. Bebizonyult, hogy 
még gyenge szélsőkkel is lehet ered
ményt elérni, ha minél többet já
tékba hozzuk őket. Már csak azért 
Is, mert a széthúzott mezőnyben 
több tehetőség nyílik a középen való 
áttörésre is. Ez biztosította' a Fe
rencváros számára a több támadás 
előnyét Is.

K özépcsatárra le l i  
a F erencváros
A zöld-fehér csapat ezúttal nagy

szerű „tengellyel" vonult fel. Hátul 
Csikós, előtte Sárosi I I I ,  legelöl pe
dig Finta — olyan gerincet adott a 
csapatnak, amely körül egyes gyen
gébb formájú játékosok már csak 
akkor okozhattak volna zavart, ha 
az ellenfél váratlanul jól játszott 
volna. C s ik ó s  ma legjobb formában

Kis hibája nagyszerű helyzetbe 
hozza Fintát,

e a középcsatár sem elég erélyes 
kapuratörésben. Gyetvai lő a 20. 

ércben az előbbi szögből, de most 
lesszebbről és így Szabó védem 
id.
A Ferencváros van most állan- 

5an támadásban, de lassú csatárai 
em tudnak helyzetet összehozni. A 
úngáriában csak egy-két ember 
ircol, főleg a csatárok "adták fel 
sinte teljesen a harcot.
Gyetvai kienged egy labdát az 

lapvotmlon, de bekaparja és a Hun- 
ária hiába tiltakozik, a játékve- 
itö tovább engedi folyni a játékot, 
yetvai beadása azonban rossz. A
i. percben Polgár kezez a tlzenha- 
is sarka közelében, Vidor szabad

R en d szer !
R agyogó arcok: e j a Ferencváros öl

tözője.
Hosszúra nyúlt ábrásatok: ea a Hun

gáriáé.
Az utóbbiban valaki megjegyzi:
— Aki nem látta ezt a mérkőzést, az 

esetleg az hiheti, hogy a Hungária nem 
akart nyerni, pedig dehogy nem akart.

Szabó bólint egyet szomorúan.
A Ferencváros öltözőjében mindenki 

örül. Pataky és Dimény minden játé
kossal kezet fog:

— Rendszer! Rendszer volt a játé
kunkban — hallani folyton.

Jakab megjegyzi:
— Milyen jő  volt, hogy mindenki le

becsült bennünket.

N yilatkozatok :
Patakv Mihály: A mai győzelemmel

igen értékes két pontot szereznünk. Min
den  játékosunkat dicséret illet.

Or» 4  M erte  k özk ed v e lt
f i  Rnmiszivacs - sarokbetétes 

fe n  szed ő in k  m egérkeztek
======== raktárunkra aésasxsisa:

teniRZ-eyakflz'et. V „ g r .T ! « a  
!»tvám-u. 16  Bál vány-oto 
sarok 1 Te*. 1 • 8 0 2 • 6 2

v r a a  : szert

„ S R D É L V
STUaUB SPORT

PropagtsSiáa iffjéségi Slt#k, legjobb huroxások, lO0rai*& lm #8»Ni  veraenyiifők
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levő kapusunk. A szerencsével is jó 
lábon áll, ami kapusnál igen fontos, s 
Az X. félidőben Vidor biztos gólnak 
látszó lövését fogta egészen való- 
szinütlenül gyors elvetődés-sel, szü
net után pedig Sárosi III. jobb felső 
sarokra sikerült bomba-fejesét véd
te ki csodálatos biztonsággal. Még 
a kapufa is komoly segítőtársa volt 
egylzben. Sárosi III a valóságban és 
átvitt értelemben is fejjel magaslott 
ki a mezőnyből. Atlétatermete, re
mek labdaérzéke, a test fölötti tel
jes uralma, erőtől duzzadó játéka 
egész különleges helyzetet bizto
sít számára. Fintában váratlanul 
megtalálta régóta keresett közép
csatárát a Ferencváros. Jól bánik a 
labdával, tud harcolni, vannak el
gondolásai, kapura tör — mindmeg
annyi értékes tulajdonság. Ha még 
jobban belejön a játékba és több 
támogatást kap társaitól, a zöld
fehér támadósor komoly értékévé 
válhat.

A hátvédekre ezúttal nem lehetett 
panasz. Szoyka dr. is, Polgár is be
csületesen vigyázott ellenfelére. 
Gyorsak, határozottak voltak, jól 
rúgtak. Pósa is derekasan fogta a 
szélsőjét, Hámori a támadó szélső- 
fedezet szerepében igen jól mozgott.

A csatársorban a két szélső telje
sen formán kívül van. Gyetvai moz
gása egészen félénk. Csak a góljá
nál csillant fel a régi Gyetvai. Sá
rosi dr. puhaságát már elkönyvel
nénk, de passzai, lövései pontosab
bak is lehetnének. Jakab nagyon 
szorgalmas volt a mezőnyben, a lö
vései nem sikerültek.

Csalt a két liü váti tett 
ki m agáért a Mungáriá* 
bán
A kék-fehér csapatnak erősen 

rossz napja volt. A védelemben 
Szabó nagyon igyekezett, a gó
lokért nem is ő a felelős, bravúro
kat azonban ezúttal nem láttunk 
tőle. Végig nagyszerű volt Kis, aki 
pedig nem is teljesen egészségesen 
játszott. Csapatának legjobb em
bere volt így is. Biró kezdetben hi
bát- hibára halmozott, azután ma
gára talált és válogatott formában 
küzdött.

A fedezetsorban Turay sokszor el
tűnt. Hiányzott ezúttal játékából az 
a fanatikus küzdő akarat, amely 
társait is magával szokta ragadni. 
Sebes és Dudás „szögfogó" játéka 
sok veszélyt jelentett a védelemben. 
Dudás legalább jó labdákat adott 
előre, Sebes ezen a téren is gyen-' 
généit bizonyult.

A csatársor teljesen széteső já
téka kiábrándítóan hatott. Kalmár 
nem tudta összefogni ezt a sort, a 
közelharcokban pedig rendre alul 
maradt. Csak ritkán ment fel a le
vegőbe és feltűnő ritkán találkozott 
a labdával. Müller körülményesen 
játszott, nem sok hasznát vette a 
támadósor. Béky alig kapott lab
dát. Titkos nem tudott érvényesülni 
a ráállitott hátvéd mellett. Vidor 
Volt az egyetlen csatár a kék-fehér 
csapatban, akitől épkézláb akciókat 
lehetett látni. Persze elveszett a 
környező tehetetlenség tengerében.

«
Bgner jó szemmel, jó ítélőképes

séggel vezette a mérkőzést. Talán 
valamivel több erély nem ártott vol
na a második félidő derekán. Meg 
kell állapítani, hogy a partjelzők 
ezúttal mintaszerűen működtek.

Budapest Székesfőváros 
Elektromos Művei 

kérelme az építkezőkhöz
A folyó évi május hó 1-én beköl

tözhető bérházak építtetőinek és az 
Elektromos Müveknek egyaránt érde
kük, hogy az uj bérházakba beköl
töző lakóknak az áramszolgáltatás 
már a beköltözés napján rendelke
zésre álljon Az Elektromos Művek 
ennek a követelménynek csak akkor 
tud eleget tenni, ha az érdekelt ház
tulajdonosok és építészek az uj kór
házak áramellátására vonatkozó igé
nyüket az uj bérház lényeges adatai
nak közlésével az Elektromos Müvek 
Ajánlati-osztályánál (V., Váoi-út 74. 
sz. lel. 290— KXI) idejekorán beje
lentik, illetve, ha a be elentésiik alap
ján kapott megrendelési lap aláírásá
val és visszaküldésével a kábel- 
osatlakozás elkészítését kellő időben 
megrendelik.

Egyúttal általánosságban Is szives 
figyelmébe ajánljuk az érdekelt ház- 
tulajdonosoknak és építészeknek, hogy 
az Elektromos Müvek hálózatához 
való csatlakozás műszaki és gazda
sági leltétóleire nézve már az é p ít 
k e z é s  m e g k e zd é se k o r kérje 
nek ajánlatot, mart elő ordulhat, hogy 
a csatlakozás létesítéséhez oly előzetes 
hálózati átalakítások szükségesek, 
amelyek a csatlakozás elkészítését a 
beköltözés időpontjáig lehetetlenné 
teszik, ilyen esetek bán az áramszol
gáltatás késadelmes megkezdéséért 
az Elektromos Müvek természetesen 
felelősséget nem vállal.

»*IP** pályázat iX.
Beérkezési határidő
IV. so. déli 12 érsa

Haladás—Újpest (2:2) 

Kassa— Bocskai (3:3> «.<,

Szöged—Gamma (4:0) «<> 

Törekvés-—ElcktT. (1:3).. 

Foreacv— Kispest (1:2).. 

Szolnok—'Taxi (8:1) 00.o

Postás—WMFC (1:4) „ o . »3«

Ru»j—DiM ÁVAG (2:4) . . . .
Pót verseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Szenüőrine— FTC (0:5) ..

Tatabánya—SVSE (ö:C>) ....s-o.o

Pénzügy—Dorog (1:1) ............ s.eo.
(Zárójelben a legutóbbi ©redrnó* 

nyék)
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A beküldő alá véli masát a félté* 
teleknek. Minden szelvényhez ép 
es forgalomban lévő használatlan 
18 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki heten kint ötn«él több 
szelvényt küld, az tegyen ide ke
resztet vagy csillagot:

„ M E G  MII FAI TŰK!"
— Idén először nyertünk rang

adót, — lelkendeztek a mérkőzés 
után a Fradi hívei.

— Megmutattuk — mondta Ja
kab.

— Nem volt az legénykedés, ami
kor Szoyka dr. vasárnap reggel azt 
nyilatkozta a Nemzeti Sportban, 
hogy a Fradi nem kaphat gólt 
akkor, ha betartja azokat az uta
sításokat, amelyekkel pénteken el
látták — így niás.

— De miért nem tartják be min
dig az utasításokat ? — merült fe{ 
nyomban a. kérdés.

A játékosok közül többen is ma
gyarázták:

— Most már nem lesz nagyobb 
baj, mindenki „benne van“  a mos
tani rendszeres játékban, ezentúl 
mindenki betartja az utasításokat,

íme: A Fradi megtalálta a t a k 
t i k a  i ö n b i z a l m á t .

fis még valamit talált a Fradi? 
középcsatárt.

B á c s i  k é r e m . , ,

Hungárista panasra
—- Fiúk! En csak hatvan éves va

gyok s így kellő tisztelettel merem 
csak elmondani kifogásaimat. Szabó 
bácsi, kérem, elhiszem, hogy nem 
tetszik idegesnek lenni, mert olyan 
nyugodtan tetszett bekapni a két 
dugót, hogy na. Ezt a nyugalmat 
Biró Sanyi bácsiban is csodáltam, 
bár öt néha kihozta a sodrából 
Suhai, aki túlságosan kihasználta 
vele szemben a testi erejét.

— Sebes bácsi, kérem, meg keU 
mondanom, hogy nem voltam meg
elégedve az erőnlétével. Az első öt 
perc végét már nem bírta eléggé.

— Suttyó bácsi, nem akarok idő
sebbekkel n.evcletlenkedni, de meg 
kell mondanom, hogy ebben a kor
ban már kerülnie kellene a Hangád 
ria kapuja előtti izgalmas helyzete
ket,

— Titkos bácsi, hát magát is meg
fertőzték a káros jelszavak! Miért 
állt rd Szoylcára úgy, hogy mozdulni 
sem tudott? Lefogta a hátratolt 
hátvédet f  Ej, ej, haj, haj.

—. Jenő bácsi! Miért nem tett 
meleg borogatást is a térdére, A® 
már annyira kímélte f

— Müller bácsi, nem szédül ebben, 
a korban attól a sok forgástól?...

—  Te is fiam, Vidor 7II!
9 mc= s z s íi ■

Az NB állása
1. H ungária 20 14 3 3 55:23 31
2. Ú jpest 20 12 5 3 46:25 29
3. K ispest 20 12- 2 6 57:33 26
4. F erencv. 19 13 ___ 6 50:29 29
5. T örekvés 20 10 4 6 35:32 24
6. E lektrom os 20 10 4 6 40:38 24
7. Szeged 19 10 3 6 39:33 23
8. G am m a 19 8 3 8 33:34 19
9. B ocsk a i 20 8 S 9 28:45 19

10. Szolnok 19 8 2 9 28:31 18
11. H aladás 19 8 1 10 34:41 17
12; T ax i 19 5 2 12 30:50 12
13. K assa 20 3 2 13 18:70 8
14. N em zeti* 26 2 — 24 15:24 4

* Törölve. ____________

S P O R T É R M E K
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Sét£8, 1940 április 15, }p«mi
Nem vált be 

a „bécsi*4 csapat
Jugoszlávia-
Németország
2:1 (2:0)

—- T elefon  je len tésű n k  —-cl 
Becs, április 14.

A bécsi Stadionban 45-000 néző 
előtt játszották a mérkőzést. Jelen 
volt von Tschammer ívná, Oste-n bi
rodalmi sportvezér is. A  csapatok 
így állták fel:

Németország: Raftl — janes, 
Schmaus — Hahnreiter, H'fíhstHá
tér, Skoumal Lehner, Eahne-
memn, Gauchel, Binder, Pesser.

Jugoszlávia.: G kiser  ■— S to jilk o -
v ics , B rozov ics  —■ L eh n er, Dragi- 
csevicS , K o k o to v ic s  — : G lisovics,
V a lja rev ics, P e tro v ics , W ö lfl , N ik o -  
ttcs.

A jcgwzSávok azonnal támadólag 
léptek fel és meglepték & német 
csapatot. A 14. percben Schm aus  
összecsapás után oly rosszul esett, 
hogy  ki k e lle tt  vinni a . pá lyáról, ö t  
perc múlva ugyan vis-zajött, ó-e 
m á r v é g ig  használhatatlan  ta g ja  
m it  a n ém et csa patna k  és eg y ik  
ok o zó ja  ö n ém et v ereség n ek . A 21. 
percben N ik o lics  elfut, beadása az 
elörerohanó V a lja rev ics  elé esik. az  
Ö sszekötő n agy bom bát lő R a ftl  
hálójába. j:o. A  német fedezetsor 
-— a második számú oka a vere
ségnek — teljesen összeomlott. F ő
leg H °c h s ta d ter  mondott ccödöt. A. 
Jugoszlávok ezt ki is használták, mert 
a  34■ p ercb en  N ikolics  ism ét r e 
m ek ü l hagyja- fa k ép n é l a  n ém et  f é 

mérték szer'nl is
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONRA3ÁT

»  A 'í? <£, áll Vili, Barofü-rlea «S, 
léletoa: 148-100

a H é t  T iz e n e g y e

■iiinniiiurmwmMUMimmis'.'Mjinn
(leimet, pontosan ad Wölfl elé, a 
balösszekötő habozás nélkül gólba 
lő. 2:0- Binder—Gauchel helycsere 
után enyhe német fölény alakul ki 
a  szünetig.

A. II. félidőben H a h n em a n n  ve
zérletével sokkal jobban m egy a  né- 
metekek a  játék, de a  kemény jugo
szláv védelem, fő leg  a  pompád Gla- 
ser mindent ment. A 25. percben 
Pesser beadásából lőtte Lehner a 
németek gólját. A z utolsó tíz perc
ben rákapcsol a német csapat, de 
a jugoszláv közvetlen védelem nem 
adja m eg m agát.

A  német csapat veresége a ju go
szlávok gyors, ötletes és remek 
összm unkája m iatt következett be, 
de nagy szerepe van benne 
Schmaus sérülésének és a fedezet
sor csődjének is. Janes, az ötvene
dik válogatott szereplését nagyon 
gyenge játékkal „ünnepelte” . A  ju 
goszláv csapatban a  remek védel
men kívül GUsovicS, Wölfl és Niko
lics játéka tetszett. A jugoszláv 
győzelem  nagyon  megérdemelt.

H. O.

A románok vezettek?
O l a s z o r s z á g -

Románia
2:1 (0 :0)

Bőma, április 14.
35.000 néző előtt, a 1 bécsi Bernnek 

játékvezetésével került sorra az 
olasz-rom án mérkőzés, amelyen az 
olaszok elég  gyenge eredményt ér
tek el. A  két csapát így  állt fel:

O la s z o r s z á g ; Olivleri —  Pagotto, 
K icci —  L ocatelli, Olmi, Campatelll 
—  Biavatl, P iola, Bertonl, Pemarla, 
Reguzzoni.

Románia: Dávid —  Sfera, Leng- 
heriu —  Vintila, Juhász, Lupas —  
Blndea, M ihal eseu, Barátky, Reuter, 
Popescu.

A  m érkőzés előtt. Vaccaro tábor
nok és MarineSca miniszter zászlót 
cserélt.

A z  I. félidőben az olaszok nagyon 
gyengén játszottak, a románok lel
kesek voltak.

A  II. fé lid ő  a  románok gyors tá
madásával indult s  Barátky a, 2- 
percbn m egszerezte a vezetést.

A z  olaszok ezután rákapcsoltak 
és kem ény küzdelemben egyenlítet
tek, m ajd a  győztes gólt is megsze
rezték.

A z  első gólju k at Biavaii lőtte, a 
m ásodikat Piola., a 17., illetve a 24. 
percben.

NÉMBTOBSZAO
Kami ad szór is döntetlen, sorsolással 

ment tovább Waldhof.
Bées: Waldhof—Wacker (Bécsi 0:0.

Harmadszor találkozott a két csapat a 
Tschammer-serleg döntöbejutásáért. Ez
úttal tiem tudtak egymással megbirkózni. 
A hosszabbítás sem hozott döntést, erre 
sorsoltak, it t  a Waldhoínak kedvezett a 
szerencse, fg y  a Tschammer.serleg dön- 
JSjébén mát nincs bécsi csanat. .A  Nürn- 
berg játszik a Walhoífal döntőt.

O rio: Gráe—W ien 4:3 (1:1).

Ezúttal „összekötő-nyomor" jel
lemzi a hét tizenegyét. Jobbössze- 
kötöket csak nagy kínnal lehetett 
összekotorni. V idor  bizonyára nem 
gondolta a mérkőzés után, hogy 
aránylag még az ö teljesítménye 
volt a legjobb ezen a helyen. Bal- 
összekötőben sincs bőség. A  balfede

zet helyén sem állunk kitünően, 
P ósa  — szükségmegoldás... A  csa 
p a to k  összeá llítá sa k or term észe tesen  
f ig y e lem b e  v e ttü k  a szerd á ra  e lő r e 
v it t  T örek v és— K isp es t m érk ő zés t, 
amely ehhez a fordulóhoz tartozik.

A  hét tizenegye:

Csikós
Kis Bánkút!

Szűcs (Törekvés) Sáros! ÍII Balogh
Szántó Vidor Finta Zörgő Tóth Ht

A tartalékcsapat: K iss  (Törek
vés) — L örin czy  (Törekvés), P o l
gá r  —  H ám ori, M óré, P ósa  —  K o 
csis , K észé i, pa la tínus, N a g y  (Szol
nok), P álinkás.

Dicséretet érdemel:
Kapus.- Tóth (Szeged), Tóth 

(Taxi), Jávor (Kassa), Körmendi. 
H á tvéd : Olajkár I., Sekneczi

(K assa), Onódy, Pákozdi, Tölgyesi 
(K assa), Kraszn&i (H aladás).

F e d e z e l :  Csabai ( Szolncik), Szűcs 
( Szolnok, Szűcs (Ú jpest), Róják, 
Zalai.

C sa tár: Bognár, Adárn (K assa), 
Kolláth, M órocz, N agy  (Szeged), 
Lovász, Hárai, Mester.

Ragyogó küzdelem
Szolitok-Haladás 3:2  (2 :2 )
Góllövő : Kispéter (11-esből), Koroknál, 
Szabó, Kolláth. Szántó 
Szolnok, 3000 néző. Vezette: Kiss M. Ernő

Szolnok: Gulyás *— Draskóczi, Kispéter 
— Csabai, Szűcs, Selmeczi — Szántó, 
Korúm. Kolláth, Nagy, Farkas.

Haladás: Körmendi — Kálazi, K r a j 
nai — Pillér, Kalocsai, Kalotai — Szabó, 
Gazdag, Morócz, Koroknál, Lovász.

A. szolnoki öltözőben. nagy örömmel 
készülődnek: Csabai és Selmeczi szabad-* 
ságot. kapott a mérkőzésre és nem kell 
felforgatni a csapatot. A szombathelyiek 
nevében Palásti intéző közli, hogy 
marad az összeállítás.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Szép napsütésben, szélcsendes időben 

háromnegyed 5 órakor (!) áll fel a két 
csapat és mindjárt hatalmas iramban 
kezdődik a játék. Az 5. percben- Nagy 
a 16-osról hatalmas bombát zúdít a bal 
kapufára. Onnan a mezőnybe pattan 
vissza a labda,* Válaszul Morócz alig lő 
mellé. Aztán lassan mezőnyjáték alakul 
ki, az irarrt is alább hagy. A 20. percben 
Szántó bead, bent pattog a labda a 
szombathelyi kapu előtt. Koromhoz 
kerül, de 6 három lépésről kapu fölé lő. 
Egy perccel később Nagy lövését kiejti 
Körmendi, ismét Korom kerül lövuhely- 
zetbe, de újra magasra veszi az irány- 
zékot.

A 30. percben- születik meg az első gól.
Szántó beadását Krasznai kézzel 

érinti.
A játékvezető látja, mutat Is a ll-es  
pontra, biztonság kedvéért azonban meg
kérdezi a partjelzőt. Mikor az meg
erősíti a kezezést, megítéli a 11-est.

Kispéter embermagasságban bom
bázza be a hálóba. 1:0.

Az iram fokozódik, a Haladás támad. 
A 36. percben Kalocsa.! 40 méteres szabad
rúgásával Koroknai kiugrik és a kifutó 
Gulyás mellett laposan a hálóba lő.

1 :1.
A 39. percben Lovász fut el a Krasz- 

naitól kapott labdával, bead és
a jókor érkező Szabó a 11-es pont
tájáról kapásból a hálóba vágja. 1:2.
A 41. percben már egyenlít is a Szol

nok. Fazekas szögletet harcol ki, Szántó 
átjátssza a labdaát Koll átírnak,

a középcsatár pedig Körmendi keze 
között gólt fejel. 2:2.

SZÜNETBEN
Wéber edző korholja h szolnoki védőket 
a gyors-au kapott gól >k miatt. Palásti 
intéző crősködik. hogy a. 11-es igazság 
tálán volt. — Rálőtt labda — mondja 
A játékvezető azt mondja, hogy Krasz- 
nal reflex-szerííen nyomta le felső kar
ral a labdát-

GYORSAN JÖN A DÖNTŐ GÓL
A második félidő is nagy iramban kez

dődik. Szabó támad, de a belsők 'kés
nek. Aẑ  5. percben Selmeczi fe-zép kereszt- 
labdát ível át a túlsó oldalra. A  labda 
az ötös sarkán esne ío, de

éppen akkor ér oda Szántó 
és ballal kapásból a jobb kapufa mel
leit ragasztja a hálóba a labdát Remek
goi vulU

3:2.
Támad a Haladás. Morócz lövés® el

suhan a léc mellett, a másikat Gulyás 
szögletre védi Lovász lövcfiszerű bcadá- 
c lr? a elkésnek a belsők. A 25. percben 
Szaoó kiteszi Moroczot, az elfut és a 
11-es tájáról élesen mellé 15. Korom 
Nagyot szökteti, a lövést Körmend! pom
pás vetődéssel vádi. A 30. percben Faze

kas lő jő  helyzetből föle, később Ko
roknai mellé. A 33. percben Korom 
nyolcméteres lövés© a jobb kapufát ta
lálja. A visszapattanó labdát Körmendi 
Kolláth elől rávetesse! menti, Kálóz! 
16 méteres szabadrúgása, Szántó lövése 
fölé, Fazekasé kapu méltó száll-

JOBB VOLT A SZOLNOK
A két csapat pompás küzdelmet vívott. 

A lendületes futbalijáték sok szépségét 
fedezhették fel a nézők. Villámgyors tá
madások, jó  gólok és végeredményben 
igazságos eredmény jellemezték á mér
kőzést, mert a már lassan-lassan ma
gára. találó szolnoki csatársor, támogatva 
a kitűnő fedezetsortól, határozottan felül
múlta ellenfelét. A  Haladásban a véde
lem volt a legjobb c.3apatrész.

A Szolnoknál bizony kissé ingadozott a 
védelmi hármas. Gulyás különösebb hi
bát nem csinált, megfelelt Kispéter is, 
de Draskóczi többször nem találta a he 
lyét. A fedezetsorban Szűcs volt a leg
jobb. A veszedelmes Moróczot a játék 
legnagyobb részében sikerült semleges! 
tenie.

Csaba! jól fogta a nehezebbik szombat
helyi szárnyat, Selmeczi viszont sokszor 
elhanyagolta Szabót, Rá is fizetett 
A csatársor sok szép támadást hozott 
össze. Szántó kezd újra rátalálni váloga
tott formájára. Egy-két felesleges kalan
dozástól eltekintve igen jó  volt. Nagy és 
Korom sokat dolgozott. Kolláth a 
mezőnyben jó, de a lövéseivel még baj 
Var.. Fazekas még nincs otthon a szélen.

A Haladásban a nagyszerűen össze
dolgozott védelem érdemli a legnagyobb

Epri felvételekhez

K / 0
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i lűroxás francia 
B a b o ia t  h ú r o k  megérkeztek.

M AUHiiiS húrozó műhely
csa k  TerCas-körót 4. Tel.: t i 8**94.

dicséretet. Körmendi súlyosabb vere
ségtől mentette meg csapatát. Krasznai 
is kiváló volt. A fedezetsorban szorgal
mas, de szürke embereket találunk. Kalo
csai volt a legjobb a három közül 
A csatársorban Morócz lendülete. Lovász 
gyorsasága komoly veszélyt jelentett. 
Az összekötők nem sokat tűntek fel.

NYILATKOZATOK:
Wéber X.ajos, a Szolnok edzője:

Megérdemelten győztünk. A gólarány 
nagyobb is lehetett volna.

Sóky Imre ögryv. elnök: Szép játék, 
megérdemelt győzelem.

Palásti, a Haladás intézője; Sajnálatos 
bírói tévedés, döntötte el a mérkőzést. 
Rálőtt labda volt! .Döntetlen igazságo
sabb lett volna.

Krasznai: Hozzá sem ért a kezem a
labdához.

A Haladás a 7.20-as vonattal már el is 
utazott Szolnokról.

Ju g o sz lá v ia
Szerb' lig a : Újvidék: Jedínstvo—

Vojvodlna'- 3:2 (2:1).
Bajnoki mérkőzések: Szabadka:

Sport— Radnicski 1 :0 (0 :0 ), SAND 
— Zrlnski 1:1 (0 :0 ), Bohemia—
SzMTC 3:1 (1 :1 ). —  U jv e r b á s z :  
Dulcis— Jugoszlovén 3:2 (1 :0 ). —
Cservenka: Cservenkai SC— VSC
4:1 (3 :0 ). — Újvidék: Livnicsár—
G vozsgyár 5:0 (3 :0 ), M akabi— ZSK 
4:2 (2 :1 ), Slavía— Rapid 5:1 (3 :1 ). 
—  Bácspalánka: ZSK (In d ija )—
Sloga 6:0 (3 :0V  —  Beocsin: Cement 
SK-—M acsva 3:1 (2 :1 ). —  Nagy-
becskerek: B orac— Jugoszlávia (Ja* 
buka) 3:1 (3 :0 ), Radnicakl— Sloga 
(K ikinda) 2 :2  (1 :1 ) . —  Nagyid!;,in
da: ZsAK — Obilics 2:1 (1 :0 ).

Barátságos mérkőzések: Bácsto-
pólya: Bata v.—JAK 0:0. —  Bo-
rovo: Bata—Slávia (Eszék) 1:0
(0:0). — Zágráb: Gradjanski—
Concordia 6:4 (4 :3 ).

f i l m e k

KOSÁRLABDA
I. osztályú nőt bajnokság

TFSC—MTE 48:1# (21:7). Vezette:
Gáthy Kosárdobó: Tankovits (12), Feny
vesi (12), Romák (12), Ttire-inyi (5), 
Lengyel. Aúbóih. Eörey (2—3) és Várad:, 
illetve Némsthnó (6), Bisi tinó (2) és 
Juhász (2),

M e s te r  s é r ü lé s e
n e m  lá ts z ik , 
k o m o ly n a k

Az Újpest—Szeged mérkőzés után 
az újpesti öltözőben mindenki M es
te r t  vette körül. Mindenki az iránt 
érdeklődött, hogy mi a baja, a bal- 
összekötőnek. Az UTE kluborvosa 
is megvizsgálta a játékost s» meg
állapította, hogy nincs k o m o ly  baj. 
Mindössze annyi történt, hogy a 
szegedi kapus felugrás közben 
megrúgta M ester  sípcsontját s en
nek következtében ott zűzódás ke
letkezett. M este r t  b e . akarják kül
deni a sportsaanatóriumba, a játé
kos azonban erre nem volt haj
landó. Saját lábán, távozott az öltö
zőből s menyasszonya társaságában 
szórakozni ment.

R o m á n i a

B -liga  II. csoport: T e m e s v á r ;
Electrica— Vulturii 1:0 (0 :o ), B r a d :  
Mica,— CFR  Tum u Severin t : í 
(1 :0), III. csoport: R e s ic a : RM TE 
— Universitatea 1:3 (0 :0 ). M a r o s v á 
s á r h e l y : M onopol— Crisana m  ( o : i ) ,  
S z a tm á r : Olimpia— Törekvés 5 ;i
(3 :1), T o r d a : Cimentul— Sodrony-
ipar l : i  (0 :0 ).

Kerületi bajnoliság: Temesvár •
Fratelia—Kadima 3:1 (2 : 1), Progre- 
sul—Vulturii 1:1 (D l), Bánátul— 
CFR elmaradt, Patria.—Rapid 1:2 
( 1 :2).

Barátságos mérkőzés' R e p sisse n t-  
györgy: A tul— Sportul Studentesc
2 : 1  (1 :0 ).

T
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MINDEN SPORT
CbeA Á ^ zÉ< 9& :

V .. N a g y  S á n d o r> u tc a  6 .  » ,  
V ilii., R i k t o l 'A I  6 7 .  s z .

Debrecen, Ferenc József-u. 26.

k  Kispest megverte
a török bajnokot

K i s p e s t  — F e n e r  B a g c s e  1:0 (1:0)
— Telefonjelentésünk —»

Istanbul, április 14, 
Vasárnap játszotta a Kispest it

teni m ásodik m eccsét. Ezúttal a Fener 
Bagcse, a  török  bajnok volt az el
lenfele. A  m érkőzés 7000 néző előtt, 
Sadi vezetése mellett került sorrá.

A  K ispest m ár kipihente a hosszú 
út fáradalm ait. íg y  állt fe l:

Gergő —  Rátkai, Onódi — Odry, 
Zalai, Lúgost —- Kincses, Olajkár II, 
Ulicska, Déri, Kalocsai.

A  m érkőzés nagy török roham ok
kal indult s a  10. percig a Kispest 
be volt szorítva. Ezután Olajkár re
mekül szöktette Kincsest, de a tö
rök kapus pom pásan védte az erős 
lövést. A  K ispest két szögletet ér el, 
m ajd a 19. percben Déri elfog ja  a 
török kapus kirúgását, szökteti K a

locsait, ez remekül ad be s Olajkár 
II a középcsatái helyéről ritkán lá
tott lövéssel a jobbsarokba küldi o 
labdát. 1:0.

Szünet és a  II. félidőben is in
kább a  Kispest volt fölényben, de 
csak szögleteket ért el.

A  Kispest kipihenve megállta a 
helyét, A  csapatból Kincses, Kalo
csai, Olajkár II, és Zalai játszott 
jól.

Hosszan Danii, a  török szövetség 
elnöke ezt mondta a mérkőzés után;

•— Mintha, kicserélték volna est a 
Kispestet. A. mai játéka tetszett.

A  Kispest kedden a  Besiktas 
ellen játszik s utána hazautazik u 
Ferencváros elleni mérkőzésre.

Bchweng József

MOVE-bafnoksés
I. osztály

Rákosiidét—Szent T.ászlö 2:6 (9:0).
Rákosliget. Vezette: Mádi. Szünet utón 
biztosan győzött a Liget. Góllövö: 
Dvoracsek és Kurta.

BTSE—Tnrán 2:0 (2:0). Kvassay-út.
Vezette: Tubicsák. Szerencsés győzelem. 
Góllövo: Szobota (2).

ISKSE—Bmlatétény 3:2 (2:1). Buda-
tétény. Vezette: Bukó. Gyengeiramú
mérkőzés. A  BKSE szerencsével győz. 
Góllovő: Amri I. (2) és Katzinger, illetve 
Winter és Vasli.

Szent János— Xt. kér. SC 4:2 (2:1).
Berta! an-utca. Vezette: Magyar. Gyer.ge 
mérkőzés. Góllövő: Barta (3) és Pécsi 
Gl-esből) illetve Takács és Kiss (U-es- 
ből).

BTK—V. Rákóczi 1:0 (0:0). Erzsébet- 
utca. Vezette: Hercz I. Igazságos ered
mény. Gőllövő: Varró.

T. Előre— V ili .  Kér. 4:1 (2:1). Tatai- 
út. Vezette: Pintér. Megérdemelt győze
lem. Góllövők: Hermann* (2), IUikfalvi,
Esek, 111. Bokor. Sági II.-t (T. Előre), a 
játékvezető kiállította.

PSzSE—Szentendre 2:2 (2:0). Pomáz. 
Alaesonyszínvonalú játék. Félidőnként a 
széltől támogatott csapat volt fölénvben. 
Góilővtí: Griin (2), ill. Pintér és Püspöki.

TTC—ETSC 4:0 (2:0). Törökbálint. Ve
zette: Márton. Gyengeiramú mérkőzés, 
fölényes győzelem. Góllövö: Szabó (3) és 
Agőcs.

Bákoshegy—SzSE 4:0 (2:0). Rákos
hegy. Vezette: Pusztai. Erősiramű.
durva mérkőzés. Góllövö: Tarrő, Kama
rás, Márta és Illy.

Fér. Törekvés—Kutaresa, 1:0 (1:0).
Kvassay-út. Vezette: Egerv&ry. Góliővő: 
Szabó II.

M K F C -K A t'C  1:0 (1:0). Fchér-út.
Vezette: W enczel. Góllövö: Kovács.

L E G Ú JA B B !
V ité z Lom niczy- 
Lum nitzer dr második lett a 
sanremoi vliásbajnokságon

A z  idei galam blövő világbajnok
ság az idén San Rem oban került el
döntésre.. A  verseny —  amelyen 296 
versenyző vett részt —  nagy küzde
lem után holtversenyt hozott az 
olasz Cálestani és a  magyar vitéz 
Lomniczy-Lumnitzer dr között. Az 
elsőségért ú j küzdelmet vívlak, eb
ből az olasz bajnok .került ki győz
tesen. 29 lövésből 28 találattal. 
Lomniczy-Lumnitzer dr második 
lett, 29 lövésből 27 találattal.

PUNLOP FORT
L A B D A  1 9 4 0  kapható:
PAYER SPORTné.
IV ., V á c i - u t c a  8. (siáfífliH) Telefon: 188-025.
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A játékidő legeagyobb részéiben 
fölényben volt a Bocskai

B á cs k a i-T a x iso k  2 :0  (Osö)
Góllövő: Berecz (11-esből), Turay II.
Hungária-út, 18.000 néző. Vezette; Tihamérv

i
X  szép, napos időben már a Bocskai— 

Taxisok mérkőzés kezdetén hatalmas 
tömeg övezi a Hungária-úti pálya játék
terét. Mindkét öltözőben nyugodtan ké
szülődnek a csapatok. A Bocskainál a 
küszöbön álló portya a beszéd tárgya. 
A Taxi öltözőjébe Turay X. látogat be 
és Kohuttal régi emlékeket elevenít fel. 
A Bocskai fut ki elsőnek, szinte nyo
mon követi őt a Taxi. A Taxisok vá
lasztanak, • nappal szemben kezd a Bocs
kai. íg y  áll fel a két csapat:

Taxisok: Tóth IX. — Aradi, Berecz — 
Seres, Halasi, Varga — Darázs, Takács 
II., Mélesz, Serfőző, Kohut.

Bocskai: Vörös — Csókái, Janzső — 
Nagy, Móré, Békési — Kristóf, Berecz, 
Turay XI., Fülek!, Háral.

AZ BBS® FÉUDO
X  Taxi vezeti az első támadást. Ta

kács fölé lö. Aztán változatosabb lesz a 
játék. Berecz lövését fogja Tóth. aztán 
a jobbösszekötő íölébombáz, majd Turay 
II. lejei kapu fölé. Taxi-ellentámadái

során a II. percben Darázs beadását a 
lesen álló Mélesz befejeli. Persze ér
vénytelen. A 15. percben Darázs lövését 
nehezen védi Vörös, a nagy lendülettel 
futó

Mélesz betefejet a kapus gyomrába.
Vörös kiviszik a kapnia mellé. Két per
éig áll & játék. Csókái áll a debrece
niek kapujába. Mindjárt ügyesen véd 
Is A Bocskaiban Befecz h itrahuzódik 
fedezetnek, .Móré pedig hátvédnek. A 
Bocskai tíz emberrel is állandóan tá
mad, Kristóf lövését nehezen védi Tóth. 
A 21. percben

Vörös beáll a kapuba,
*  BocsVd támadásai egyre tartanak. 
Kristóf föléfejel, majd fölélG. Turay 
fordulásból leadott szép lövése alig 
csúszik mellé, majd

Füleld beadását Kristóf hassal so
dorja kapura.

Berecz 25 méteres bombáját csak szög
letre tudja tolni Tóth. A  Taxi szórvá
nyos támadásai során Mélesz fölélő, Da
rázs beadását pedig Vörös fogja. A 36. 
percben Serfó'zó'nek 18 méteres, a felső

T e n isz  ü tők  
H u r o z é s
M J & £H E R  SB^vISSm íl. wa**® fcáz-u. & szám

sarokba tartó bombáját Vörös alig tudja 
szögletre tolni. Egy összecsapás köz
ben

Seres térd© megrándul.
Háral a hátán viszi ki a partvonalra.
Takács közeli lövését elvetéssel véd! 
Vörös.

Kohut átadását a tisztán álló Takács 
gyengéi.' lövi kapura. Károm perccel a 
befejezés előtt

Seres’ visszatér, jobb szélsőnek: áll be.
Darázs megy bátra. A hátralevő időben 
Változatos játék folyik.

A  szünetben a Taxisok öltözőjében 
Takács edző figyelmezteti a fedezeteket 
és a hátvédeket, hogy vigyázzanak 
Turay II.-re. Seres térde csúnyán be
dagadt.

A ' Bocskai öltözőjében Vörös a fejét 
tapogatja. Arra is kapott valami ütést,

A II. FÉLIDŐ
A  második félidőben a Taxisok" 

megváltozott Összeállításban 
állnak fel. Seres balszélső, Kohut bál-
összekötő, Serfőző pedig középcsatár. 
Mélesz jobbfedezetnek megy hátra.
Bocskai-támadásokkal indul a második 
félidő. A  8. percben Nagy előreadását 
Halasi a ll-e s  pontnál kézzel akasztja
meg.

Tizenegyes.
Berecz áll neki a büntetőnek é« Jobb
belsővel a bal felső sarokba rágja a 
labdát.

1:0 a Bocskai javára,
Egy ideig Váltakozó, jóiramú játék 

folyik, azután a Boeskai fölénybe kerül 
és állandóan támad. Turayt nyomják, 
soelléfejel, azután Kárai bombáz fölé.

Egy Taxi-ellen támadás közben Janzső 
könnyelmüsködik, szöglet lesz belőle. 
A Bocskai-rohamozások tovább tarta
nak, Berecz fordulásból magasan fölélő. 
Turay fejjel csúsztatott labdáját Hárái 
közelről a külső hálóba lövé. Hárai, 
majd Kristóf beállását védi Tóth. Az
után Kárai egyedül tör kapura, de 
nyomják és így csak gyengén gurít. A 
18. percben Berecz 18 méteres szabad
rúgása száll magasan fölé. A 20. perc
től felnyomulnak a Taxisok, két szög
letet is érnek el. A második után Ta
kács emel kapura, majd Varga, szén fe
jesét védi Vörös. A 28. percben Kárai 
lesről szökik,

fütty után kicselezi a kapóst és m 
hálóba lövi a Labdát.

A Bocskai ismét lendületbe jön, szo
rongat, A 80 percben Berecz lapos lövé
sét szögletre tolja Tóth. Kristóf 25 mé
terről alig lő fölé. A. 33. percben Turay 
nagy helyzetben 6 méterről kapu fölé 
emeli a, labdát. Bocskai-szöglet után 
Aradi a szó legszorosabb értelmében 
nyakon csipa Kárait. Általában sok most 
a dancs, a Taxisok védekezésébe sok 
szabálytalanság csúszik be.

A 37. percben Füieki kiugratja Tu
rayt,  ̂a középcsatár két lépést tesz 
és mintegy 6 méterről ballal, nagy 

erővel a hálóba lő. 2:0.
GóS után a Bocskai még egy ideig tá

mad, azután az utolsó öt percben ki
egyenlített lesz a játék.

Szöglefcarány. (3:2) a Bocskai ja-
vára.

BÍRÁLAT
A Bocskai megérdemelte a győzelmet. 

A játékidő legnagyobb részében fölény
ben volt. A csapat minden része jobb 
volt ellenfelénél. Egyénileg a Bocskaiban 
Vörös megbízhatóan védett, a két hát
véd, főleg Janzsó, néha könnyelműskö- 
dött. A fedezetsor állandóan tömte lab
dával a csatárodat. Móré volt a fedezet- 
sor és — főleg az első félidőben — a 
mezőny legjobb embere. Kitűnően ját
szotta a kulliancsközépfedezoi szerepét. A 
két szélső gyors és veszélyes. Berecz 
sokat és jól dolgozott. Turayra naivon 
vigyáztak. Fülek! csak helyenként elégí
tett ki.

A Taxisok kapujában Tóth a gólokat 
nem védhette, A hátvédek közül Aradi 
volt a jobb. A fedezetsorban Varira ren
geteget dolgozott, kár, hogy túl ke
ményen játszik. A támadósorban Kohut 
nem sok labdát .kapott. Serfőző sem igen 
jutott szóhoz. Takács II. ezúttal lassú 
volt, Darázs szeleburdi.

Nyilatkozat:
Palotás István, a Bocskai edzője: Lel

kesen, nagy lendülettel játszottak a 
mieink, öt gólt is rúghattunk volna.

Takács Géza, a Taxisok edzője: Jobb 
volt a Bocskai. A játékvezető kitünően 
vezette a meccset*

A Kassa hősiesen védekezel!
Elektrom os—K assa  2sd fis©)

Góilövő: Tölgyesi (öngól), Pálinkás
Latorca-utca, 300 néző. Vezette: Szőke II.

A rsngadő erősen rányomta a bélye
gét az Eleketromos—Kassa mérkőzésére. 
Alig 100—120 ember lézengett kezdéskor 
a nézőtéren.

Az Elektromos öltözőjében nyugodt és 
bizakodó a hangulat, csak az okoz egy 
kis izgalmat, hogy G. Tóth egy borke- 
ményedést akart levágni a jobblábáról 
és közben a fele kisujját majd lekanya- 
rí tóttá.

A Kassa öltözőjében tréfálkoznak a 
játékosok és fogadkoznak, hogy megmu
tatják . . .

Elektromos: Bakon «— Pázmdndi, Pd- 
leozdi — Kapocsig Gajdos, Martonos — 
Rozsait, G, Tóth, Fűzi II., Fekecs III., 
Pálinkás.

Kassa: Jávor — Selmeczi, Tölgyesi — 
Ceiffra, Ledvaí, Nádas — Vadász, Vár
szegi, Ádám, Pásztor, Csepregi.

AZ I. FÉLIDŐ
A Kassa kezd nappal és széllel szem

ben. Egy pillanat múlva már Pálinkás 
durrant kapu fölé. Az első percek nagy 
Elektromos-nyomása után a Kassa is 
ügyeskedik. Ádám jó láb láva! futtatja 
Csepregit és a balszélső beadása egy 
kis zavart okoz az Elektromos kapuja 
előtt. A 7. percben Fűzi II. egyedül tör 
a kassai kapura, csak Selmeczi ered 
utána és a ll-es  pont tájékán kézzel 
löki el a középcsatdrt a labdától, ll-es  
— lenne, de a játékvezető nem így lát
ja. Egy perc múlva ismét Ádám hívja 
fel magára a figyelmet. Nagyszerűen 
teszi ki Csepregit és a szélső jó  lövése 
Bakon ölében hal el.

Az Elektromos állandóan támad, de 
minden tűz nélkül. Úgy játszanak, 
mintha nem gólra menne a játék.

Az Elektromos-csatárok közül csak a 
kis Fekecs vállalkozik lövésekre. Jávor 
azonban kitűnően véd. A 30. percben 
formás támadást vezet a Kassa. Ádám 
Pásztornak ad, ez egyből szökteti 
Csepregit. A szélső beadását Pázmándy 
kézzel akasztja. A 29 méteres szabad
rúgást Adám nagy erővel a sorfalba 
vágja, ahonnan szögletre pattan a labda.

Az Elektromos közönsége elégedetlen. 
A régen esedékes gólt követeli. Az 
Elektromos állandóan támad, de a gól 
egyre késik. Kassa védelme emberfeletti 
munkát végez. Különösen Jávor és 
Tölgyesi nyújt kiválót. A nagy nyomás 
a 36. percben érik góllá.

Pálinkás szöglete
átszáll Jávor felett, s a labda a gól
vonalra esik. Tölgyesi kétségbeesetten 
próbálja kirúgni a labdát, de az a lábá
ról a hálóba pattan.

1:0.
A gól utár: enyhe Kassa-fölény alakul 
ki. Az utolsó percben mezőnyjáték folyik.

Szünetben Schmidt segédedző kereszt- 
labdákra és nagyobb iram diktálására 
biztatja az Elektromos-játékosokat.

A Kassa öltözőjében az a vélemény, 
hogy kis szerencsével vezethetnének is.

A II. FÉLIDŐ
A második félidőt nagyobb igyekezet

tel kezdi az Elektromos. Pálinkás, Fűzi, 
majd G. Tóth lő kapura. Jávor azonban 
nagyon biztos kezű kapus. A 6. percben 
a kassaiak támadnak. Ha Ádám valami-

T ö l t ő t o U a k  ^  R e k lá m ,  
é s  c s a v a r -  c é l r a  Is díj-
i r í n o k  mentes nyomással.
IVOBY-üzem, Ktrály-n. 44. Tel.! 129-134.

vei gyorsabb, gólt is lőhetne. Az Elek
tromos most ismét szorongat. Lövés 
lövés után zúg a Kassa kapujára. Jávor 
azonban bravúrokra is képes. A 13. 
percben Pálinkás gőlszagrú lövése a kapá
ján csattan. Az Elektromos most már 
idegesen Játszik. Mindenáron gólt sze
retne rúgni, de a tömörüld Kasaa- 
védelem minden lövésbe beleteszi a 
lábát. A  17. percben Vadászt hosszú lab
dával szökteti Adám, Pázmándy előbb éri 
el a labdát, de a lövés hátrafelé perdül, 
pontosan Vadász elé. A szélső előtt gól- 
lövésre nyílik alkalom, de zavarában 
elügyetlenkedi a biztos helyzetet l A  23.

, £ f ~ r r t -  Á -  . S P O R T  V I  L A 'G  S Z Ó R A K O Z Ó H -& Í .Y E  — ~
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percben G. Tóth Fekccshez passzol. 
A kis összekötő Pálinkás elé játszik, 
ennek Selmecivel kell harcolnia a lab
dáért.

Pálinkás győz és & 16-os sarkáról
nehéz szögből a hal felső sarokba lő.

2:0.
Az Elektromos már nem nagyon eről

teti a góliövést. G. Tóth és a kis Fekecs 
technikai trükökkel szórakoztatja a kö
zönséget. A 37. percben a Kassa szögle
tet rúg — eredménytelenül. Mezőnyjá
tékkal ér véget a mérkőzés.

SzÖglelarány: 5:3 (4:2) az Elektromos 
javára,

NYILATKOZAT;
Kovács Dezső dr, Elektromos; Elalud

tak a fiúk a pályán.
Schmidt Ferenc* Elektromos: Az veit a

baj, hogy nagyon könnyen vettük o
mérkőzést-

Losky Ferenc, Kassa: Szép mérkőzés
volt, kis szerencsével az egyik pontot 
hazavihettük volna-

P. Szabó Gábor, Kassa; Magam sem 
vártam ennyit a fiúktól*

BÍRÁLAT;
Az Elektromos nagyon könnyen vette a 

mérkőzést. A vezetőség a mérkőzés előtt 
még gólarányjavításról beszélt. Az 
Elektromos-játékosok azonban csak

Futball
¥1 A U  I l i R  Teréz-körűt 4.

fúl-
j zerelés

sétáltat a pályám íg y  la több, mint 
egy féltucat biztos gólhelyzetet hagytak 
ki a bordó-sárga csatárok.

Ha Kassának egy kis szerencséje van, 
egy-két gólt is rúghatott volna.

Az Elektromos védelmének nem volt 
nehéz feladata. Bakon mindössze két 
lövést védett. A hátvédek közül Pákozdi 
volt a jobbik. Pázmándy könnyelmű volt. 
A fedezetsor gyengén játszott. Gajdos 
volt a leggyengébb. Majdnem minden 
labda elpattant tőle. A szélsőfedezetek 
szürkék voltak. Martonos valamivel jobb 
volt Kapocsinál. A csatársorban csak 
Pálinkás és Fűzi II. játszott elfogad-

kieső íutliiiííSiSzereSéseket
(használtat is)Fulbaücipsksi nagy választékban

Sáringer Istuán
g p o  rt ü z le t é b e n ,  V i l i . ,  J é z s e f *  
K ö r ú t  4 4 .  T e i e  o n s  1 4 6 - 1 0 0 .

hatóan. A két összekötő sokat cselezett. 
G. Tóth egyenesen túlzásba vitte a 
cselezgetést. Itozsálínak nagy hibája, 
hogy nem mer lövésre vállalkozni.

A Kassa védelme minden dicséretet 
megérdemel. Jávor az NB egyik legjobb 
kapusának számit. Hihetetlenül nyugodt, 
a labda jól ragad a kezébe s e refleksze 
is kitűnő, A hátvédek közül Tölgyesi volt 
a határozottabb. Selmeczi sem sokkal 
maradt el mögötte. A fedezetsor a mér
kőzés legnagyobb részében a 16-oson ta
nyázott Nagy része volt a fenyegető sok 
Elektromos-gól elhárításában. A csatár
sorban Adám és Pásztor nagy érték. Tár
saik már sokkal gyengébbek. Csepregt- 
nek volt néhány komoly elfutása. Szőke 
II. jól vezette a könnyű mérkőzést.

Nagyszerű érzés
kifogástalan, v e g y i l e g  
t i s z t i t o l l  felsőruhában 
járni. így szállít a

„___losó- és
kelmefestőgyár

V iil.,B 6 k a y  Jé n o s*u .4 3 .
Telefon. Fiókok mindenütt

DUNA kelmofest

Mester önfeláldozásával 
ŝ ereiá® meg ai lépest a két 
pOlltot

Újpest— Szeded 3s2 (isi)
A Szeged pompásan védekezett, az újpesti 
támadásokban kevés volt az erő, a szegedi 
Tóth nagy formában védett
Góllövő: Nagy, Mester,, Zsengellér,
Nagy, Mester
Megyeri-űt, 2000 néző.’ Vezette : Majorszky

Népes család tart vasárnap délután 
3 óra tájban a megyeriúti pálya felé. 
Zsengellér famíliája — élén Zsengellér- 
mamával, Zsengellér vasutas-bátyjával 
— szinte teljes számban vonul fel a 
mérkőzésre, hogy lássa a nagyhírű cse
metét sérülése után következő első baj
noki mérkőzésén.

Az újpesti öltözőben az egyedüli érde
kesség egy sereg paprikacsomag, amelyet 
a szegedi fiuk szállítottak Újpestre. 
Zsengellér kezében is apró paprikás
zsák látható. Tréfálkoznak is vele:

— Vájjon nem a középíedezettől kap
ta-e?

Zsengellér azt mondja, hogy nem. A 
szegedi kapustól kapta.

—- A z  is jő , — hangzik tovább a 
tréfa.

A szegediek nagy vidáman készülődnek. 
Egyedüli gondiuk, hogy a mérkőzés pon
tosan kezdődjék, mert a hétórás vonat
tal szeretnének hazautazni Szeegdre.

A két csapat így áll fel:
Újpest: Sziklai — Futó. Fekete —-

Szalay, Szűcs. Balogh — Kocsis, Kállai, 
Zsengellér, Mester, Tóth.

Szeged: Tóth — Török, Raffai Bá
rót!. Marosi, Berták — Bognár, Gyar
mati, Lukács, Bihámy, Nagy.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A mérkőzés első eseménye: Barőti ösz- 

Bzeugrik Tóthtal és a saegedi jobbfede
zet Bán tikál va folytatja a játékot. A. 4. 
percben Mester jó  labdájává Tóth elfut,

& beadást Zsengellér az üres szegedi 
kapura sodorja, Raffai majdnem *t 

vonalról ment.
Gólhelyzet volt, A Szeged szögletet ér el, 
majd Bihámy messziről mellé lő. A 7. 
percben Majorszky körül folyik egy ak
ció. A labda a játékvezetőbe akad. innen 
az újpesti Tóthhoz jut. Tóth beadását 
Zsengellér elöl Török csak nehezen menti. 
Aztán újpesti szöglet következik, ebből 
Mester kapu melle fejel. Kállai 30 méte
res lövését a 10. percben bravúrosan védi 
Tóth. A 13. percben Balog dancsa miatt 
Barőti szabadon rúg, a szabadrúgást a 
behúzódott Bognár balra fejeli. Nagyot 
már csak későn próbálja szerelni Futó s

»  szegedi balsr-*vső mintegy 7 lépés* 
rol kapura szúrhat. A lövésbe Sziklai 
lábbal belenyúl, de hiába. Gól. l:0-ra 

vezet a Szeged.
Nagy egy kicsit sántikál a gól után. 

A 15. percben Kállai lövését
Zsengellér gyönyörűen továbbítja a 
gól azonban érvénytelen, mert a kö

zépcsatár lesen állt.
A» újpesti Tóth remek beadása Raffairól 
szögletre kerül. Ebből Mester mellé fe
jel. A 2o. percben egymásután két szög
letet érnek el a lilák, a 21. percben pe
dig itt az egyenlítés. Káliig Tóthot szök
teti, Tóth remekül ugrik el Baráti mel
lett, hátragurít Mesterhez $

Mester mintegy 8 méterrel! laposan a 
bal alsó sarokba vágja a labdát. 1:1.
A 22, percben Újpest már az ötödik 

szögletét rúgja. A 30. percben Bognár 
veszélyes lövését Sziklai csak második 
kísérletre tudja megkaparintani. Két sze
gedi szöglet következik. A másodiknál a 
játékvezető egy kis tévedést követ el, 
metr a labda Lukács kezéről pattant ki 
szögletre.

A 37. percben Kocsis figyelmeztetést 
kap egy betartásért. Egy perc múlva

Kocsis váratlan lövését mesés robin- 
zonáddol tolja szögletre Tóth.

Nyomasztó az újpest! fölény. A 41. perc
ben Zsengellér nagy lövése alig megy 
"■•éllé. Tgv is tansot kan. A 43. percben 
Kocsis 6 lépésről fölé bombáz. Más már 
nem is történik.

SZÜNETBEN
a szegedi öltözőben nagy a bizakodás. 
Markovira elnök mondja:

— Sokkal jobb az erőnlétünk. A má
sodik félidőben nyernünk kell. Lám, a 
fiúk még csak meg sem izzadtak.

Hesser edző az újpesti szélsők &s 
Zsengellérre hívja fe] a védők figyel
mét*

Az újpestiek tanyáján majdnem ugyan
ez n hangulat, a lilák is a jobb erőn
létükben bizakodnak. A jelszavuk: 
..még több labdát a jó formában lévő 
szélsőknek és még többe! lőni kapura.’*

A MÁSODIK FÉLIDŐ
Fordulás után a 2. percben Zsengellér 

pazar testcseMel csapja bo Törököt, hát- 
ragui ított labdáját azonban a kiugró 
Tóth elesipi Kocsis elől. A 4. percben 
Szalay szabad rúgását Kocsis további! ja 
kapura, a szegedi kapus fogja a labdát, 
de

vetődés közben kiejti a kezéből, 
Kocsis át akarja emelni a bőrt a felugró 
kapus fölött, a kapus bele tud nyúlni
a rúgásba, csakhogy Zsengellér elé üti a 
labdát,

Zsengellér 4 mérteiről nem téveszti 
el a óéit. 2:l-re vezet az Újpest.

A Szegedben Barótl ée> Gyarmati helyet 
cserél. Bognár lövése alig száll a léc 
mellé. Az Újpest nagy fölénybe® van, 
a Szeged csak igen szórványosan támad. 
A 12. percben Kállai jó  labdát ad Ko
csisnak, Kocsis lö vésőbe Raffai belenyúl 
(közben Zsengellér Lesre futott), a labda 
Raffairól a lesen álló Zsengellérhcz pat
tan, aki a labdát nehéz szögből gólba 
vágja.

A gól azonban érvényt,elep, hiába vi
tatják az újpestiek, hogy Zsengellér* 

h«:z ellenfelétől jutott a labda
Továbbra is, az Újpest támad és az enyhe 
széltől támogatva három szögletet is eiér 
egy uuis után. A 22. percben váratlanul 
szegedi gól k övetkezi k:

Barőti pauszával Bognár elfut, be
adását Nagy az álmos újpesti védők 
álmélkodásj közepette az ötös sarká

ról gólba fejeli. 2:2.
A 29. percben Lukács—Bognár láma* 

dás közben kapkodni kezd a újpesti vé
delem. Sziklai csak nehezen kaparintja 
meg a labdát. A 31. percben 

az újpec?ti Tóth pazar fejesét a sze
gedi Tóth ritkán látott bravúrral ök«- 

lözi szögletre.
Mester bombája léc fölé száll. A pálya 
szinte felbillen. Szinte egy kapura ját
szik az Újpest, mégsem fest úgy az eset*

JUU.MT
hSEnlvix  g y C z ö i t f
Minden jobb szak' 
üzletben kapható /

hogy az Újpest megszerzi a győzelmet- 
Az újpesti közönség csalódottan már in" 
dúlni kezd » .  . A 35. percben Bognár 
fölclövéssel fejez be egy veszélyes sze
gedi támadást. A 37. percben végre meg
szerzi az Újpest a vezetést és egyben a 
győzelmet: Bihámy kezezése miatt Szűcs 
mintegy 40 méterről szabadon rúg. A 
labdára a ll-es  pont táján, attól egy ki
csit balra Mester és szegedi Tóth ugrik*

Mester feje előbb éri el a labdát és 
az onnan a felső léc alá hull. 3:2! 

Mester is, Tóth is a földön fekve mar 
rád. Tóth később visszaáll a kapujába,, 
Mestert azonban ölben viszik le az öltö
zőbe. Ettől kezdve 10 emberrel játszik 
az Újpest.

A 41. percben Zsengellér—Tóth táma
dás végén Kocsis 5 m-ről kapásból lff 
kapura, a labda azonban megakad Tó!li
bán. Hullámzó játék után ér véget a 
mérkőzés.

Szögletarány 12:3 (7:3) az Újpest Ja
vára,

BIRALAT
Az Újpest megérdemelten szerezte meg 

az igen értékes két pontot, győzelme 
azonban nem volt könnyű. Sőt, biztosnak 
sem volt mondható. Hiába voltak fölény
ben a lilák a mérkőzés háromnegyed ré-

C P O  R T É R M G T  
:°V S  E  L V  JÉ N  Y  T
M O R Z S Á N Y I  J .
IV., Váczi u. 36. Telefon: 182-217

szében, hiába Játszott szinte egyhapura 
olykor-olykor az Újpest, a kitűnően vé
dekező Szeged — étén a nagy fox’mábaa 
lévő Tóthtal — sorra hiúsította meg a 
meglehetősen erőtlen újpesti próbálkozá
sokat. Az újpesti védelemben pedig me
gint könnyen nyíltak rések s a szórvá
nyos szegedi támadások két gólt ered
ményeztek. Az ntoisó negyedórában úgy 
festett, hogy döntetlen lesz »  mérkőzés, 
csak Mester önfeláldozó beugrásának kö
szönheti az Újpest, hogy mind a két pon
tot megszerezte.

Az Újpestben Sziklai a második gól
nál ügyesebb is lehetett volna. A két 
hátvéd kétszer-háromszor zavarba Jött. 
Ez két gólt hozott az újpesti hálóba. A 
fedézetsorban Balogh és Szttcs jól moz
gott, Szalay nem eléggé vigyázott ji  ve
szélyes Nagyra. A csatársorban Kocsis 
és Tóth igen jó  formában játszott. Zsen-

gellér néhány szép húzást csinált, de 
még igen lassan és óvatosan játszado
zott. Mestert két gólja dicséri. Kállai a 
II. félidőben erősen visszaesett.

A szegedi Tóthtől bravúros védések 
sorozatát láttuk, két gólban azonban 
benne vr^ . Raffai \o!t a jobbik hátvéd, 
Marosi a legjobb fedezet, bár a másik 
két fedezet is megfelelt. A csatársor leg
több ja Nagy, Bognár gyorsasága Is sok
szor érvényesült. Lukács nincs formában. 
»z összekötők csak a mezőnyben voltak 

észrevehetők.
NYILATKOZATOK

Langfelder Ferenc: A gól arány nem 'fe
lezi ki nagy fölényünket, A szeemdi Tóth 
pompásan védett." Zsengellérnek a II. 
félidőben 15tl gólja teljesen szabályos 
volt.

Méstóros István: Erős küzdelem után 
megérdemelten győztünk.

M arkovié, Szilárd: Az Újpest többet, 
a Szeged veszélyesebben támadott K®* 
kapushiha miatt vesztettünk.

Hesser Tibor; A szerencsésebb csap3®
győzött. .

Majorszky Játékvezető: Zsengellér 
meg r.em adott gólját vitathatatlan 
állás előzte meg. Á II  félidőben
nem adott gól előtt a partjelzőm , 
akkor lest intett, mit lőtt Kocsis olrns*® 
volna a labdát.
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MAVAG—FTC 3:1 (1:1) 
tUlöi-út. Vezette: Kékesi.

MAVAG: Józsa — Varga, Fácán —
íleíJielin, Kéri, Steinhach — Padányi, 
Bakó, Muszka, Opata, Kürti. FTC: 
Ábrahám — Nagy I., Waldinger — Stark, 
Velkey, Czigi — Rukk, Makrai, Váradi, 
Szamosi, Ortutay. A két csapat talál
kozása gyenge játékot hozott. Nem ilyen 
Játékot vártunk a két nagynevű egye
sületté)!. Inkább a MÁVAG-ban fedez
hettünk fel rendszert, mintsem a kis 
„Fradiban". Az FTC játéka széteső, 
csapkodó volt. Az I. félidőben a MAVAG 
erős széllel játszik, sokat támad- 
A MAVAG szerzi meg a vezetést Muszka 
révén a 13. percben. A 30. percben 
Ortutay szép góllal egyenlít. Fordulás 
után az ellenszél sem töri meg a MAVAG 
lendületét és a 25. percben újra Muszka 
talál a hálóba. 2:1. Tíz perc múlva Kürti 
szép kapáslövése a vetődő Abrahám mel
lett jut gólba. 3:1. Jó; Varga, Kéri és 
Muszka, illetve Ábrahám, Waldinger és 
Czigi.

ALIG LŐTTEK KAPUBA 
Zugló—MTK 1:0 <1:0

Hungária-út.. Vezette: Kalotai.
Zugló: Krasznai — Zurián, Kondor — 

Horváth, Púder, Erdész — Kolos, Féz- 
ler. Sárvári, Fekec3 II., Koffer. — 
MTK; Károáti — Eurkó. Beregi — Fa- 
Budi, Pintér, Liszkai I. — Kalmár, 
liovszky, Nemes, Lúszkai II., Mérei. Az 
első percekben Nemes nagy helyzetet 
hagy ki. A hosszú mezőnyjátékban in
kább a Zugló 9 n fölényben. Kapura 
úgyszólván egyáltalán nem lőnek. Végül 
•a 43. percben gól is esik. Kolos szög
letét Sárvári befejeli. 1:0. Szünet után 
élénkébb a játék Piszkai szép fejesét 
fogja K ra jn a i. Rötgfön utána Kolos 
jó  helyzetből fölé lő. A 23. percben 
Kalmár teljesen egyedül áll Krasznai- 
val szemben, de holtbiztos helyzetéből 
kapu mellé gurít. Móeslabda volt! Egy 
perc múlva Kolost buktatják a bünte
tőn belül. Fézler 11-estét azonban Kár
páti kivédi. Ezután inár nincs komoly 
esemény. Á gyenge játékban megérde
melten győzött a Zugló. Kitűnt: Krasz- 
tiai, Kondor, Piber és Koffer, illetve 
Kárpáti, Burkó (a mezőny legjobbja) és 
Fal udi.

BIZTOS GYŐZELEM 
BSzKRT—B. Vasutas 4:1 (1:©)

Szőnyi-út. Vezette: Classen.
BSzKItT: Régi — Horváth, Mosopyí — 

Kovács II., Szödi, Rumos — Bene, Tán
cos, Gráf, Kovács I., Balogh. — BVSC: 
Dombóvári — Lőrinc, Gazdag — Honti, 
Környeí, Mrovcsák — Tunyogi, Masch
ler, Gyarmati, Moór, Gleisza. Megérde
melten nyert a jobb erőnléttel rendel
kező BSzKRT. Rövid BVSC támadás után 
& villamos csapat veszi át a játék irá-

§  Ü a r a S a
6x9 ̂ másolás
§8 fillér
P Á R IS I FO Té-lC@ L®

e Párisi Nagy Aruház épületében

ayitását. A 28. percben szép jobboldali 
támadás után Táncos labdájával Bene 
beszalad a hálóba. 1:0. Szünet után a 
szél ellen játszó BSzKRT formás táma- 
Sásait már az 5. percben Kovács X. gólra 
fáit ja, 2:0. Ezután a BVSC lelkesedéssel 
telnyomul és Gyarmati nagy kapufa lö- 
tése után Maschler szerzi a vasutasok 
egyetlen gólját, 2:1. A 28. percben Lő
rinci miatt megítélt 11-est kovács I. ér. 
tékesíti, 3:1. Ezután mezőnyjáték folyik, 
lsemény csak Gleisza húsz méteres _sza- 
t>adrügása, melyet Regi csak bravúrral 
téd. A 40. percben Gráf kiugrik a vas- 
itas védők közül és a mérkőzés legszebb 
gólját ragasztja a hálóba, 4:1. Kitűnt: 
ftégí, Szödi és Kovács I., illetve Gazdag 
fa mezőny legjobbja), Maschler és 
Gleisza.

NAGYON DURVÁN JÁTSZOTT A 
SZAK

WMFC—SzAK 8:0 (3:0)

A 11-est Harangozó begurítja. 5:0, A 
24_ percben Rökk a 16-os sarkáról sza
badrúgásból ível a sarokba. 6:0. A 34. 
percben Kovács csúnyán rúg Szalay 
sípcsontjába, úgy, hogy a fedzetet ki 
kell támogatni a pályáról és már visz- 
sza sem tér. Két perc múlva Szabad
kai, a 42. percben pedig Rckk szerez 
újabb gólt. Jó: a WMFC fi dezetsora, 
Rökk és Devecseri II., illetve Rózsa és 

' Hajdú.
A S&1BTC CSAK A SZÜNET UTÁN 

KEREKEDETT FELÜL
SalETC—Pereces 3:0 (0 :0  

Salgótarján, 1000 néző. %'ezette: Ipolyi.
SalBTC: Géczy — Budai, Tímár — 

Kis, Takács IV., Mátrai — Balázs, Ják- 
falvi, Jenőfi. Laczkó, Baranyai. — PTK: 
Lux, — Nádas, Monostori — Bokros. 
Halmos, Futó I. — Jávor, Polcz, Papp, 
Várhegyi, Turbéki III. Az első félidőben 
inkább mezőnyjáték, Jákfalvinak van egy 
nagy helyzete, — Jenőfi passzlből — de 
mellé 15. Szünet után a 6. percben szép 
Balázs— Jenőfi—Laczkó akció után Laczkó 
dugót lő. 1:0. A 9. percben Balázs el
fut, beadását Jákfalvi közelről belövi. 
2:0. A SalBTC tovább támad és a 33. 
percben Baranyai beadását Jenőfi laro- 
san a sarokba szúrja. 3:0. A SalBTC 
megérdemelte a győzelmet. Kitűnt: T í
már, Mátrai, Balázs és Laczkó, iU. Lux, 
Halmos, Várhegyi és Turbéki III.

NAGY MEGLEPETÉS?
Munkács—SK Rusj 1:0 (1:0)
Munkács. Vezette: Thomas.

MSE: Gyöngyösi — Vaszócsik, Csudái 
— Balogh, Glüclc. Fialkó I. — Tausz, 
Bírta, Simon III., Fialkó II., Tóth. 
SK R u sj: Zsizsnyovszky , — Gyimesi,
Papp — Kahán II., Kopcsai, Ivancsó — 
Tóth II .. Czvékus, Csancsinov, Krajnyák, 
Hajlik III. Változatos játék, inkább az 
SK Rusj támad, de az ungvári csatárok 
nem birnak a remekül küzdő hazai véde
lemmel. A 28. percben Tauszot dancsol- 
ják. Balogh íveli a szabadrúgást. A labda 
Tóthhoz kerül és ő 20 méterről hatalmas 
gólt lő a felső sarokba. 1:0. Szünet u '/ i 
kiegyensúlyozottabb a játék. A hazai 
csapat is bőven támad, de az ungváriak 
veszélyesebbek. Az egyenlítés azonban 
nem. sikerül. K ’tünt: Gyöngyösi, Csudái, 
Gittek, Tóth, illetve Kahán II., Csancsí- 
ncv.

VERIK AZ ARAK-OT 
Uampart—- Álba Regia 4:1 (2:1)

Székesfehérvár. 1300 néző. Vezette: 
Palkó.

Lampart: Berger — Eud<&s, Nádasi — 
Stcin*er, Szenes, Szomólányi — Hava/s, 
Bi.liairi, Kisalagi, Zimonyi, Tolvaj. — 
A RAK ; Mák — Borbás, Kiss — Blazsur, 
Gergely, Varga II. — Háry, Szabó, Rák- 
hely, Varga I., Jámbor. Az 1- percben 
Jámbor szögletét Háry a hálóba fejeli. 
0:1. A G. percben Tolvaj közértről egyen
lít. 1:1. Nagy Lampart-fölény után a 
31. percben Havas bogurít, Kisalagi be
lövi a labdát. 2:1. A II. félidő ,30. pőr
éében Szenes clüreadását Tolvaj bevág
ja. 3:1. Kisalagi kapufát lő, majd a 4.3- 
percben K ka hígít Borbás kézzel húzza 
vissza, őzért ll-cs jár. Ezt Bihari órlé- 
k csili. 4:1- A La in part fölényben ját
szott és még ebben az arányban U meg
érdemelte a győzelmet. Jó: S-zonos (a
mezőny legjobbja), Tolvaj, Bihari ós 
Erdő*3, liléivé Mák és Háry.

DÖNTETLEN IGAZSÁGOSABB LETT 
VOLNA

Kassai SC—Beregszász 3:2 (1:1)
Kassa, 500 néző. Vezette: Gönczy.

KSC: Pajtás — Szlifkár, Hlivják — 
Bacsó, Czehelnyik, Bednarik — Mílvalo- 
vics, Vitéz. Bálázsházi, Simonvi, Knincz
IV. — BFTC: Schönfeld — Glás, Gyú
rók — Láng,- Kerekes, Tyahur — Mik
lósi, Iszák, Sulyok, Holíaender, Váradi. 
Az 5. percben Miklósi beadását a meg
zavarodott Hlivják a saját hálójába 
vágja. 0:1. A 20. percben Kaincz IV. 
szögletét Bálázsházi közelről bekotorja. 
1:1. A 30 percben Glás dancsolja Ba- 
lázsházit, Simonyi 11-ét azonban Schön- 
fbd kivédi. Szünet után a 30. percben 
Simonyi átadását Kaincz IV. befejeli. 
2:1. A 42. percben Sulyok közelről egyen
lít. 2:2. Egy perc múlva'Mihalovics be
adását Vitéz a hálóba lövi. 3:2. Kitűnt: 
Hlivják, Bednarik, Vitéz, Bálázsházi, ill. 
Schönfeld, Glás, Kerekes és Sulyok.

MEGÉRDEMELTEN GYŐZÖTT A 
VASAS

Csepel. 2500 néző. Vezette: Lulcász. 
WMFC: Havas — Kállai, Kapta — 
keresztes, Gere, Sza.lai — Rökk, D^J®” 
seri II., Szabadkai, Harangoió, Totn 
ti.' — SzAK: Goré — Szabó, Horváth
* Herczeg, Rózsa, Maróti —
M , Hajdú, Albert, Török. — Váltó
it os támadások után a 16. percben 
Ökk hátraadott labdája Horváth lábá
ul a sarokba pattan, öngól. 1:0. 
árosán csaknem egyenlít a SzAK. 
Örök szögletrúgására Havas kifut, de 
Ibert átfejeli felette a labdát, melyet 
ere alig tud visszafejelni a gólvonal- 
>1. a  25. percben Devecseri II. várat
ni lapos lövése a sarokba köt ki. 2:0. 
sután Devecseri II. két bombája a 
ipílfán csattan, majd a 36. percben 
mét kapuba talál. 3 :0. Szünet után a 

percben Rökk beadását Szabadkai 
-fejeli. 4:0 A szegediek eddig is ké- 
ényen játszottak, de ettől kezdve már 
urvák. Ezért azután a 12. percben 
Jabót, a 14 percben pedig Soltot a 
•tékvezető kiállítja. A 16. percben Her- 
!g a kapu előtt felvágja Tóth Ill-at.

t e n i s z -

felszerelés

Vasas—Postás 2:0 (0:8)
Béke.u. Vezette: Ujvdri.

Vasas: Perényi — Furujás, Gelber — 
Katona, Dcczi, Adám — Teller, Her- 
tnann. Serege, Saroverzky, Szálkái. — 
Postás: Boros — Takács, Sólymost
Schubert, Várkonyl, Varga — Zomborl. 
Bódogh, Berzi, Gyarmati, Knausz. — 
Az I. félidőben mindkét csapat igen 
óvatosan játszott, igy azután alig ment 
lövés a kapura. A félidő végén Berzi 
kapufája majdnem gólba pattan. Szünet 
után erősebb játék, alakul, a Vasas fe
lülkerekedik. A 6. percben Teller ki
ugrik és lövése védhetetlen. 1:0. A 15. 
percben Teller beadásiét Szálkái befe
jeli. 2:0. Jó: Perényi (a mezőny leg
jobbja). Adám, Dóezi és Hermann, il
letve Takács, Vdrkonyi és Knausz.

J0L HAJRÁZOTT A PÉNZt’GY 
Pécsi VSK—Pénzügy 2:2 (3:8)

Pécs, 1500 néző. Vezette: Schwara, 
PVSK: Tahi — Turmann, Radnai — 

Kőfalvi, Onódi. Kelemen — Darányi. 
Balázs, Bérezés, Sós, Puszpán. — PTSC: 
Simon dr — Retkes, Hering — Onűrus
II., Balogh, Selroeczi — Nagy, Ara
nyosi, Hortobágyi, Borbás, Oláh. — 
Igazságos eredmény, az I. félidőben a 
pécsi szünet után a pesti csapat volt a 
jobb Darányi és Bérezés góljaival ve
zet félidőben a PVSK. Szünet után 
fedezetsora és védelme megzavarodik és 
a fővárosi csapat hajrája meghozza a 
megérdemelt kiegyenlítést. N a«y és 
Oláh a pécsi védők jóvoltából behozza 
a hátrányt. Jó: Radnai. Onódi, Darányi, 
illetve Simon dr. Retkes és Balogh.

AZ UTOLSÓ PERCEKBEN EGYELI- 
TETT AZ ÓZDI MOVE

Dngvár—Ózdi MOVE 2:2 {!:•)
üngvdr, 1000 néző. Vezette: Juháss dr, 

VÁC: Kiss — Hriczó, Bőhm I. — T e- 
szár, Kalocsai II., Hímlel — Meixaer, 
Sándor, Gaesár, Pletenyik, Zádor. ■ 

ósdi MOVE: Tamási — Asztalos,
Mayercslk — Blsztri, Mlskolczi, Dobos 
— Farkas, Anocskal, Tóth, Alberti, 
Felvidéki. — A  *. percben s á r  m eg
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szerzi a vezetést a hazái csapat. Sán
dor a kaputól 25 méternyire áll, hirtelen 
megvágja a labdát és a bor a felső sa
rokban köt ki. 1 0- Még két lesgólt ér 
el a hazai csapat. Szünet után a 8. 
percben Pletenyik megsérül és kiáll, rö
vid időre később visszatér, de nem so
kára végleg elhagyja a pályát, A 18. 
percben Eőhra I. röviden ment és Fel
vidéki egyenlít. 1:1. A 22. percben Ga- 
Csár beadását Meix’ner bevágja. 2:1. A 
43. percben a rosszul helyezkedő Kiss 
mellett Tóth befeieli az egyenlítő gólt. 2:2. 
Kitűnt: Bőhm X., Kalocsai IX., Teszár,

• Sándor, illetve Mlskolczi, Farkas, Fel
vidéki.

ÚJPEST BUDAKALASZON IS GYŐZ 
UTE-Budakalász 6:8 (5:8)

Budakalász. V ezette: Becskő.
UTE: Antos — Krdész, Dormos — 

Kármán. Magyar, örsi — Németh, Har
sány! II., Szusza, Nagy, Jobbágy. — 
Budakalász: Popellca — Nagy. Muzsik
— Veterázy, Rottenbiller, Ürbán —
Piel, Zauszky, Straut, Simon, Visz. — 
Az UTE lépésben győzött a tartalékos* 
és, gyengén játszó Budakalász ellen. A 
Budakalász főleg gyenge kapusának kö
szönheti a -nagyarányú vereséget. A 
gólok a kővetkező sorrendben estek: a 
i l .  percben Nagy 1:0, 17. pereljen
Jobbágy 2:0, 30. percben Németh 3:0,
33. percben Nagy 4:0, 42. percben Szu
sza 5:0 Szünet után egykapura játszik 
az UTE, de a Budakalász most jól vé
dekezik a 40-ik percig, amikor Szusza 
ívelt lövését Popelka a kapuba ejti. 6 :0. 
Kitűntek: Dormos,- Magyar, Nagy és 
Jobbágy, illetve Nagy, Muzsik, Veterázy 
és Urbán.

A TOKOD ELSŐ VERESÉGEI
Soproni VSE—Tokod 2:0 (1:0) 

Sopron. 1200 nésö. Vezette: 
Czeczely.

8VSE: Kovács — Kőműves, Kon- 
rád — Salamon 1., Bakó, Salamon
II. — Horváth H., Boros, Melega, 
Bárdics, Tóth.

TÜSC: Barak — Kecskés, Bosrnár
— Koneses, Mészáros, Eékó — Po
zsonyi, Hevesi, Rozgonyi, Gárdonyi, 
Tóth.

A:z SVSE váratlan biztonságival 
intézte el a csonortban eddig veret
lenül vezető tokodl együttest. A 
hazai csapat több gólt is lőhetett 
volna. A 12. percben Bozgcnyl meg
sérül és csak a 40. percben tér visz- 
sza. Boros lövi - a 13. percben az 
első gólt, Bárdics szünet után a 11. 
percben a másodikat. Szünet után a 
soproniak fölénye még nyomasz
tóbb lett. Jó: Konréd, a két Sala
mon, Boros, Bárdics, ill. Barak, 
Kincses és a balszárny.

GÖLKfcPTELEN CSATÁROK 
Érsekújvár—Komárom €:9

Érsekújvár. 1200 néző. Vezette:
Eri inger.

ÉSE: Baliorclz — Bóka, Szklcnár — 
Pólyák, llciner, Horditzky I. — Szlávi1!:, 
Pintér, Gerle, Kovács, Izsák. — IviC : 
Vámja — Simon, Csizmadia' — PíVlíi, 
Lcboezky I., Lehoczky. II. — Tóth II., 
Hokloril;, Ivicsios, Tóth I., Messiager- 
Az I. félidőben nagy az érsekujvári fö 
lény, de a csatársor nem tud komoly 
helyzetet összehozni. Sziinel után még 
jobban támad a hazai csapat, de a KFC 
lei Ízesen védek ezik. Az ÉSE Gerle éa 
Pintér kapufáján kívül nem tud más 
eredményt felmutatni. A lelkes Komárom 
megérdemelte az egyik pontot. Mindkét 
esax>at győzhetett volna, ha csak egy jó 
csatárral rendelkezett volna. Kitűnt: 
Pólyák, Heine:. Herditzky I., illetve 
Y&nya, Csizmadia.

NEHÉZ I)Iö VOLT A LAFC
Debreceni VSC—Losonc 2:1 (2:1)

Debrecen, 600 néző. Vezette: Bakó.
DVSC: Keskeny — Antal, Erdei

— Ignácz, Gere, Papp — Drab, 
Szabó I., Sidlik, Bihari, Szabó II. — 
LAFC: Simon Zsorna, Tolmács!
— Radó, Kostyál, Hegedűs III — 
Lukács, Kolentás, Kovács, Sós, 
Trenka. — Szép mérkőzés. Soroza
tos DVSC-támadások után a 23. 
percben Sidlik kitör és közelről 
megszerzi a vezetést. A  LAFC 
ezután rákapcsol, támad, a 35. perc
ben Radó kapura lő és a labda Kes
keny keze között a hálóba jut. 1:1. 
Potyagól! A DVSC ellentámadásba 
megy át és a 43. percben Szabó II 
közelről a hálóba gürít. 2:1. Szünet 
után nagy DVSC-fölény alakul ki, 
de a losonci védelem — élén Tolmá- 
csival — mindent ment és az ered
mény nem változik. Jó: Antal, Ig
nácz és Szabó I, illetve Tolmácsl és 
Radó.

IZGALMAS KÜZDELEM -  MEGÉR- 
DEMELT GYŐZELEM

Szentlfirinc—Rákoskeresztúr 2:8 (8:8) 
Ktglevick-u. Vezette: Berecz.

Szcntlőrinc: Klotz — Laki, Mayer — 
Vizkeleti, Haraszti, Kovács III. — Hol
lói, Füzesi, Kovács II., Marosi S i
tiim. — Rákoskeresztúr: Ruzicska —
Paulovits, Mubaros — Nyúlási III.. 
Péter, Mercz — Csere, Pusztai, Maros, 
Blah. Baros. — Rendkívül Izgalmas 
mérkőzésen megérdemelten győzött a 
gólratörőbb Szentlőrinc. Az I. télidőben

kiegyenlített játék folyik. Mindkét kapu 
egyformán veszélyben forog Rákoske
resztúrban különösen a jobbszárny ve- 
zét veszélyes támadásokat, de a szent- 
lőrinci védelem remekül áll a lábán. 
Szünet után a SzAC erősíti az amugyis 
erős iramot. A 15. percben Sáfián beadá
sát Kovács II. védhötetlenül befejeli. 
1:0. A 36. percben Marosi lökéséért a 
megítélt büntetőt Füzesi lövi a hálóba. 
2:0. Az RTE nem adja fel a küzdelmet, 
csatáraik sok veszélyes támadást vezet
nek, de a lőrinci védelemmel nem tud
nak megbirkózni. Jő : Laki (a mezőny 
legjobbja), Mayer, Füzesi és Sáfián, 
illetve Moharos, Bialió, Pusztai és Csere.

TÖBBET VÁRTÁK SZEGEDEN A CS.
MOVE-TOL

KEAC—Cs. MOVE 2:1 (2:1).
Szeged, 500 néző. Vezette: Vezér II.
KEAC: Iglői II. — Antal, Tóth III. dr 

Ilerteiér.dy, Terhe, Molnár — Tóth II. 
dr. Kovács II.. líolozsi, Tihanyi, Vida 
III. — Cs. MOVE: Csák — Városi, Kő
vári — Lcsonezi, Horváth, Rákosi' — 
Egresi, Gáti, Vai-ga, Diósi, Sőrés. A Cs. 
MOVE csapatától többet vártak Szegeden. 
A KEAC az I. félidőben végig támadott, 
gólt mégis a MOVE lőtt. A 26. percben 
Gáti labdáját Egresi a hálóba csavarta. 
Ö:t. A 31. percben Kovács remek Szög- 
-letrúgását Tihanyi a hálóba fejelte. 1:1. 
Egy perc múlva Kovács újabb szögletét 
megint Tihanyi fejelte be. 2:1- A KEAC 
továbbra! s fölény ben maradt. A  35. perc
ben Kovács megsérült és utána a jobb
szélen statisztált. A II. félidőben a Cs. 
MOVE ismét psak szórványosan táma
dott. A 41. nercben Terhe megütötte Gá
tit. ezért kiállították. Jó: Tóth III. dr, 
Igiól II. és Tihanyi (a mezőny' leg
jobbja), ill. Csák, Kővári és Horváth.
A TATABANYA LELKESEN KÜZDÖTT 

Tatabánya—Egyetértés 2:1 (1:8)
Győr. 1000 néző. Vezette: Antai.

TSC: Konecsöl — Nagy, Eőth — Szabó, 
Széles. Dolina — Smudla, Németh, Paksa, 
Pallagh, Jancsák,

ETO: Földesi — Pető, Osbóth — Joős, 
Kovács II., Tóth —• Neiger, Balogh, 
Nyíregyházái, Osbóth, Wild.

A 25. percben Pető felrúgja Jaucsákot, 
a 11-es Németh belövi, 1:0..

Szünet után a 25. percben Németh 
Smudlának ad. a szélső beadását a jó 
kor érkező Németh bevágja, 2:0. A 43. 
percben szépít az Egyetértés. Neiger be
adását az előréhúzódó Kovács II. a há
lóba küldi, 2:1,

A Tatabánya megérdemelte a győzel
met. Frissen, lelkesen játszott a vendég
csapat, Kitűnt: Xíonecsni, Németh, Pak
sa, illetve Joós, Neiger, Nyiregyliázkí.
A SALGŐTAEJANI VEDELEM SZÜNET 

UTÁN ÖSSZEROPPANT
DIMAVAG—Salgótarjáni SE 8:0 (2:0).

Diósgyőr. 2500 néző. Vezette: Harangozó.
BiMAVAG: Horváth — Bán. Felföldi — 

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

SSE: IQimcsok — Valentin, Sümegi — 
Mester, Hernádi, Maros Langár, Tó
biás, Enoch, Szabó, ,v. Majoros.

A DiMAVAG kap jöbban lábra és a 18. 
percben Magyar beadását Füzér be
vágja, 1:0. A diósgyőriek tovább támad
nak, de a tarjáni védelem — egyelőre — 
jól áll a lábán. A  40. p.-bon Füzér kitör 
és a bal felső sarokba lő 2:0. Szünet 
után a 16. percben Füzér megsérült és 
kiáll. Egy perc múlva Mészáros beadását 
Fazekas bevágja, majd rögtön utána 
Mészáros lő dugót 4:0. A gól után Sü
megi elkaszálja Mészárost. Mészárost ki
viszik és Sümegit kiállítja a játékvezető. 
A DiMAVAG kilenc emberrel 13 két gólt 
Barna és Magyar révén, 6:0. Utána kiegé
szül a hazai csapat és a 41. percben 
Fazekas, a 44. percben pedig Magyar lő 
a tarjáni hálóba, 8:0. Jó: Felföldi, v. 
Mészáros, Magyar és a fedezetsor, Hl. 
Valentin, Mester és Hernádi.

EGY Jó CSATÁRSOR — EGY Jó VE
DELEM

Soproni FAC—Dorog 1:1 (1:0)
Dorog, 1000 néző. Vezette: Deák.

SFAC: -B a lo g h S a la m o n  II.. Fekete 
— Murányi, Serényi, Soproni I. — Sop
roni II., Németh, Salamon I., Viktora, 
Sebes. — DAC: Budavári — Prohászka, 
Csermák — Nagyfejeő, Bánsági, Bárkay 
-• Fick, Horváth II ., Pfluger, Dunay, 
Junkwirth. Változatos, szép küzdelem, 
amelynek során a vendégek támadósorá 
és a hazaiak védelme tüntette ki magát. 
Az első gólt á 9, percben Salamon I. 
lüvi. Szünet után a  20. percben egyenlít

Pfluger. Jő: a SAFC-bő! a csatársor, Se
rényi és Balogh, a DAC-ból a védelem 
és a fedezetsor.

it i ÜSS állása
F elv id ék i csop ort

1. SalBTC 21 19 1 1 88:1S 39
2. DiMávag 20 19 —i 1 80:17 38
3. BSzKRT 21 12 5 4 75:40 29
4. SK Rusj 21 14 1 6 48:32 29
5. ÖMOVB 21 12 3 6 71:47 27
6. DVSC 21 10 5 6 50:39 25
7. Salg. SE 21 10 4 7 •44:43 24
8. Persces 21 8 5 8 32:31 21
9. BVSC 20 8 4 8 44:40 20

10. Ungvár 20 5 5 10 31:48 15
11. Kassai SC 21 6 3 12 30:63 15
12. Losonc 20 4 6 10 26:48 14
13. Beregszász 20 4 4 12 22:72 12
14. Nyiregyh. 19 3 5 11 13:44 11
15 Munkács 21 5 1 15 16:63 11
1G. Fülek* 30 3 2 25 10:39 3

* Törölve.
— — r&imaemmm — 

KISOK
Szent lászS&-váfütf@r€§iJ

mérH€z£sek
ftrsekujvári gimn.—Esztergomi feyen«» 

rendi ghnn. 1:0 (0:0). Párkány, Vezette: 
Sárkány. Változatos, kemény küzdelem. 
A gólt a II félidő 12. percében Dobro- 
csár.yi lőtte. Jó: Kát t.auer (a mezőny
legjobbja), Kádár és Varga, illetvö 
Kovács és Hackel.

Székesfehérvári fit.—Veszprémi fk. 4:1
(3:1). Székesfehérvár. Vezette: Hajdú.
Gyenge mérkőzés, megérdemelt győzelem. 
Góllövő: Törő. Káplán, Heinrich és
Háry, m. Klein.

Bajai fk.—Szekszárdi g. 3:1 (1:1).
Baja. Vezette: Fírányi. A szekszárdi csa
pat a tehetetlen csatársora miatt vesz
tett. Góllövő: ónody (3), illetve Balog. 
Jó: ónedy, Lazarovics, Kossy, Pénzes, ill. 
Lovász, Szabó.

Ungvári g.—Kisvárdai g. 4:1 (1:0)*
Kisvárda. Vezette: F/gressy. Állandó
ungvári fölény. Góllövő: Jur.gvigh (2),
Kopcsai és Martinék, illetve Magyar. Jó: 
a csatársor, illetve Magyar, Nagy és 
Beleznai.

Lévai áll. líceum—Komáromi Szent 
Benedek g. 1:0 (1:0). Komárom. 1000
néző. Vezette: Hegedűs. A lévai csapat 
nagy szerencsével győzött. A mérkőzés 
egyetlen gólját az I. félidő 10. percében 
Eoross lőte. Jó: Román, Tam.hauser,
Bódís és Szitár, illetve Horváth, Bittér 
és Boross.
......... . ....  ̂ .... *.............

Debreceni fit.—NagykSllől g. 1:1 (1:1. 
0:8). Nagy kalló. Vezetta: Gyurkovics.
Szép, Izgalmas mérkőzés. A 2X15 perce* 
megboeszabbitás sem hozott döntést. 
A sorsolás a debrecenieknek kedvezett, 
így ők kerültek tovább. Gőllövő: Tóth, 
illetve Miskolczi. Jó: Bodonyl és Rama- 
cher. illetve Miskolczi és Tószegi.

Jászberényi tk—^Gödöllői premontrei 
g. 3:1 (1:1). Gödiillő. Vezette Újvári A- 
Góllövő: Molnár (2),. Dobróesi, illetve 
Somogyi íll-csbői).

Egri tkp— Mezőkövesdi g. 7:2 (1:2). 
Eger. Vezette: Kántor. Góllövő: Trencsé- 
nyi (3), Gárdos (2), Szolnoki, Tóth, ill. 
Csermák és Ádám-

Egri fk.—Rozsnyói g. 1:2 (1:2). Eger. 
Vezette: Sípos. Góllyvő; Bércé <4, egyet 
Il-csből), ■ ill. Hramecz és Zsilinszky.

M Z ü u L u Í

Irén é  Dunne * Cary Grant
és a titokzatos Mr. SM1TH tündéri világsikerű vigjátéka ! (THE AVVKUL TRUTH)

P r e m i e r  h o l n a p !  D É C S I Objeoitv-
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STROUB SPORT
(Bálvány-a saruk) T e i.s  1 4 0 2 4 2

temsz-
szaküzlet.

SAC II.—FTC n .  3:3 (2:0). GóIIöVő; 
Preininger (3). í II. Pásztói (3).

WSC II— SzFC II. 4:3 (3:»).

Budapesti amatőr mérkőzések
I. osztály,,

K ele ti  csop ort
G*m —BSzKKT II. 1:0 (1:0). Cip

rus-u. Vezette: Vogi. a  kemény, biztos 
?abon álló védelmek ellen egyik csapat 
támadósora sem találta fel magát a 
kapu előtt. Góllövő: Szaller. vó: Sze
rény, Potecz és Lassingleitner, illetve 
z.öld. Mali és Sza’ @ .

PSC- Hálókocsi 4:4 (3:3). Pestújhely, 
vezette: Kardos. Pompás mérkőzés,
mindkét csapat csatársora jól játszott. 
Az eredmény így igazságos. Góllövő* 
Hajós (2), Máté és Magyar (öngól), 
illetve Orosz, Lőrinc, Ligeti és Paran
csok. Jó: Hajós. Orosz és Lőrinc, illetve 
Linczinger és Szilágyi.

KAC—HSi’J 1:0 vü:0). Tárna-u. Ve
zette: Skultéíi., A KAC megérdemelten 
győzött a lelkesen, de tehetetlen csatár
ral játszó, sok tiszta gólhelyzetet ki
hagyó DSE ellen. Góllövő: Friedvalszky. 
Kitűntek: Semadoyics, Kalap, ill. Baj
kai és Ambrus.

Hargita—N SC 2:1 (0:0). Sashalom.
Vezette: Kárpáti. A nagy lelkesedéssel 
játszó Hargita megérdemelten győzött. 
Góllövő: Szántó és Schillinger, illetve
Palágyi. Jó: Juckel, Kerekes, . illetve
Smalász és Kovács I.

Törekvés I I —Filtex 6:0 (4:0). Bihari 
út. Vezette: Bácskai. A Törekvés jobb 
csatársorával biztosan győzött. Góllövő: 
Varga (2), Nemes (2), Sirály és Császár. 
Jő: Garamszegi. Császár és Sirály, ill. 
Weiss. Bohn és Várszegi.

WSC—SzFC 5:2 (3:0). Wekerletelep.
Vezette: Paulik. A sereghajtó WSC-nek 
sikerült magamÖgé gyúrni a kiesési el
lenlábast. Mindkét, féiidőbr-n a WSC tá
madott. Góllövő: Dezső (3), Szűcs és 
Bahocsay, illegve Benkó (ll-e.vből), és 
Szecsey Jő: Dezső, Arányi. Kovács és 
Csapó, illetve Szecsey, Huszár és Kér 
nács.

É szak i c so p o r t
MPSC—TTE 0:0. Horthy Miklős-űt. 

Vezette: Dankő. A lelkes TTE megérde
melte az egy pontot. Az MPSC csatárok 
nem tudtak kapura lőni. Lakatost TTE, 
a játékvezető kiállította.

MFTR—Föv. TKör 4:0 (2:0). Váci-” *. 
Vezette*. Návai. A végig egységesen ját
szó MFTR kezében tartotta a játék irá
nyítását. A II. félidőben még erősíteni 
is tudott és biztosan győzött. Góllövő: 
Masser (2). Czigler II. és Amszter. Jók: 
Amszter, Czigler II., illetve Becscr és 
Bóla.

URAK—MSC 1:0 (1:0). URAK-pálya. 
Vezette: Molnár I. Az első félidőben
egyenlő ellenfelek. Szünet után az URAK 
többet támad, de gólt elérni nem tud. 
Megérdemelt győzelem. Góllövő: Pető.
Jó: Szabó, Láng, Tárnok, illetve
Prazsák, Bars és Bányai. Vargát URAK 
és Némethet MSC a játékvezető kiállí
totta.

BÜK—HAC 4:1 (2:0). Váci-út Vezette: 
Horváth I. Szép*játék, változatos küzde
lem. A bajnokjelölt BLK erősiramú 
mérkőzés után megérdemelten győzött. 
Góllövő: Celf (2), Jáger és Pénzes,
illetve Kopfer. A játékvezető .Tágért 
(BLK) kiállította. Jó: Celf. Jáger,
Schwarcz és Lukács, ’ illetve Stankóyics 
és Vajda.

ZsTE—III. kér. 2:1 (1:0). öv-utca.
Vezette: Horváth dr. Alacsonyszín vonalú 
mérkőzés. Góllövő:. Leiner és Márkus, 
illetve Csuti. Jó : Csandal és Koletics, 
illetve Pettendi. A  játékvez ető Bollát 
(ZsTE) kiállította.

Testvériség—Elektromos II. 3:1 (1:0). 
Tatái-út. Vezette: Barabás. Végig ngay- 
íramú, izgalmas mérkőzés, mind a két 
csapat több gólhelyzetet hagyott ki. A 
Testvériség irányította a játékot. Gól- 
lövő: Gyömbér (2), Keresztes, illetve 
Szabó. Kifört: SGoúár, Gyömbér, Izsó 
Lenkefi, illetve Szlonszki, Toros és Ud
var di.

Déli csoport
WMTK—PeMTK 3:0 (2:0). Csepel. Ve

zette: Müller. A kitünően játszó WMTK 
biztosan győzött. Góllövő: Jáger (2) és 
Kiss. Jó: Havas, Braun, Novák, Jáger 
és Pintér, illetve Balogh, Szépföldi és 
Hanoid.

KTK—MAFC 3:2 (2:2). Bertalan-utca. 
Vezette: Szilágyi R. A gyengén játszó 
KTK  csak nagy küzdelem után tudta le
győzni a lelkes MAFC-ot. Góllövő: 
Cziegler, Schindler és Tóth, illetve Kor
áik és Magyar. Jó : Zeemann, Tóth és 
Behirrdler, illetve Rába. (a mezőny leg
jobbja)., Szép és Miklósi.

BMTE—M A VÁG II. 2:1 (1:1). Budafok. 
Vezet te: Palotai. A formába lendült bu
dafokiak végig kezükben tartották a

játék irányítását és biztosan győztek. 
Egy kis sze mécsé ve] nagyobb arányban 
is győzhettek volna- Góllövő: S tanok. 
Zen táv III-, illetve Adorján. Jó: Zeníay 
III. (a mezőny legjobbja), Bogár és 
Rudas, illetve Vendkor. Adorján és 
HoLIósy*

M. Posztó—KT€ 3:1 (1:0). Ceglédi-öt?
Vezette: Figyelmest Gyengeszínvor.alú
mérkőzés. A jobb csatársorral rendelkező 
MPSE biztosan nyert. Góllövő: Berényi, 
Tamás és Rigler, illetve Lovas. Jók: 
Váradi, Szaller és Jankovits, illetve 
Lovas és Ebergényi.

FSC—ETC 1:0 (0:0). Budafoki-út. Ve
zette: IvAnyi. Harminc porcig az ETC 
fölényben játszik. Ezután az ú3C m agi
hoz tér, felül is kerekedik. Nehezen,, de 
megérdemelten győz. Góllövő: Kádas. Jó: 
Bállá, Boros és Hőim. illetve Balog, Kiss 
és Seres.

SAC—Goldberger SE 2:0 (0:0). Sorok
sár. Vezette: Stefancsik. Nagy küzdelem
ben a Goldberger SE-védelem két hibá
ját kihasználó SAC szerzi meg a győzel
met. Góllövő: Práter (2). Jó: Peller,
Szeili és Kar!oí?itő, illetve Csurgó. .

Hungária—KS S K 3:1 (3:0). Gyömrői- 
út. Vezette: Kőhami. Az I. félidőben a 
Hungária csatársora ügyesen használta 
ki a gólhelyzeteket. Szünet után a KSS.Tí 
támadott többet. Góllövő: Nagy (2) és 
Kosaras, illetve Varga (ll-esből). Jó: 
TT-ifahisí, W illig (a mezőny legjobbja), 
Pavlik és Kernek, illetve Dalimann 
Varga és Juhász.

11. osztály
K eleti c sop ort

ZAC—RÁC 1:0 (0:0). Pestújhely. Ve
zette: Visegrádi. Mindkét oldalon a vé
delem játszott jói. A ZAC az utolsó perc
ben nyert. Góllövő: Herbert.

KSC—BTC 3:1 (3 :0 . Gergely-u. Ve
zette: Rendes. Fölényes KSC győzelem 
Góílövő: Osgyán (4) és Teveli, illetve
Vevriő.

Köb. AC—Autotaxi 6:2 (5:1). SzŐnyi 
út. Vezette: Paróczai. Megérdemelt
győzelem, a gólarány kissé túlzott. Gól- 
lövő: Kiss (2), Blidár (2) és Balogh (2) 
illetve Sallai és Horváth.

ltTK—Spárla 4:1 (1:0), Rákosszent
mihály. Vezette: Horkai Gy. Heves
iramú mérkőzés, az RTK megérdemelten 
győzött. Góllövők: Badits II.. Tirnyai (2) 
és Kiss. illetve Dömötör II. (ll-esből).

SzNSE—SzRTC 2:1 (2:0). Rendesy-
telep. Vezette: Lantos. Élvezetes nagy
küzdelem után a. szerencsésebb SzNSE 
győz. Góllövő: Szebehelyi IV. és Füzér 
IV.. illetve Máté.

KMT E—Köb. FC 0:1 (6:0). Miklós-
telep. Vezette: Ágoston. A KMTE
csatársora remekelt. Góllövő: Proceller
(5). Kucsera (3) és Pupola, illetve 
Tubicsák.

Déli csoport
FVSK—FSE 3:2 (2:1). Soroksári-út

Vezette: Segesdi. Az FVSK megérdemel
ten nyert. Góllövő: Szebelédi (2) és
Tóbi, ill. Kefeller (2, egyet ll-esből). A 
játékvezető Nagy II.-t (FSE) kiállí
totta.

PeMTK II.—Goldberger SE If. 8:5
(5:1\ . Erzsébet-u. Vezette: Karácsonyi.
Az I. félidőben a helyi csapat, szünet 
után a Goldberger támadott többet. Gól
lövő: Kemény (3), Simon (2), Uitz (2) 
és Örsi, illetve Henrik (5).

BIK—Kalapos 4 :4 . (4:3). Simor-u. Ve
zette: K. Nagy. Változatos játék után 
igazságos eredmény. Góllövő: Tár 3,
egyet ll-esből) és Tatár, illetve Luca, 
Lovinger. Kanitány és Schnekk.

KFC—K AOK 8:1 (4:1). Soroksári-út.
Vezette: Földvári. A KFC könnyen győ
zött. Góllövő: Simon I. (5, egyet 11-es- 
böf), Nemes, Pongrácz és Viscselt, il
letve Antai. Kovács I.-ot (KAOK) a já- 
tfkve^ctő kiállította.

BEAC—Tipográfia 1:0 (0:0). Simor-u.
Vezette: Gárdonyi. A;; első félidőben vál
tozatos játék. Szünet után a szerencsé
sebb BEAC szerzi meg a győzelmet. Gól- 
IfWŐ: Tóth.

Gamma I I — 33FC 4:3 (2:2). Bánát-út. 
Vezette: Nagy. Változó iramú mérkőzés. 
Góllövő: Turner (2). Lakatos és Károlyi 
(öngól), illetve Virág (2) és Schütz.

Északi csoport
TSC—B. Magyarság 3:1 (2:1). Tatai-úh 

Vezette: Sárosi I. Megérdemelt győze
lem. Góllövö: Kecskeméti, Németh II.
és Németh I-, illetve Gábor,

Gázgyár—TLK 6:0 (3:0). Aquinkum. 
Vezette: Istenes. Jó játékvezetés mellett, 
gyorsiramú, remek mérkőzés. A Gázgyár 
csatársora pompásan játszott. Góllövö: 
Sarlai (4). és A ndrovics.

UVASC—UMTK 4:1 (2:0). Szent László
tól*. Vezette: Körösi. Az UVASC megér
demelte a győzelmet. Góllövő: Gech,
Müller, Szekszárdi és Linhárdt (ll-esből), 
illetve Sebő (ll-esből). Wittmannt 
ÍUMTE) a játékvezető kiállította.

BTK—OTE 3:0 (1:0). Pozsonyi-út.
Vezette: Kortics. Az I félidőben egyen
rangú ellenfelek. Góllövö: Drobny
(ll-esből). Bújni és Szabó.

VI. kér. SC—UTSE 2:2 (1:0). Újpest. 
Attila-utca. Vezette: Krajtár. Erősiramú, 
kemény mérkőzés, igazságos eredmény. 
Góllövők Bánóczy és Bartik (ll-esből),
illetve Patkoló (2).

UFC—Pannónia 4:1 (1:1). VÖrÖsvári-út. 
Vezette: Jánosi. Soszták sérülése miatt 
az első félidő közepétől < kezdve 10 ember
rel játszó UFC óriási lelkesedéssel küz
dött. Góllövö: Deszke (2), Dvornik
(ll-esből) és Hidegkúti, illetve Hemmer.

UTE II.—Compaeíor 1:0 (1:0). Fáy-
utca. Vezette: Horváth II. L. Az UTE 
nehezen győzött. Góllövö: Somlai.

III. osztály.
Keleti csoport.

Cs. KÖVE II.—Ganz II. 5:0 (1:0). Gól
lövő Hevesi (2), Székely (2), és Sarkadi
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Hajdú (2) és Kováét* (2), illetve Hegedűs 
(2) és Szaiay.

Függetlenség II.—SzAC II. 5:5 (3:1).
Góllövők: Kautzki (2), Hevesi, Simon és 
Beszteri, illetve Szabó (2). Somogyi, 
Re mer, Haje.k.

NJTC—SzTE 2:1 <1:0). Góllövö: Barsi, 
Balogh, illetve Berta.

N y u g a ti cso p o r t
III. kér. TVE II.—NTC 2 :í (1:0). Gól

lövők: Prots és Wirkl. ill. Juhász. Zsotr 
dóst NTC. a játékvezető kiállította.

MSC 11.—M Textil 3:3 (2:1). Góllövö: 
Kozák, Varga és Gránit/,, ill. Minori. 
Beregényi és Koperda.

Pannónia II.—Testvériség II. 3:3 (2:0). 
Góllövö: Katner (2), Artzt, illetve Tóth 
II. (2) r* Tóth I.

VÁC—OTE II. 1:1 (1:1). Góllövő: Fei- 
bus (11-cöből), ill. Kuözka.

MPSC II.—WoSC 2:9 (0:0). OóMövő: 
Zömök és Szabó.

É szakt cso p o r t
BVSC ír.—KSSE II. 2:2 (1:0). A B-VSC 

csak nyolc emberrel játszott. Góllövö: 
Cseszneki és Pál, illetve Ádám (ll-esből) 
és Kiss.

MÁV-Előre II.—KeSC II. 5:3 (2:0'. Gól
lövő: Tóth III. (5), illetve Ripner ’ (2) és 
Moldoványi.

Postás II.—RESC 5:2 (1:0). Góllövö: 
Kubik (3), Fischer és Cesrvenka, illetve 
Pásztor és .Frankó.

PATE—PMTK 2:2 (2:2). Góllövők:
Gole*óczy és SGft. ill. Kodó (2).

K E A C -JIK SE  3:Ö (0:«). Góllövő: Czi- 
bero (2) 6s Malárik Kelement (KEAC) 
sipesont töréssel és Hcimannt (JIKSE) 
boka töréssel a mentők elszállították.

D éli csop ort
FSC II.—BEAC II. 1:0 (0:0). Góllövő: 

Horváth.
M. Posztó II.—Kelenvölgy ] :J (0:1).

Góllövő: Taferner (ll-esből), ill. Mol
nár.

33 EC II.—BMTE II. 4*3 (2:í). Gólln- 
vő: Tarcza (2), Erdélyi és Magád, ill. 
Ábel II. (2) és Várady.

Goldberger SE 11T— BBFC 8:1 (3:1).
Góllövö- Klein (S), Stank (2\ Pauscliitz. 
Bcszpalec és Drncker (ll-esből), illetve 
Pnttn.n t y us (ll-esből).

LóFC—Sz. Juventns 2:t (2:1). Góllövő: 
Deák (ll-esből), Steer, illetve Sumi II.

IV. osztály: 
K eleti c so p o r t

Hálókocsi II .—Főv. Alt- 1:1 (1:0). Gól- 
lövő: Dugieis. illetve Szágcr.

Szondy—WSC IH . 2:2 (2:1). Góllövő: 
Molnár (11-csből) é& Szabó, ill. Stantzel 
cs Furinda.

Hargita II.—BRSC II. 2:2 (2:1). Gól
lövő: Vertenbech és Magyar, ill. Stefkó
és

S/NSE II.—SzKTC II. 3:1 (2:1). Gól- 
lovők: Rumbold (2), Kreisz, illetve
Boros.

KMTE í r —Köb. FC II. 6:0 (2:0). Gól
lövők: Schütz (2), Revenka (2). Laczkó 
és Hazárd.

Nyugati csoport
URAK' II.—ZSE IT. 5:3 (3:0). Gólílövo: 

Halmai (2), Bőrös, Babrányí és Gábor, 
illetve Graínli-ncí dr (2) és Boros-

UMTE II—Főv. TKör II, 6:0 í4:Ö). 
Góllövö: Kovács (2), Ja.roli.n, Figer,
Varga cs Kollár.

Vasas II.—Uránia 2:1 (0:0). Góllövő:
T^r és A ndrási, -illetve Vnida.

BAC—Fodrászok 4:1 (2:0). -Góllövö:
Pál völgyi (2), Schlégl és Czitrőm (öngól), 
illetve Czitrom.

HAC ÍI —PSC IT. 2:1 (0:0). Góllövö.: 
Csengeri (2), ill. Schneller.

É sza k i c so p o r t
Vízművek—TSC II. 6:1 (2:0). GóMövő:

Drotár (2). Cinkota (ll-esből), Bállá, 
Sieber és Vimi. illetve Székió.

P Remény—UFC II. 3:2 (3:1). Góllövö: 
Halmos! (2) és Sere, illetve Bclánszky 
cs Rnjnicska (ll-esből).

NSC I I — BTK II. 1:0 (1:0). Góllövö: 
Kecskeméti.

VI. kér. SC I I —UTSE TI. 5:2 (S:l>.
GóMövő: Neubauer (2>. Klcrrvanovita í2) 
és Ürge. illetve Neufeld (2, mindkettőt 
ll-esből).

Compnctor II.—Juta TI. 6:1 (2:1). Gól
lövö: Karnis (3), Novák 2) és Jelen,
illetve Erdős.

D éli c s o p o r t
KTK II.—Kalapos II . 2:1 (1:0). Góllö- 

vő: Nagrv. W hoffer. illetve Sutyák I.
Cs. MÜVE III.—Est II. mérkőzést az 

Est lemondta-
MA VÁG I I I —Siketek 5:2 (2:1). Gól-

lövo: Konarik (2). Pintér (2, egyet/
ll-esből) és Györkös, illetve Walzl és 
Kubik II. (ll-esből).

HEAC—Hungária II. 5:0 (0:0). Gól
lövö: Makkai (2), Beklcer (2) és Keresz
tes (ll-esből).

Vámmentes—ETC II. 3:1 (2:0). Gól-
lövő: Somogyi (3), ill. Altmayer (ll-es 
ből).

V. osztály.
Keleti csoport

Filtex I I —Tipográfia II. 1:0 (0:0).
t*. Juta II.—NJTC II . mérkőzésre nem 

jelent meg az NJTC.
A WMTK III.—Hálókocsi III. mérkőzés 

elmaradt, mert a Hálókocsi néni jelent 
meg.

HEAC II.—Ganz III . 2:0 (2:0).
K. Törekvés II.—SzFC III. 4:3 (2:1).

Nyugati csoport
Tural II.—BESC TI. 2:1 (0:1).
PTSC II.—TEK II. 10:2 (4:0).
NTC II.—Fodrászok II. 3:1 (2:0). 
MFTR II.—BSC II. 6:1 (5:1),
B. Magyarság II.—BAC II. 2:1 (1:0).

Északi csoport
KEAC II.—Föv. Alt. II. 7:3 (3:0).
BSzKKT III.—BVSC III. mérkőzés el

maradt, mert a játékvezető nem jelent 
meg.

Törekvés III .—RÁC II. mérkőzés el
maradt, mert a RÁC nem jelent meg a 
pályán.

VÁC ír.—UVASC II . 3:3 (2:2).
Spárla Jf.—RTK II . 4:3 (2:1).

Déli csoport
FSE II.—BBFC II. 4:2 (2:0). 
KAFC—FSC III. 3:1 (2:d\
Gamma III—Siketek II . 13:0 (4:0). 
LóFC II— OSOS 1:9 (0:0).

Előkészítő osztály
Északi csoport

Az UTE III.—ZAC II. mérkőzés elma- 
-r\t, mert a ZAC nem jelent meg. 
PATE H.—TLK I I I . 7:1 (2:1).

Déli csoport
soárta I H —Fü'rp'otleTuség IT. (3:1). 
Postás i n . —Törekvés IV. 4:2 (1:1). 
Vámmentes II.—Ganz IV. 11:0 (5:0).

Vidéki bajnoki mérkőzések
K E L E T I AJLSZG v’JKTSEG

I. osztály
Debreceni VSC l í .—B. Turul 3:1 <l:ö>. 

Berettyóújfalu. Vezette: Kovács L. Az 
első félidőben a vendégcsapat, szünet 
után a Turul volt jobb. Góllövő: Orsó
(2) és Osztrovetzki, ill. Kashegyi (ll-es 
ből).

MVTE—Csapi SE 4:1 (3:1). Mátészalka. 
Vezette: Sárost. Nagy imény. megérde
melt győzelem. Gól lövő: Tóth (3) és
Várkonyi, ill. Genesi (öngól).

NyVSC—NvTVE II. 2:1 (1:0). Nyír
egyháza. Vezette: Németh, Gyenge, szín
vonalú játék. A döntetlen igazságosabb 
lett volna. Góllövő: Héczey és Szepesi, 
jlJ Álmos dr.

Ungvári KMSC—V. Turul 2:1 (2:1).
Várpalánka. Vezette: Kazinczy.

DEAC—Derecsskci MOVE 4:3 (2:1).
Debrecen. Vezette: Sass. Hullámzó játék, 
nagy küzdelem. Góllövő: Tóth I.. Tóth 
XI., Balogh I. és Balogh XI., ill. D. 
Nagy (3).

DMTE—Karcagi MOVE 1:0 (0:0). Deb
recen. Vezette: Gorondi. A döntetlen
eredmény igazságosabb lett. volna. Gól- 
lövő: Fülöp (ll-esből).

NYUGATI ALSZÖVETSfiG
L osztály

FÁK—Székesfehérvár* MÁV Előre 7:1 
(3:1). Fűzfő. Vezette: Bóröndi. Megérde
melten győzött a sokkal jobb hazai csa
pat. Góllövő: Deák (3), Winkler (3,
egyet ll-esből) és Hajdú, ill. Szerváczi. 
ló : Szita. Deák és Almás, ill. Iíiss, Csi
szár és H^nrich.

II. kér. SC (Győr)—UKFC 2:1 (0:1).
Komárom. 500 nézu Vezette: Grársássi. 
Szüne» után r,z UKFC visszaesett. Gól
lövő: Winkler (2). . ill. Mészáros.

Haladás ÍL -E T O  l í  3:1 (1:1). Győr. 
Vezette: Csád-er. Unalmas, csapkodó já
ték. Góllövő: Forgács. Bcraxa, Ma.ior
IT-, illetve Petöhaza. Jó: a góllövők, ill. 
Bognár-

Magyaróvár! Hubertus—SSE S:3 (1:01.
Siófok. Vezette: Ernei. A gólarány túl
zott. Góllövő: Spisák (2), Király (2), 
Erdős TI- (2), Zeolnay (2), ill. Nagy, 
Kiss, Bíró.

S*FC—DAC (Győr) 4:0 (9:0). Szombat
hely. Vezette: Krausz Az első félidő
ben egyenrangú ellenfelek. Szünet után 
a DAC kifulladt. Góllövő: Paár (2), 
Tóth és Schütz (ll-esből). Jó: Szabály, 
Schütz, Liscse-i. Horváth I. és Pintér, 
ill. Szűcs, Tóth I-, Tomcna, Angyal ce 
Lartcsek.

Győr! AC—Unió 2:2 (1:0). Várpalota.
Vezette; FCama.rcli. Durva, csapkodó mér
kőzés, az első félidőben a GyAC, szünet 
u'án az Unió volt jobb. Góllövő: Kovács 
II. és Schwartzkopf, ill. Kapocs és Mi
kes (ll-ceből). Jó: Schmuck, Schwartz
kopf, Lantos és Winkler, ill. Murányi, 
Cs i szn r és I\ a pocs.

PPSC—MÁV Kinizsi 2:2 (2:1). Pápa- 
1500 néző. Vezette* Jáger. A helyi rang
adó nagy küzdelmet, igazságos eredményt, 
hozott Az f>. percben sarokrúgás után 
Magyar fejeli az oteő gólt. 1:0. A ;>0. 
percben Lengyel 1 l-csből egyenlít. 1:1- 
A 31- percben Bulla váratlan gólt lő. 
2:1. Szünet után a 33. percben Szalmás} 
pompás lövéssel egyenlít. .Tó: BoTTá és 
Vámos, ill. Tóth, Páll’i és Szalmási.

II. osztály
MBE-M OVE Veszprémi SE 8:2 (1:0).

Mór. Vezette: Lovász. Góllövö: Szatzker 
(2), Klein, ill. Mesterházy, Kun.

Hajmáskéri SE—ARAK IT. 4:0 (2:0).
Székesfehérvár. Vezette: Jaeger, Gól
lövő: T ukács (4).

SSE II.—Székesfehérvári MÁV l í .  4:3 
(2:1). Siófok. Vezette: B eb esi. Góllövő:
Sárközi, Gujtor, Popp, Molnár, illetve 
Karclotó, Szőke, Pulai- 

SzFC II.—Szentgotthárdi KG 5:9 (3:01- 
Szombathely. Vezette: Váraliy. Góllövő: 
Horváth II (2), Francz t2) és Janzsó 
(ll-esből).

KSE—Körmendi TK 2:0 (1:9). Kőszeg. 
Vezette: Keresztényi Góllövő: Purgai és 
Sípos.

PPSC I I — MÁV Kinizsi II. 3:1 (2:1).
Pápa. Vezette: Tóth A. Góllövő: Boscho- 
ner é>?, Sámpár. ill Kühár.

SS SE II.-S V S E  II. 8(1 (3:0). Sopron. 
Vezette: Kovács. Góllövö: Bozda (5), 
Schcrmann, Neumann, Pál.

ÉSZAKI ALSZÖVÉTSÉG
I. osztály

SalBTC I I — SFC 6:1 (3:0). Salgótarján. 
Vezette: Kovács B. Megérdemelt győze
lem. Góllövő: Csuperda (3), Selmeczi,
Bognár és Nyerges, illetve Selbesti.

Ózdi VTK II.—MMTE 1:1 (1:1). Mis
kolc. Vezette Fehérvári. Egyenrangú el-

B U D A P E S T

s z é x e s f ö v A r o s
ELEKTftOMCS MÜ¥E6
a mijus havi költözködésekkel kap
csolatban felhívja igen tisztelt fo
gyasztói figyelmét az alábbiakra:

A helyiségből való ki- vagy be
költözést, illetőleg az áramszolgál
tatás megszüntetését,- vagy megkez
dését a torlódások elkerülése végett 
mielőbb, de legkésőbb t-f nappal a 
költözés előtt kérjük bejelenteni, 
mindenkor az ú j  f o g y a s z t á s i  
h ely  sze r'n t ille té k e s  k ö r . 
ze ti iro d án k b an . A szükséges 
munkálatok pontos elvégzését csak 
akkor biztosíthatjuk, ha a bejelentést 
a fogyasztó személyesen, vagy két 
tanúval igazolt meghatalmazottja 
utján eszközölte. Pénzbeszedőinknek, 
mérőleolvasóinknak, szerelőinknek 
átadott üzenetek teljesítéséért fele
lősséget nem vállalunk

A bejelentés elmulasztása esetén a 
fogyasztó felelős a további áram- 
fogyasztásért.

K ö r z e t i  i r o d á i n k -  tt„ Mar- 
git-körűt 15., 1V„ Eskű-út 5., V„ 
Váci-út 7k„ VIII., Baross-tér 2„ IX.,
Ferenc-kőrút fl— 11.

Ugyanott kiállítási helyiségeink is 
díjtalanul megtekinthetők

BUDAPEST  
SZÉKESFŐVÁROS  

ELEKTROMOS MŰVE

lenfelek küzdelme. Góllövö: Baros iXX=o 
ül. Kripkő.

DiMAVAG II.—Kassai Törekvés 9:3 
(6:1), Diósgyőr. Vezette: Györkefalvi.
Biztos győzelem. Góllövő: Liptai í.4),
Somost (2). Teleki. Kalotaá. és Ijjász, ilL 
Miniczkv, Kiírnék és Weinstpck.

SSE II.—Baglyaaljai SE 4:3 <4̂ :2L
Salgótarján. Vezette: Markovics. A SSE
jobb fedezetsorának köszönheti a győ
zelmet. Góllövő: Molnár, S zaffián, Vésel 
és Trubjánszky, ill. Sípos, Szabó és Er
dős.

!\ BüSE—Hatvani VSE 0:0. Sagyva-
pálfalva. Vezette: Szlavkovszky. A ki
tűnően védekező HVSE megérdemelten 
vett el egy pontot a gyatra csatársorul 
FBSÜSE-til.

MBTC—MESE 3:2 (2:0). Mucsony. Ve
zette: Zeltner. Erősiramú változatos mór- 
mérkőzés. Góllövő: Szőgyén (2). MaT-
cinaskó, ill. Juhász és Sztrapkovies.

BTSE—Apátfalva! SC 1:0 (0:0). Ba
lassagyarmat. Vezette: Lakatos. Végig
erős iram. Góllövő: Rónási.

II. osztály
SalBTC III.—Hatvani CSE 3:0 (1:0).

Salgótarján. Vezette: Halácsi. Góllövö!
Soltész (2) és Müller.

HVSE II. -Egri MESE í í .  2:0 (T:0); 
Hatvan. Vezette: Bori. Góllövö: C»ányi 
éa Vrankó. .

DiMAVAG III.—Bánszállási TK 4:0 
(4:0). Diósgyőr: Vezette: Marőth II. Gól
lövő: ICluj, Tóth II., Végvári és
Schramkó.

P T K  II.—Szerencsi CCsSE 1:1 (1:0)*
Pereces. Vezette: Mies. Góllövő: Polca
II.. ill. Pető (ll-esből).

íteecsk! TK—J. Leírni 2:2 (1:1). Jász
berény. Vezette: Csala. Góllövő: Ora\̂ et25» 
Rénás, ill. Péli, Bojtos.

MÁV SAC—Farkaslyuki OTE 2:1 (0:0). 
Sátoraljaújhely. Vezette: Schramkó. Gól
lövö: Klein és Tallián, ill. ázeveszky
(öngól).

NŐSE—KBSE 5r0 (3:0). *'"Nagybátony. 
Vezette: Gyurcsik. Góllövő: Tóth (2). 
TJiházi IV., Újházi III. és Frigyes* 
(11* csbői).

S Z E G E D I A L O S Z T Á L Y
I. osztály.

SzTE— Kiskunfélegyházi HVSE 2:®
<0:í». Szentes. Vezette: Remínyfl. Az elsÓ 
félidőben csapkodó játék. Szünet után a2 
SzTE biztosan győz. Góllövö: Szabó 
és Szem eredi.

Szegedi VSE-rKTE 1:3 (t:#). K ecskf 
mét. Vezette: Pataki. Végig mezőin y j^' 
ték folyt, az SzVSE Sajtos T. szrbadrú' 
írásából ér le el a gólját. Jó: Balogh 
Sajlo-s I., Székely és Borbély I., illetve. 
Borsodi, Karnzsia, Magyar L , Míkloö 
és Ilusztik.

II. osztály
Kiskunfélegyházi HVSE II.—SzTE IL

2:0 (1:0). Szentes. Vezette: Kiss J. Gól
lövö: Laczkó és Czibus.

KuTE—Ujkécakei MOVE 5:2 (2:1). Kun* 
szcnlmárton. Vezette: Dudás. Góllövö*
Tóth. Burzon, Mészáros, Busái, Klein* 
ill. Varga Köves! (ll-csből).

K. MÁV—KTK 13- 1:0 (1:0). Barátsá
gos. Vezette: Horváth Z. Góllövö: Hor
váth. Az eredetileg bajnokinak kitűzött 
mérkőzést barátságos alapon játszottál* 
le, mert orvos nem volt a pályán.

KTK—Szentesi MÁV 3:1 (3:0). Kiskun
félegyháza. Vezette: Horváth F. Góllövö: 
Fehér 2, egyet ll-esből), Gulyás, i l le t i 
Szabó I. (ll-esből).

CSABA I ALOSZTÁLY
I. osztály.

CsAK—Törekvés 2:1 (1:8). Békéscsaba*
2-J.-J néző. Vezette: Farkas. izgalmas*
változatos mérkőzés, megérdemelt CsA&* 
győzelem. Góllövő: Sárfalvi és Fáskertí*
111. Szák (ll-esből). Jó: Hankó, Fabuly#* j 
Bohus I. és Uhrin, ill. Medovarszky, Vd- 
lé^tinvi é«{ Szák.

GyAíJ—BÍSE 2:1! (!:9). Gyula. Vczefj 
te: Steigerald. Gyenge játék, nagy- GyA^ 
fölény. Góllövő: Kocsis és Schmidt. 
Gyarmati, Drapos és Gácsi, illetve F0* 
csai, Zahorán II. és Fábián.

II. osztály
Sss. Turul SE—Gárforosi SE 2:1 (2í*^

Szarvas. Vezette: v. Nagy. Góllövö: Hor
váth, lladadi, ill. Müller- 

ÖMTK—OFC 3:1 (2:0). Orosháza. Ve
zette: Gáspár. Góllövő: Soós (2, mind
kettőt 11-esbŐl), illetve Camporesse.

K IS K U N S Á G I A L O S ZT A U T
I. osztály

B. MOVE—Kalocsai SC 4:3 (1:0). I>"
naföldvár. Vezette: Várady. Slvezete”
szép mérkőzés. Gőllövö: Szabó, Sál®"
Kurucz, Böhm, illetve Hajz (3).

KLE—Keceli EE 5:0 (1:0). Kiskőróf 
Vezette: Szabó. Góllövő: Romsícs fel'
Szentgyörgyi (2). Balog.

K. MOVE—SoWvacUkcrii Torul 3:0 
Kiskunhalas. Vezette; Moldoványi (BP-c 
Biztos győzelem. Góllövő: Szabó (2, egy*1 
ll-esből) és Nagy

lUfikunhalasi AC—K. MOVE 5:2 13:1’:
Kiskunmajsa. Vezette: Huszár, Góllövö; 
Virág (2). Királv, Karkesz és Pinter 
(öngól), ül. Juhász I. és Juhász IX- 

KEK—Jánoshalmái SE 4:0 (1:0).
bia. Vezette: Darányi. Góllövö: Irsai (»> 
Kovács és Vöröst

II. osztály.
K. MOVE II — Soltvndkerti Turul

5:2 (2:1). Kiskuhhalas. Vezette: Bi v̂*
Góllövö: Szalay (5), illetve Nyúl (2).

d é l n y u g a t i  a u s s s ö v e t s ®0

P é c s i  a lo sz tá ly

I. osztály
ZsSE—SiraBTC 3:8 (1:8). Pécs. 'V m *Z  

Doni.ián. A ZsSE az I. félidő 80. P*?r2| 
töl Tadies sériililsc miatt tíz oiph ,
játszott. Góllövö: Zíida, Takács,- S f í v '  

ZMNTE—Pécsi BTC 4:3 < 2 :1> .*™ ÍÍ 
kanizaa._ Vezette: v. Adorján.
ellenfelek, szerencsés győzelem.
Istenes (2). Csöngei. Varga, illetve ,H«J 
váth II.. Horváth IV. és Beneenleitne;

MSE—kapoBvári * TSK
Mecsekszabolcs Vezette: Kesmars-J&. 
Góllövö; Kurúcz (3), Kiefer, K oS f
(ll-esből), illetve Kovács.

ÖVAC—NTSE 2:1 (2:0). N agyfád. 
zette: Czvetkó. Változatos .íat.ek. Gv
lövő: Kállosi és Krivitz, iH- Horváth.

II. osztály:
MTE I I — Pécsi DVAC II. 2:1 f l j i

^Íohácí? Vezette: Iványn Jollovo*
hart. é* Sohncidor. il^elve Szegedi. 

PBTí. TI.—PVSK II. 4:2 (2:1).
V ezette; K oller, Góflövíj: Kovács, íU'nai, S'lücsinffer, Horváth (öngól), 
Ga.icsy, Pozsgay-

KSE—SzCFC 5:2 (3:2). Komló.
zette: Rudas (Bpest). Góllövő: C ím
(3), Kiss, Scemayer, ill. Galambos W



l a o B M a a — m
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BTK—r^aliácsl TE 4:1 (2:3). Bonyliíd. 
Vez'etíev Márton dr. Biztos győzelem. 
Q olW v/í Landlicrr (2), Mészáros Ul-es- 
ool)., Kunyó (Ölig •!), illetve Tamcr.

Bácsalmási MOVE—TSE 4:1 (é.l). Szek- 
szavü. Vezette: Csik. A TSE a II. fél
évben  nagyon visszaesett. GóMSvö: 

: tő le*  (2;. Trűzer és Szál, ill. Gyüszü. 
Bácska—IIMTE 1:0 0 :0 ) . Baja. Vezet

ne: Kasl. Mindkét csatársor gyengén
Játszott. Góllövő: Hatos. Jő: Babata,
Vajity, Strahl ég Kemény, illetve Rápity 
■és Hatos.

K Ö Z É P M A G Y A R  A I,SZÖ V E TSÉ G
5. osztály

S*. MÁV n .—Ceglédi MOV® 2:9 <!:»>.
Szolnok. Vezette: Czigelédi. A szolnoki
csapat végig határozott fölényben ját
szott. Góllövő: Sárkány (2).

Dunakeszi Magyarság—MSE 1:0 (3:0). 
IMonor. Vezette: Pintér. Fölényes győze
lem. Góllövő: Zsiros (2), Kuzmann (2) és 
Pánczél.

V. Reménység—Gödöllői IK 5:0 <3:0.
Vác. Vezettet Müller. Remekéit a hazai 
csapat csatársora. Góllövő: Gömöri I.
(11-asböl), Virscliinger (2) és Takács (2).

Váci SE—RTK 1:3 (1:0). Rákoscsaba. 
Vezette: Mátravölgyi. Góllövő: Zer.tai,
Illetve Bába. Kurdit VSE és Pajzst RTK 
kiállították.

I. B) osztály:
DAC n — Váci SE II. 2:1 <1:1\ Dorog.

Vezette: Maróti. Góllövő: Gyarmati, Csiz
madia. illetve Böhm.

GySE-—Rákoscsabái TK II. 4:1 (3:8).
■ Gyöinro. Vezette: Járdány. Góllövő:

Rohfeld, Oláh I., Ferenci I., illetve 
László.

Nagytétényi ISE—FTK 2:2 (2:8).
Felsőgod. Vezette: Várkonyi. Góllövő:
•Steiner és Stöcker. ill. Molnár és Gyur-
■cs- ovi.

B. MOVE—CödöBől IK II. 3:0 (2:8).
Rákoscsaba. Vezette- Szántó. Góllövő: 
Reitinger (2) és Szakonyi.

Cinkotai TK—Cs. MÜVE 2:2 (2:). Csö
mör. Vezette: Péntek. Gőllővő: Abonyi
és Raziár, ill. Erdélyi és Szabó.

II. osztály
PÁC, II— Gyö-nroi MOVE 1:1 (0:1). Pé- 

Cel. Vezette: Lendvai. Góllövő: Mikes,
111. Márkus.

K E L E T I ALS.t ö  V É T SÉ G  
S. esztály:

MOVK HTE—flalmazn jvá rosi SC 3:0
,4 3 :0 . Hajdúböszörmény. Vezette: Vajda. 
Góllövő: Géza (2, egyet 11-esbőí) és Só- 
vágó.

P. MÁV—Debreceni BSE 2:0 (2:0).
Püspökladány. Vezette: Kádár. Gólövő: 
Biskó és Regényi.

É S Z A K I A IiSZÖ V É T S É G
I. osztály

BLASE—ETK 6:0 (2:0). Borsőclnádasd. 
Vezette: Huszár. Góllövő: Löfler (2),
Sdiczák (2), Nagy és ’Osvald,

II. osztály
UTASÉ II.—ETK II. 0:0. Borsőd- 

Bádasd. Vezette: Keresik.
DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

Pécsi alosztály
I. osztály

' "  DPAC <Péc»)-~ KKAC 2:1 (1:1). Ka-

fosvár. Vezette Kelest dr. Góllövő: Pap, 
ipos, illetve Györfl II.

SZEGEDI ALOSZTÁLY
1. osztály.

MTK—Sylvanla 3:1 (1:0), Makó. Ve
ttette. Liliom. Erősiramű, szép mérkő
zés. Góllövő: Ponyetz (2) és Takács, ill. 
Klein.

UTC—Makói AK 1:0 (1:0). Szeged 
Vezelle: Lázy. Az 17TC ezzel az egy gól
lal jobb volt. Góllövő: Koszó. Jó: Ko
vács dr, Koszó és Pintér I., ill. Halász 
és Juhász.

SzTK—Kecskeméti AC 3:2 (2:1). Sze
ged. 1200 néző. Vezette: Emffdl. Végig 
óriási Iramú mérkőzés Az SzTIC nehéz 
küzdelemben megérdemelten nyert. A 
KAC-nak ez volt az első veresége! GóJ- 
lövö: Kókai (2) is  Kiss L. Hl. Harmat 

. és Barakonyl. Jó: Flxmer, Pakó, Kaku- 
síi és Kiss 1.. ill. Barakonyi, Harmat, 
Gáspár és Kliment.

II. osztály
KFLE—HASE 3:1 (2:1). Kiskundorozs- 

tna. Vezette: Schmődl. Góllövő: Gábor
II ., Dudás, Takács, illetve Mohácsi.

SzFIK—Makói A li II. 3:1 <*=0>: , Sze
ged Vezette: Biiky Góllövő: Búíó (2) 
Ős Erdei, illetve Somod!- Gombkötőt 
MÁK kiállították.

KKAC: II.—Rákóczi 5:8 (3.9). Szeged. 
Veisetlc: Kovács. Góllövő: Péter (2),
Borsai, Kirinyi és Dorogi.

Postás—Zrínyi 4:9 (1:8). Szeged. Ve
tette: Ábrahám. Góllövő: vitéz ördög 
(3, egy, t ll-csböl) -5s Venkey.
; SzVSE, II —Kisteleki TE 3:9 (1:0). 

Szeged. Vezette: Páíffy. Góllövő: Bakos 
Gl-esből), Sós és Sajios III. (11-esből).

c s a b a i  a l o s z t á l y
|. osztály

M AIT—Békéscsabai MÁV 5:0 (5:0). Me
ző, ur. Vessede. Koros. A M AIT biztosan 
győzött a tartalékos MÁV ellen. Gól
jövő; Róna (2), Cepe, Magyar III, és 
Tamási.

II. osztály
CÁSS—Vésztől SE 8:9 (3:0). Sarkad- 

Vezette: Balog. . Góllövő: 0  né vári (2). 
Vas II. (2), Szabó, Kecskés III.

-Hétfő, 194(1 április 15. ssssar

AZ IFJÚSÁGI KERET 
kedden délután fél 4 órakor a Va
sas-pályán edzést tart. Ezen az ed
zésen köteles megjelenni minden já
tékos, aki a téli edzőtáborban volt. 
Akik a MOVE pénteki rostáján 
résztvettek, továbbá az újpesti kör- 

labdarúgói szintén kötelesek 
triegjalenni az edzésen. Felszerelést 
a játékosok visznek magukkal.

C S 2A S

Készül az yfánpőílás
Utánpótlás úszókeret-edzés a Nem

zeti Sportuszoda nyitott medencéjé
ben. Ezt a társaságot még az ősz vé
gén állították össze az egyesületek 
legtehetségesebb fiatal versenyzői 
bői. A tervek szerint a nyári ver 
senyévadban feltűnő fiatalokból fog
ják kiegészíteni e keretet, az után
pótlás legjobbjai pedig átkerülnek a 
válogatott keretbe. A nagyok közé 
az út tehát az utánpótláson át ve
zet. Sajnos, odáig még nem jutot
tunk, hogy általános tömegnevelés 
lenne megvalósítható. Ezt a mun
kát a maguk szegényes anyagi esz
közeivel az egyesületek végzik. A 
válogatott-, utánpótlás- és hölgyke 
retbe csak a legtehetségesebbek ke
rülnek be, hogy legalább ezeket 
szem előtt tudja tartani a szövet
ség. Az utánpótlás-keretben még 
nevelő munka folyik. Komoly, cél 
tudatos program alapján dolgoznak 
a fiatalokkal, hogy megbízható ver
senyzőgárdát neveljenek.

A keret munkáját Rajki Béla ve
zeti. Az első célkitűzés az állóké
pesség növelése. Fordulás, rajto
lás, a stílushibák javítása a műsor 
első száma és csak ezután kerül 
sor a gyorsaság fokozására. Először 
természetesen rövid távon. Amikor 
a versenyző odáig jut, hogy pél
dául 25 métert nagyjából egyforma 
idő alatt úszik le 10—15 hossz előtt 
és után, akkor áttérnek az 50 méte
res gyorsedzésre. Ezzel elérik, hogy 
egyenletesen úszó, megbízható ver- 
senyzögárdát nevelnek.

Időbelileg úgy állították össze a 
műsort, hogy a versenyzők az idény 
közepére legyenek formájuk tető
pontján. Az előkészítő Időben, a téli 
„holt idényben" megtanulják és el
végzik azt a munkát, amire a ver- 
senyévadban nem lehet Időt szen
telni. A versenyen azután jöhet a 
többi. Az akaraterő, kitartás, egy- 
ei?y_ verseny izgalma és különleges 
hatása, az ellenfelek azután kihoz
hatnak a versenyzőből valami vá
ratlan nagy időt, de az alapokat 
mégiscsak a rendszeres, komoly 
munka adja meg.

Alább közöljük az utánpótlás
úszókeret tagjainak névsorát: Bara
nyai Béla, Barbácsi Endre, Ignáczy 
Dezső, Mucsnyálc Károly, Polgár 
György, Ragé Lajos (MAC), Czarr- 
kő Miklós, Salgá György, Szath- 
máry Elemér,' Sztonkovíts László 
(FTC). Forgács József, ‘ Mati Ká
roly, dél Medico Endre BSzKRT: 
Hámori 7. Béla, Hámori II. György, 
Németh Sándor BBTE; Adler Ró
bert, Pogány Zoltán, Szobi Tódor 
MUE: Domjén Ottó és Kertész
László UTE.

p&fcversenyben: 1. MAFC (Bálint, Job
bágy, Szikla) 12 pont, 2, BEAC 20, 3. 
TFSC 24, 4. PEAC 31.

BIRKÓZÁS
Ax MTE II. o. birkőzőverseny eredmé-

nyel; L égsú ly  1. Nagy Bp. Levente. 2. 
Szűcs Ganz. 3. Slmor Dunakeszi Ma 
gyarság. Peheelysúly: 1. Bogdán B. Be 
vente, 2. Berde B. Levente, 3. Elefánt! 
WMTIC. Könnyűsúly: 1. Czlráki MAC, 2 
Cinege Postás, 3. Kéri Bp. Levente. — 
Váltósúly: 1. Szécsi Húsos, 2. Hidasi
Testvériség. 3. Mártonfi Postás SE. — 
Középsúly: 1. Bánki Testvériség, 2, 
Garai VÁC 3. Gocs M. Posztó. — Ne
hézsúly: 1. Németh MAFC, 2. Orbán
B, Vasutas, 3. Ormai Vasas.

FŐISKOLA
WOLF (TFSC) A LEGJOBB FŐISKOLAI 

NŐI TORNÁSZ
Vasárnap rendezte a MEFROK Magyar- 

ország ezévi főiskolai női tornászbajnoki 
versenyét a TF tornatermében. A baj
nokságban a TF és a szegedi TFSK 
hölgyversenyzői indultak. Az egyéni ver
senyben nagy küzdelem után W olf győ
zött klubtársa, Tt mák előtt. A csapat 
bajnokságban Is a testnevelők bizonyul
tak a legjobbnak. Galamb és Romák ki
tünően szerepelt az egyes szereken. Rész
letes eredmény:

Egyéni verseny: Gerenda: 1. W olf
TFSC 18.9, 2. Romák TFSC 18.8. — K or
lat; 1—2. W olf és Romák TFSC 19. — 
Talajgyakorlat; l. Romák TFSC 19. 2.
W olf TFSC 18.8, 3 Tordai TFSK 18.7. 
•'gras; 1, W olf TFSC 19.5, 2. Romák
TFSC 19. — Egyéni összetett versenyben: 
1. W olf TFSC 76.2, 2. Romák TFSC 75.8.

Csapatverseny: Korlát: 1. TFSC (Ga
lamb, Romák. Wolf, Fenyvesi, Bertalan' 
17.4, 2. TFSK 45.8. — Talaj: 1. TFSC
47.3. 2. TFSIC 4(\2 — Gerenda: 1, TFSC 

T g JX  43. — Ugrás: 1. TFSC
47.7, 2. TFSK 44.8. összetett csapat-
versenyben: 1, TFSC 188 pont, 2. TFSK 
L9.I. "7. Zfl|K';!i szabadgyakorlatban: 1.TFSC, 2. TFSK.

BÁLINT (MAFC) NYERTE A FŐ
ISKOLAI KEZDŐ MEZEI VERSENYT

Vasárnap délelőtt a BEAC-pálya kör
nyékén rendezte a MEFSOK főiskolai 
kezdj mezei futó versenyét, mintegy 
3500 méteres távolságon, A verseny 32 
indulója közül Bálint, a műegyetemeik 
tehetséges hosszú távfutó ja  ért először a 
célba. A hármas csapatversenyben is a 
MAFO-futófc diadalmaskodtak. Részletes 
eredmény: 1. Bálint MAFC 12:30.4, 2.
Bokotej TFSC 12:52, 3. Medovarszky
PEAC 12:53.4, 4. Babura BEAC 12158.6. 
5. Jobbágy MAFC, 8. Szikla MAFC. 3. 
Surányi BEAC. i Pataky TFSC, 9. Raj-, 
csányi BEAC 10 Bakonyt P.EAC. Csa-

baj ái  gyárt mányú e $ k ü l l ő i ü l

ellenőriző ő rrfic
munkások, tisztviselők, énetiorvk. gépek, jár
müvek, akkofdelszámolás, tel jesítmény és 
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A Kormányzó 
! jelenlétében zajlott le 

a Gömbös Gyula 
emlékverseny

Nagyszámú érdeklődő jelenlété
ben bonyolították9 le a Gömbös 
Gyula-emlékverseny döntőit. A va
sárnap délutáni döntőt végignézte 
vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója, akit 
Révy Kálmán, az Országos Tiszti 
Kaszinó elnöke és Vincze András 
nyug. altábornagy fogadott.

Délután először a szombatról el
maradt párbajtőr döntőmérközéseit 
vívták lé. Nagy harc után a követ
kező végeredmény alakult ki:

1. Idrányi HTVK 7 győzelemmel, 
2. Dunay MAC 6 gy. (Dunai Kevey 
ellen nem vívott, mert megrándult 
a lába), 3. Gyalókay HTVK 5 gy.,
2 k. t„ 4. v. Bartha 5 gy., 7 k. t., 5. 
Rerrich BEAC 4 gy., 6. Kevey HTVK
3 gy., 7. Széltelyhidy HTVK 3 gy., 
8. Hennyey 1 gy., 0 k. t., 9. Joós 
HTVK 1 gy., 2 k. t.

A délelőtti kard selejtezőkből a 
következő versenyzők kerültek a 
karddöntöbe:

I. csoportból: Kovács HTVK,
Kőszeghy HTVK és Gerevitíh MAC.

II. csoportból: Rajczy dr- BEAC, 
Berczelly HTVK és Szedmáky MAC. 
Ebből a csoportból Pesthy esett ki.

III. csoportból: Maszlay HTVK,
Rajcsányi MAC és Bay dr. BEAC.

A döntő első felét folytatólag 
vívták le és a negyedik forduló után 
a következő helyzet alakult ki:

Vezetett 4 győzelemmel Gsrevich, 
második Rajczy dr. 3 győzelemmel 
(mindkettő veretlen), utánuk Ko
vács 3 győz. 1 vereség, XPaszlaynak, 
Berczellynek és Bay dr.-raak'2 győ
zelme és két-két veresége volt 
ekkor. Rajcsányi 1 győzelmet ara
tott, Kőszeghy éá Szedmáki pedig 
győzelem nélkül állott az utolsó he
lyen.

A délutáni döntőben Rajczy le
győzte Gerevicliet és így ö ragadta 
magához a vezetést — 4 győzelem
mel.

Ezután Rajczy dr kikapott Kő 
szeghytöl és Berczellytöl és így el
esett az első helytől.

Végeredmény: 1. Kovács HTVK 6 
győzelemmel, 15 k. t., 2. Rajczy dr 
BEAC 6 gy., 17 k. t., 3. Gerevich 
MAC 5 gy., 11 k. t., 36 adott tus*, 4 
Berczelly HTVK 5 gy., 11 k. t.„ 30 
adott tus, 5. Maszlay HTVK 4 gy.
10 k. t., 6. Kőszeghy HTVK 4 gy.
11 k. t ,  7. Bay dr BEAC 3 gy., 7 k. 
t., 34 a. t„ 8. Rajcsányi MAC 3 gy.. 
7 k. t., 29 a. t„ 9. Szedmáky MAC 
0 győzelem.

A csapatversenyt és ezzel a Göm
bös Gyula-váödordíjat a HTVK csa
pata fölényesen nyerte. (Ezúttal 
már negyedszer.) A csapatverseny 
végeredménye: 1. HTVK 56 pont, 2 
MAC 18 p„ 3. BEAC 13 p.

KECSKEMÉTEN . 
vasárnap rendezték Dél kenület egyéni 
kardvívóbajnokságrait. A  veríFuyen tizén 
indultak. Szobonyi csak holtverseny 
után győzte le Horváthot. Eredmény: 
1 Szobonyi IiEAC 6 gy-. 2- Horváth E. 
KAC 6 gy., 3. Vózh KE AC 5 gv„ 4. 
Szándai KAC 5 gy.. 5. Horváth SzHT- 
VSF, 6. Rirhter dr EzVSE. 7. Szü"3 
SzHTVSB, 8. Baltazár SzHTVSE, 9. 
Nagy KAC.
A VII. JHVÓKERÖLET BAJNOKSÁGAI 

Miskolcon bonyolították le a VII. vívó- 
ke’ ület vlvóbajnoííSágait. Népes mező
nyök és szép összecsapások jellemezték a 
versenvt. Eiedmények:

Kardot apatbá jnoksáij (5 induló); 1. 
Miskolci Tiszti Vívókör I. (Kapui, Gerő; 
Csiszár. Kemenes), 2. MTV II., 3. Mis
kolci Jogász Turista Egylet.

Tőr egyéni bajnokság (9 Induló): 1.
Kapui MTV 7 gy, 2. Gerö MTV 7 gy- 
(A döntő csőriét Kapui 5:4 arányban 
nyerte), 3. Lonoauer Miskolci Kath. 
gimn. 6 gy., 4. Csiszár MTV 6 gy., 5, 
Bárczay MTV 4 gy.. 6. v. Horváth kath. 
gimn. 8 gy.

Női törbajnoksáa (5 induló): 1. Bruck- 
ner Marianna Miskolci ref. gmn. 4 gy. 
2. Nádasdy Mária MVSC 3 gy., 3. Sü
veges Mária e. k. 2 gy., 4. Krenner 
Kató MVSC 1 gy.

CÉLLÖVÉSZET
A Magyar Országos Lövész Szövetség

vasárnap, délelőtt 10 órakor az aréi.nüti 
Horthy Mlklós-lStéren a hatalakos olim
piai pisztolylövészetben bemutató és 
tehetségkutató versenyt rendezett. 
A nagyszámú érdeklődő közönséget 
Neuhold Koméi, a Horthy Miklós LE 
elnöke köszöntötte, majd Furtkovlch 
Béla, a szövetség alelnöké a ,,gengszter" 
lövés jelentőségét ismertette azzal kap
csolatban, hogy ebben a számban a 
magyar csapat világbajnokságot nyert. 
A bemutató lövészeten részvettek az 
olimpiai keret és a világbajnoki csapat 
tagjai. A versenyt Takács Károly őr
mester (budai Hotis) nyerte 54 lövésből
53 találattal, 2. Pados (ungvári Hotisi
54 52 3. Börzsönyi BPLE 54 52. 4. Dombi
BFLE 54 51. 5. Morvay BPLE 54/51.
6 Kőszegi (kőszegi Hotis) 54 5t. A tehet
ségkutató verseny iránt rendkívül nagy 
érdeklődés mutatkozott. A versenyen az 
ország minden részéből 110 jelentkező 
indult, különösen sok MÁV-lövész és 
MOVE-lövészhölgy.

Kitűnően sikerült versenyt rendezett
vasárnap az Országos Magyar Galamb- 
lövő Egyesület. Hazai Imre őrnagy két 
versenyszámban győzött.. Ralta kívül 
Cztrákt László gróf. Slklóssy József dr, 
és Richter László dr. lett első az egyes 
versenyszámakban.

Magyarország 
egyéni ökölvívó 
bajnoksága!
Számos érdekes mér
kőzés az első napon

Vasárnap este kezdődött meg az 
országos ökölvívó bajnokság a 
BSzKRT tornacsarnokában. A 122 
nevezőből 84 jelent meg az első na
pon a rajtnál. A mintegy 600 néző 
előtt lefolyt mérkőzések eredmé
nye:

Légsúly: Varga BSzKRT győz Tadity 
fe(Rajai SE) ellen. A vidéki fiú az első 
menetben szépen harcolt. A második me
netben Varga balkezesei megrendítik Ta- 
dityt. Az utolsó menetben Vargát figyel
meztetik tarkóütésért, de győzelme így 
is biztos.

Harmatsúly: Darui (Debreceni TE) győz 
Klein (EapterjesztC’k;- ellen. Klein igen 
messziről hozza ütéseit, csak szórványo
san találja el Darait. Darai annál pon
tosabbakat üt. Klein rogigyant lösz és a 
második menetben le is léptetik.

Pehelysúly: Kubinyt FTC kiütéssel
győz Horváth (Szegedi VSE) ellen. Bát
ran kezd a szegedi fiú és Kubinyi be is 
szed tőle egy-két jobbkezest. Az első 
menet végén Kubinyit figyelmezteti To
kaji mérkőzésvezető, hogy vigyázzon, 
mert mélyet üt. A szegedi öklöző a figyel
meztetés hallatára ,,összeesik" és kiszá
moltatja magát. A mérkőzés vezető meg
kérdezi a pontozókat, hogy láttak-e mély 
ütést. Azok egyöntetűen ,,nem"-mel vá
laszolnak. Kubinyi győzelme így jogerős.

Könnyűsúly: Snisá.k (Kassai AC) győz 
Sárközi (Lapterjesztők) ellen. Csúnya 
mérkőzés, mindkét versenyző sokat üt 
,,szét" után. Sárközi nTna még tarkót is 
talál. Spisák valamivel ,,szabályszerűb
ben" dolgozott és többet talált.

Váltősűly‘ Merj'i/esi Szegedi VSE győz 
Molnár MAC ellen. Csúnya mérkőzés. 
Megyesi horgai többször találnak. Mol
nár lalszemén a harmadik menetben 
felszakad a bőr 63 erősen vérzik.

Középsüly: Szilágyi Szegedi VSE győz 
Schönfeld MPSE ellen. Szilágyi bal
egyenesei és kemény ba’horgai nyomán 
csupa vér lerz Sehönfeld arca. Olyan 
csúnyán vérzik, hogy a 3 menet vége 
felé a mérkőzésvezető lelépteti.

Félnehéz súly: Jászai WMTK győz
Wald Kassai AC ellen. Wald bátran 
szurkai, de Jászai kemény horgaitól 
roggyant lesz. A 2. menet közepén a 
mérkőzésvezet 5 lelépteti. Erőfölénnyel 
győz Jászai.

Nehézsúly: Nagy BVSC győz TTűmmel 
Lapterjesztők ellen. Nagy az első me
netben pompásan szurkál. A 2. menet
ben még jobban belejön és rövid balke
zeseivel teljesen összecsépeli Truxnxnelt. 
A 3. .menetben egy jobbkezestől Nagy 
rövid időre visszaesik, de a végén ismét 
ellenállhatatlan. A mérkőzés végén nagy 
tapsot kap.

Váltósúly: Barát WMTK győz Vépi 
BSzKRT ellen. Barát pontos, testre ütött 
horgaival két meneten keresztül vezet. A 
3. menet elején egy Összcfejelésnél any- 
nyira felszakad Vépi homlokán a bőr, 
hogy dől a vér belőle. Leléptetik.

Pehelysúly: Rúzsán győz Naoy WMTK 
ellen. Nagyszerű verekedés. Nagy pon
tosabban üt, de Rúzsán végig nem 
hagyja magát, jól harcol és a győzel
met is ki tudja csikarni. (Egy kis pon
tozói jóakarattal.)

Könnyüsúly: Németh MPSE győz
Barinka FTC éllen. Németh bal felütései 
sorra találnak, a sorozásokat is ő fe
jezi be. Barinkét, kétszer is megintik 
fejelésért. Győz Németh.

Könny ilsűly: M itterer BVSC győz
Maráczi II. MPSE ellen.

Váltósúly: Deli MPSE győz Vági NSC 
ellen.

Légsúly: Poddny BVSC győz kiütéssel 
Báron II. Lapterjesztők ellen.

A bajnoki verseny küzdelmeit keden 
esté 8 órakór a BSzKRT tornacsarnoká
ban folytatják.

* Magyarország’ egyéni ökölvivd- 
bajnokságalnák mérkőzéseire jegyek 
a következő helyeken válthatók még 
előre: az Esti Újság és Független
ség jegyirodájában (VIII., Józset- 
kürűt 5.), a Pest, a 8 órai Újság és 
a  Központi Színházi jegyirodában 
(VL, Teréz-körút 7),

K ö  njf é s  sí: e s ő  y
egy. bűbájos történet keretében t
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A VÁC meghíváson ühölvfvóversenyé- 

ncl; meglepetése, hogy az Ifjúsági baj- 
r.ok I-Iolop MPSE vereséget szenvedett 
őszétől LP IjE. A további eredmények: 
Farkas MPSC győz Székely VÁC ellen. 
Leitner VÁC megveri Szegedit MPSE, 
Ellbogen-Erős (Lapterj.) győz Major 
BSzKRT ellen. Bene MPSE veri Ková
csot (Lapterj.), K&posi VÁC Nagyot 
MPSC, Steier MPSC győz Mezei MPSE 
ellen.

TO RNA “
BUGSCH A VASUTAS TORNÁSZ- 

BAJNOK
A MÁV Sportliga megbízásából a Mis

kolci VSE rendezte Magyarország vasutas 
tornászbajnokságait. A versenyen a Fér. 
Vasutas, a Testvérlsíg és MVSC torná
szai vettek részt. Eredmények: Férfiak 
(6 induló): 1. Bugsch Fér. Vas. 55.4 pont. 
2. Reviczky Fér. Vas. 53.7, 3. Garam- 
szegi Testvériség 52.8. — Ifjúsági baj
nokság (11 induló); 1. Ácsai Testvériség 
53.8, 2. Grimm Testvériség 51.5. 3. Nagy 
Fér. Vas. 51.2. — Kezdők (19 induló): 
1. Fejér MVSC 54.3. 2. Kriston MVSC és 
Benkó Fér. Vas. 52.9. — Nőt bajnokság 
(16 induló): 1. Bálványosiné Fér, Vas 
28.6. 2. Demeter MVSC 28.4, 3. Csiszár 
MVSC 27.5. — Női Ifjúsági bajnokság 
(5 induló): 1. Kiss Fér, Vas. 87, 2. De- 
zsáry Fér. Vas. S6.4, 3. Temesi Fér. Vas. 
35. 2.

A bajnokságok lezajlása után vasárnap 
délelőtt^ vasutas disztornát rendeztek a 
miskolci Nemzeti Színházban. Ezen 
részt vettek a bajnokság helyezettjei. 
Pelle István dr olimpiai bajr.ok. Hunfy 
Nándor főiskolai bajnok, valamint a 
miskolci református fiú- és leánygimná
zium növendékei.

A színház zsúfolásig megtelt közönség
gel és a nézők nagy tetszéssel kísérték

m ű n

n m in é p D n ft!
I  mi faiunü! 

iiitím u zsiiiá n tfi
Népi vígjáték eredeti szereplőkkel.:

Q M I I i lA
Ma e s íe  VslO-kor <f fszbentuiaiti!

a pomp&s nyújtó-, korlát-, gyűrű-, léri 
és rpüszabadgyakorlatokat, valamint a 
diákok magyar táncát és a világító 
buzogányai végrehajtott gyakorlatokat.

ATLÉTIKA
A DÉLI KERÜLET MEZEI 

BAJNOKSÁGÁT
vasárnap rendezték Szegeden. AS 
ifjúságiak mintegy 3000, a szeniorok 
mintegy 6000 métert futottak. Ifjú
sági bajnokság: 1. Bedö (Békés-,
csabai MÁV) 11:07, 2. Karácsonyi 
(SzVSE) 11:08, 3. Gyuri3 (SzVSE) 
11:9.3, 4. Gurzó (B. MÁV). Ifjúsági 
csapatbajnok: SzVSE a) 28 p., 2. 
B. MÁV 35 p., 3. Szegedi tanító
képző 76 p, 4. SzVSE 77 p. Szenior 
bajnokságban: 1. Csonka (SzVSE) 
22:28, 2. Juhász (SzVSE) 22:31.1, 3. 
Gazsó (B. MÁV) 22:32.6. Szenior 
csapatbajnok: SzVSE 19 p., 2. B„ 
MÁV 39 p.

DIÓSGYŐR ÉS GYÖNGYÖS 
VÉGZETT ELÖL

az északi kerület mezei bajnokság 
gában. Miskolcon vasárnap rendez® 
ték meg az északi kerület mezei 
bajnokságát. Említést érdemel jf, 
gyöngyösiek jő szereplése. — Fel
nőttek: 1. Juhász MÁK 20:17.8, 2.
Szabó GyAK 20:23, 3. Bauer
DiMAVAG 20:34.6. — Csapatban:
1. DiMAVAG, 2. GyAK, 3. SBBC. — 
Ifjúságiak: 1. Halász MVSC 10:07.6,
2. Neményi GyAK 10:08, 3. Juhász 
GyAK 10:10.— Csapatban: 1. Gyön
gyösi AK, 2. Diósgyőri Vasutas LE,
3. SBBC. A kerületi bajnokság
gal kapcsolatban rendezték meg 
más távon Miskolc mezei bajnoksá
gát Is. (Furcsa ötlet...) — Felnőt
tek: 1. Apró MVSC 10:10.2, 2. Gá
los MVSC 10:20.2, 3. Pándi MA VÁG 
10:28.4. — Csapat: 1. MVSC, 2,
Diósgyőr-Vasgyári LE. — Ifjúsá
giak: 1. Szakái MVSC 7:15.6, 2. Só- 
morjal DVLE 7:20.6, 3. Gyimesl Ev. 
tan. k. 7:22.6. — Csapat: 1. E. taa, 
képző a), 2. Diósgyőr-Vasgyári LE, 
3. EV, tan. képző b),
A KELETI KERÜLET MEBEI BAJNOK

SÁGÁBAN
Debrecenben kevés induló akadt, 15 fel
nőtt é3 32 ifjsúági futó állott rajthoz. 
—■ Eredmények. Felnőttek: Zsiros DTK 
21; ,7.4, 2. Pocsi DTE 21:40.4. 3. Kacsőli 
DEAC 21:51. 4. Korhöny DTE 22:23, 5, 
Barta DTE 23:28, 6. Bartha DEAC — 
Csapatban: 1. DTE 19 pont, 2. DTE b) 
50 pont, 3. DEAC 53 pont. — Ifjúságiak: 
1. Kiss (debr. áll. g.) 10:32, 2. SziilEri 
(debr. áll g.) 10:32,4, 3. Bányai DTE 
10:37. 4. Drahos (debr. áll. g.>. — Csa
patban: Debreceni áll. gimn. 30 pont .2. 
DTE 46 pont, 3. Debreceni piarista gimn, 
74 pont,

A DÉLI KERÜLET
mezei bajnokságait tegnap rendezték Sze- 
f 0eö.eon: ^ n ő t te k : 1. Csonka SzVSE

%■ Juhász SzVSE 22:21.2, 3. Gazső 
-  csapat: 1. SzVSE 19 

iS d ö  J,9 „p- — Ifjúságiak: I,
11:07' 2- Karácsonyi SzVSE 

11:08.2, 3. Juris SzVSE 11:09.3: — Csa- 
§*tban: 1. SzVSE 28 pont, 2. BMáV

____________________ ^ ® 9 i © « e n t  á s  1 9  4 6,  é v i

B M  SZIGETI-EXTRAeaBÖSlteniszötő. U lfa ö ssze iÉ to L
Kapható
kizárólag

Uj fa S s s z e l i le i ,  u j ra ga sztá s

Sekm idt Szigeti-Szél
teoWz szaküzletí ben, 
V .szeméiynöfe-u.16. 
T e le l ő n :  11-44-33.
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© tökéletes 
t ö l t ő t o l l

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

Ára P„ 12 ,— -tői feljebb.

Csapi ár
remek stílusban győ
zött a Kéméndy- 
versenyen -  Eper, 
Esztergomi, Híres 
a további befutó —. Az 
UTE nyerte mindkét 
csapatversenyt

Pompás napsütésben, de hideg szél
ben folyt le az UTE Kéméndy-vándordi- 
jás mezei versenye tegnap délelőtt a 
megyeri réteken. Két héttel a mezei 
bajnokság előtt a nagyobbrészt „sötét” 
formákra vetett némi világot ez a ke
vés indulója, de igen jó sportot hozó 
verseny, bár meg kell vallanunk, hogy 
soha még ilyen tisztázatlanok nem vol
tak a .bajnokság előtti formák.

Az nyilvánvaló, hogy az UTE csapata 
pompás formában van és az eddig még 
bem látott MAC-istáknak ugyancsak 
tudniok kell. ha a csapatbajnokságot el 
akarják venni az XJTE-tól! Javul a 
BSzKRT is.

Csapiár első rajtja keltette a legna
gyobb érdeklődést. A tavalyi év legjobb
lávfutója még kissé kövéren is a leg
jobbnak bizonyult. A táv utolsó harma
dában kemény irammal szétszórta az 
addig együtt tartó Híres—Eper—Eszter
gomi hármast és jó  20 méterrel nyert. 
Eper második helye meglepetés, de meg
érdemelt, Esztergomi, is kiválóan futott.

t i k t a e i c  k i v á l ó a k !
.Híres elvesztette a szivét, mikor Csap
iár elhagyta.

Az ifjúsági versenyben küzdelem után 
nyert az UTE és Stefanovics. Az UTE 
a Kéménűy-díjat végleg megnyerte.

Felnőttek (8.5 km ): 1, Csapiár MAC 
28:02, 2. Eper UTE 28.06. S. Esztergomi 
BSzKRT 28:23.6, 4. Híres UTE 28:33,
5. Simon BSzKRT 28:51, fi. Gulyás UTE 
33:03.8. 7. ZXtay UTE 23:10, 8. Sáros! 
UTE 23:12, 9. Tarsoly BSzKRT 23:33. 
10. Bordás UTE 29:35.

11. Südi MTE, 12. Fehérvári MTE. 13. 
Vajda BSzKRT, 14. Gócz BSzKRT, 15. 
Szalai UTE, 16. Pásztor BSzKRT, 17. 
Csaba BSzKRT, IS. Sipos MTE-, 19. Kör
mendi MTE, 20. Zsiga UTE, 21. Vogel 
UTE. 22. Bari UTE, 23. Szörényi'MTE. 
84. Tüske MTE. — (A 29:07.4 alatt 7-ik- 
nek befutó Kálménfl BLE és a többi 
8LE-futó eredményét jogosulatlan indu
lás miatt megsemmisítették).

Csapatban: 1. UTE (2, 4, 6, 7. 8) 27 
pont, 2. BSzKRT <3. 5, 9. 13. 14) 44 p..
3. MTE 82 p-. 4. UTE b) 30 pont.

Ifjúságiak (2300 m .): 1. Stefanovics
BEE 9:08.2, 2. Pozsgaí UTE 9:12.4, 3. 
Sátori BSzKRT 9:23. 4. Balog UTE
8:38.3, 5. Bognár BSzKRT 3:39.6, 6. Ku- 
rőczi BSzKRT 9:39.8, 7. Bogdány UTE 
9:55, 8. Gomari UTE 9:56, 9. Vándor
MTE 9:57, 10. Sarok ELEI, 11. Koszon) 
BSzKRT, 12. Vass BEE, 13, Puzsir BLE, 
14. Orsovai BSzKRT, 15. Kenyeres MTE, 
16. Komjáthy UTE, 17. Strasser BLE, 18. 
Rákos UTE, 19. Bárkás BLE, 20. Bozóki 
.BSzKRT, 21. Ruttkai MTE, 22. Nádházi 
MTE, 23. Tüske MTE, 24. Ziirjnermann 
MTE, 25. Varró BLE, 26. Pénzes BSzKRT, 
47. Dudás UTE, 28. Németh BSzKRT, 
39 Kővári UTE, 30. Szabó BSzKRT, 31. 
Zelenka BLE.

Csapatban: 1. UTE <2. 4, 7, 8, lg). 37 
pont, 2. BSzKRT (3, 5, 6. 11, 14) 39 pont,
3. - BLE 53, 4. MTE 81 pont. ■

Kéméndy vándordíjban: 1 UTE, 2.
BSzKRT, 3 MTE.

FU TB  A L L  - SZIKIIM I
(BERÍNGER’

ama MJ
Vili., J ózse f.k örú t 3 0 —3 2 . n .  
Telefon : 1 3 -3 5 -8 2 . Rákóczi-tór sarok.

b e r e t v á s  s í

SIMON ÉS FARKAS NYERTE A 
PESTVIDÉK1 MEZEI BAJNOKSÁGOT

Vasárnap deielőtt rendezték Csepelen 
»  WMTK levente, literének környékén 
a2 ezéít pestvidéki kerületi mezei baj- 
nokságoi Jó, kissé kemény terepen, de 
igten nagy szélben folyt lo a verseny. 
Az ifjúsági versenyben 63 induló és 52 
befutó, a felnőttekében 49 induló és 42 
befutó volt. Az eredmény:

Bajnok: Farkas TSY 18:02 8, 2. KiH- 
mann TSE 18:03. 3. Nemes WMTK 18:03.9,
4, Molnár TSL 18:03.9, 5. Rakonczay
TSE, 6. Sárvári TSE, 7. Pataki MRAFC,
8. Kodolányi P. MOVE, 9. Kiss MBAFC, 
10 Jávori WMTK.

Csapatban: 1. TSE (1, 2, 4, 5, ff) 18 
pont.. 2. MRAFC (7, 8, 11,114, 15) 55 p,
3. WMTK (3. 9, 10, 22, 32) 76 pont, 4- 
DM 32, 5. MRTSE 102 pont.

Ifjúságiak: 1. Simon P. MOVE 11:12.3.
5. Németh WMTK 11:21, 3 Hamvas TSE
11:23, 4 Kovács DAC 11:30, 5. Sisják
P. MOVE 11:43. 6- V ég i DAC 11:45. 7-
Fehér P. MOVE, 8. Szílas P. MOVE,
9, Brandenburg P. MOVE, Í0. Kajtor
MRTSE. •

Csapatban: 1. P. MOVE A) (1, 5, 7,
?, S) 30 pont, 2. TSE (3, 11, 14, 20, 28j
73 pont. 3. DAC (4, 6, 15. 24. 31) 80 pont,
h WMTK 107 pont, 5. MRTSE 190 pont,
A P. MOVE B) 122 pont, 7. MRAFC 139
pont, 8. C*. MOVE 17S pont-

K É Z IL A B D A
Jó MOZGÁS ÉS 31AS SEMMI . . » *

Pirosak—Febeérek 9:6 (3:2). Bertalan- 
utca. Vezette: Kovács E. és Halász, Pi
rosak: Perényi (Novák) — Péteri' dr.,
Tichy I. — Birtaian, Rákosi. Sidó — 
Cziráki, Nagy I., Fodor, Tichy II., Pa
lotai. — Fehérek: Szabó (Hajnal) —
Benda, Koppány — K utáni (Boda), Gal- 
góczi, Végh — Varga, Holczinger, (Ta
kács II.), Cséfay, Dobos, Velkey A né
metek ellen készülő kézilabdacsapat ■ első 
válogatója nem elégítette ki a szakértő
ket, Fürge játék, sok rossz továbbítás. 
és gyenge lövőkészség jellemezte a mér
kőzést. Góldobó: Tichy II. (3), Cziráki 
(2), Nagy I. (2), Fodor. Palotai, illetve 
Dobos (2), Velkey (2), Varga, Cséfay.

•— Az idénykezdetet tekintve nem is 
vártam többet — nyilatkozott a rosta- 
mérkőzés után Kovács Ernő szövetségi 
kapitány. — Általában idényelejiek a 
formák, de egv-két játékos figyelemre
mél tőan mozgott. A két hét múlva sorra- 
kerülő 2. válogató után többet tudunk 
majd . . .

IS. osztályú férfibajnokság
Kistex—Wacker 6:5 3:3. Kispest, üllői

éit. . Vezette: Bognár. A hajrában győzött 
a Kistex. Góldobó: Szeder (3), John, 
Manfréda, Lengyel, illetve Mayer (4), 
Nádai.

WMTK—KAOE 3:2 (1:0). Csepel,
WMTK-stadion. Vezette: Szabó. Nehezen 
győzött a tartalékos bajnokjelölt. Gól
dobó: Tériét (2), Kiss, illetve Engel 
Ludwíg.

RTK—MPSC 11:5 (6:3). Újpest. Horthy 
Mik)ós-űt. Vezette: BereCz. Jól játszott 
a BTK! Góldobó: Béres (8), Brizsák
(2), Kiss K.. Illetve Remete (2), Za- 
henszky (2), Farkas.

III. osztályú férjibajinokság.
A BTK II.—Kistex II. mérkőzésre a 

Kistex II. nem jelent meg.
I. osztályú női bajnokság.

Goldberger SE—Olympia 9:4 (4:1). Su.
daíoki-út. Vezette: Fekete. Góldobó: K a
pitány (5), Hudra (3), Fazekas, illetve 
Widder (3), Bállá.

Kistex—MPSC 2:1 (1:1). Kispest, üllői- 
út. Vezette: Szőllősy. Góldobó: Molnár. 
Bittayné, illetve Horváth.

II. osztályú női bajnokság.
Cíoldberger SE II.—Koszorú XI. 2:0

(1:0). Gamma-pálya. Vezette: Retek. Gól
dobó: Tatai, Pálinkás

Koszoiű XIII.—WMTK 4:3 (2:2).
KISOK-pélya. Vezette: Pintér. A gólké- 
pesebb csapat nyerte a rangadót. Gól
dobó: Kövér (2), Páhány, Ledermayer, 
illetve Végvári (2), Marosi.

M. Posztó II.—Koszorú Brnst 3:1 (1:0). 
Csepel, WMTK-stadion. Vezette: Takács. 
Góldobó: Kiss (3), illetve Zubek.

MPSC II.—Standard SC 2:9 (0:0). Új
pest. Horthy Miklős-út. Vezette: Föl-
desdy. Góldobó,: KÍszely (2).

Barátságos mérkőzés.
Elektromos—IJTE 16:8 (10:3). Megyéri- 

út. Vezette: Grossmanp. Góldobó: Rákosi 
(5). Fodor (4), Levin (3), Palotai (3). 
Simon, illetve Benda (4), Cziráki (2), 
Galgóczl, Kővári.

Elektromos II—UTE II. 12:6 (5:3). Ve
zette: Palvin. Góldobó: Nemes II. (5), 
Balogh (3), Keszi, Bállá. Máté. II., Pákli, 
illetve Bricht (4), Klein, Kővári.
A BUDAPESTI KERÜLETI LEVENTE 
KÉZILABDÁBA JNOXSÁG VASÁRNAPI 

EREDMÉNVETI
3. korcsoport:

BLE YII.—BLE VI. 24:1 (9:1). Aréna- 
út. Vezette: v. Bánk.

BLE IX.—BLE VIII. 21:2 (13.0). Aréna- 
út. Vezette: v. Bajmőczy.

BLE X .—BLE XI. 13:0 (7:0). Aréna-út. 
Vezette: v. Bajmóczy. Félbeszakadt!

2. korcsoport:
BLE VII.—BLE VI. 14:1 (7:1). Aréna- 

út. Vezette: Molnár Z
BLE XX.—BLE VIII. 11:3 (5:2). Aréna- 

út. Vezette: Gyöngyössy.
BLE XI.—BLE X. 15:1 (7:1). Aréna-út. 

Vezette: Papp.
1, korcsoport

BLE VII.—BLE VI. 10:0 (4:0. Aréna- 
út. Vezette: dr. Szakács.

BLE IX.—BLE VIII. 1:0 (0:0). Aréna- 
út .Vezette: Zsingor.

BLE XI.—BLE X. 4:2 (2:1). Aréna-út. 
Vezette: Bukovonszky.

A  GRÜNHUT FÜLÖP-VÁNDORDÍJ
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI

Szabók—Szűcsök 5:3 (2:0). Hajdú-utca. 
Vezette: Bilisk.

III. kér —VIII. kér! 1:1 (1:1). Hajdú
utca. Vezette: Físi.

Rákospalota—VI. kér. 3:1 (1:0). Hajdú- 
utca. Vezette: Grosz.

A Vasas—Kalapos mérkőzésre n Kala
pos nem jelent meg.

Éles Ferenc 20.000 főnyi közönség előtt 
három ótvonalcsúcsot futva több 
mintegy perces megugrással  ̂
nyerte az MKSz 100 k m-es népligeti 
idéoynyitó országúti versenyét
Érdekes eredmények a gödöllői országúton

GYEPLABDA
MHC—MAC 3:2 (2:1) Margitsziget Ve

zette: Moser. Erősiramú, durvaságtól
mentes mérkőzés, Az MHC végig többet 
támadott és biztosan győzött. Gólütő: 
Czerva, Teleki gróf és Margó dr. illetve 
Ott és Ludwig. Jó: Margó dr. (a me
zőny legjobbja), Czerva, Bácskai és Ré- 
vay gróf, illetve Ott, Vida és Béllóni.

FTC—SzHC 3:1 (2:1). Lóverseny tér.
Vezette: Busicza. Gyenge, idényeleji mér
kőzés. Mind a két csapat több gólhely
zetet hagyott ki. Gólütő: Dombóvári H l. 
(2) és és Sennyei, illetve Tamás,

BBTE—HHC 3:1 (1:0). Lóversenytér. 
Vezette: Pásztor. Jóiramú mérkőzés, biz
tos győzelemmel. Gólütő: Háray (2)* és 
Magyar, ill. Boldizsár. Jó: Bikár dr., 
Háray es Sztoics, ill. Lifka H., Boldi
zsár és Janikovszky. A II. csapatok mér
kőzését a HHC lemondta.

FTC II.—A n c  II. 4:0 (2:0). Barátsá
gos mérkőzés. Lóversenytér. Gólütő: 
Hartmann (2) és Fleischer (2).

Az MKSz vasárnapi idény nyitó ország 
úti versenysorozata részben a népligeti 
3600 méteres nagykörben, részben a gö
döllői országút szabványszakaszán bo
nyolódott le. Szeles, napsütéses, de hi
deg időben közel háromszáz induló ült 
nyeregbe. A kialakult küzdelem é& az 
elért eredmények örvendetes módon ala
posan rácáfoltak az idénykezdetre. Kés
hegyre menő küzdelmek, hárem országos 
csúcs és óriási közönségérdeklődés jel- 
lemzele ezt a napot, A gödöllői ország
úton lebonyolított m el lékvei senyeken kö
zel 250 induló állt sorompóba, a népligeti 
nagykörben lezajlott 100 km-es főverse
nyen több, mint húszezer főnyi néző- 
közönség előtt 51 vezérosztá lyos ti* 4 5 * 7t n ye
reg b e . Ez a mindvégig nagyiramú, rob
bantásokkal tűzdelt futam végül is . 
Éles F erenc m egérdem elt győzelm ét hoz- j 
ta. A máris nagyszerű formában lévő 
FTC-ágyű 2:44:05-ös teljesítményével I 
új országos útvonalcsúcsot futott, meg- j 
döntve Osztás tavaly elért 2:46:ó2-ős ide- . 
jét. Éles túlszárnyalta az 50 km-es lég- 
jobb népligeti útvonaleredményt is. Tel- ! 
jesítménye 1:17:2 (régi: Osztás 1:17:30) ! 
s a múltnak adta át a kétórás csúcsot is, j 
78.060 m-el. túlszárnyalva Eröss tavalyi
78.000 m-es él eredményét. Éles futotta ‘
a nap legjobb körét, is: 4:35, — er k ö - ' 
zel tíz másodperccel jobb a fennálló 
legjobb köridőnél. j

E sikersorozat után Élest méltán illeti 
meg a Nemzeti Sport nagy bronzverete, '■ 
melyet szerkesztőrégünk annak a ver
senyzőnek ajánlott fel, aki a népligeti 
nagykőiben futott 100 .km-es csúcsot 
túlszárnyalja.

A verseny második helyezettje, Nótás 
csak a hajrában szenvedett vereséget j 
Élestől. Teljesítménye semmiben sem 
rosszabb a győztesénél. Javára írható 
azonban, hogy az utolsó 10 km-t tört 
láb fogóv ál hajrázta végig.

Méltánytalan lenne, ha nem emlékez
nénk meg Liszkayról, a népligeti nagy
kor . hagyományos balszerencsebajnokáról. 
Csak bukása révén esett el attól, hogy 
bele ne szóljon a szökevények végküz- 
deJmébe.

A NÉPLIGETI VERSENY 
LEFOLYASA

A vezérosztály mezőnye reggel 9 éra , 
után három perccel hagyta el a rajtot, I 
Szeder János elnök vezetésével az egész ' 
szövetségi tisztikar jelen volt az indí
tásnál. A boly mindjárt heves iramot ! 
kezd. Az őriási 49x16-os áttételek röpí- ' 
tik a gépeket. A robbantásokat azonban 
könnyen szerelik még. A hetedik kör- j 
ben Ritz, majd Karaid és végül Lisz- 
hay szakítás! kísérletére széthúzédik, 
majd három részre bomlik az eddig' tö
mör mezőny. A tábor egyre fogy. Ko
vács tömlőszakadás miatt elvérzik. Fe
kete és Boclay, majd Ném eth  és Pel. 
vdssy is a durranó szingónak lesz áldo
zata. Az élen Liszkay állandóan meg
újuló erőteljes szökési kísérletei tizede
lik az élt. Éles és Nótás azonban bizto
san szerel. A 19-ik körben végre hisz- 
kaynak sikerül elszelelnie a mezőnytől. 
Hátsókerekén csak Nótás ragad. Már 
vagy 100 méteres az előnyük, mikor 
Éles' , ellengözt acl és csodálatos köny- 
nyedséggel egyedül felhúz a szökevé
nyekhez. Ez a hármasfogat váltott veze
téssel menekül s előnvét körről-körre 
fokozza. Az egy körrel lemaradt Farkas 
csatlakozik hozzájuk, jeleni íte azonöa\ 
izgatja az ákyugat. Rászólnak, hogy áll
jon le. Farkas nem enged, mire vesze
kedés tör ki. Liszkay hátrafordul, hogy 
erélyesen rászóljon a rendbontóra, ekkor 
azonban beleakad gépe Nótás első 
kerekébe és . nagyot bukik, úgyhogy a 
verseny feladására kényszerül. file,s és 
Nótás most már egymást váltva és az 
iramot egyre fokozva szágul a cél felé. 
A cél előtt 300 méterrel Éles nyitja meg 
hajrát. Nótás megkísérli az ellentáma
dást, de _ mikor látja, hogy Éles még
nagy erőtartalékok felett rendelkezik,
megelégszik a második hellyel A faar̂  
madik helyet Droba foglalja el. aki 
Gondyval karöltve az utolsó körökben 
ugrik meg a bolytól, otthagyva a meg
lepett Karakit és Erösst és a többieket.-

Részletes eredményi
vfivYi ® e-Sí FTC 2 :44:05. út vonalcsúcs,36.000 méteres csúcsátlag, 2. Nótás PSE 
másfél géphossz, 3. Droba WMTK 
 ̂■<•>■37, 4. Góndy PSE rajta, 5. Karaki 

BSzKRT 2:45:57, G. Gyurkovics WMTK
.Nagy Törekvés rajta, 8. Erőss 

L WMTK rajta, 9. Kőszegi BSzKRT, 10. 
Breuer BSzKRT, 11. holtversenyben 
Adorján Székesfehérvári MÁV Előre, 
Fülop MPSE, Szekeres II. WMTK 
Kacziún W M T K  Mádv MPSE. Jónás

Pázmándy Tő-ekvés, Szalay
“ á c f ^ dK ^ BSZKKT‘ SÍPOS MPSE

MELLEKVERSENYEK A GÖDÖLLŐI
ORSZÁGÚTON

3 n!Isr.osz.>ályí, (M t m h j . P a p p  Vll. KKS,'ü„'85’ 2- jEcicerí WMT.K, 3. Morvuy
Zele«szka WMTK, 5. Rácz. 

WMTK, b. Sipos Tinográ .'la, 7. Tenzel 
MPSE, 8 Rajezy WMTK, 9. Lakatos Tö
rekvés, 10. Pohránszky 1ÍVSC.
„  IV. osztály (90 km) i 1. Bíró MPSE 

a . naP leffjobb Hajé; 2. Horváth 
MPSE rajta. 3. Molnár Főv. KE. 4 Ea- 
nay BSzKRT, 5. Lóháti MVSC. 6. Kraj
cár Rése, 7. B om i Rése, 8 Pae-'-i Tik 2:58:SO, 9. Drcschor Vil. KK 
3:00:10, 10. Góra Tipogi-áfia 3:06.

V. osztály l. csoport (90 km ): 1. Bar- 
Itpl BSzKBT 3:01:27, 2. Ebergényi
WMTK rajta, 3. Szőke WMTK. 4. Csiz
madia MPSE. 5. Dudás FTC, 6. Bartos 
Törekvés 3:02:31, 7. M ády FTC raita. 8. 
Kiss Törekvés 3:04:20, 9. Szügyi ESZKT, 
3:04:55, 10- Újvári Rése raita. II. cso
port: 1. Ermler FTC 3:05:25. 2. Tótfft- 
lúsy FTC rajta, 3. Steiner Tipográfia 
raita. 4. Iíropf PSzV ij t . 5,
KSzKK. *. Oszvald KSzKK, 7. Lekó 
BSzKRT, 8. . Szabó PS.ZKRT. 9. Takács 
MPSE, 10. Hunyadi MPSE.

Ifjúságiak 50 km : 1. Tótfalugy 2 :00:46
2. Vida II. FTC raita. 3. Székely WMTK 
rajta. 4. Bács WMTJÍ rajta, 5. Furár 
Rése. 6. Kiss Tipográfia. 7. Kovács 
MVSC. 8. Herskovics BSzKRT, 9. Jak- 
iles BSzKRT. 10. K iss MPSE.

Szeniorok 88 t o l  X. Kiss Törekvés

.1:48:55, 2. Vida 1, FTC rajta, 3. Jálics 
PSE, 4. Galambos WMTK rajta, 5. ZS- 
lacki WMTK', 6. Bencze MPSE.

Vaskerekesek A) csoport 46 km: 1.
Csetö WM'i'iC 1:26.35, 2. kíauncz Kese 
rajta, 3. Horváth WMTK, 4. Huszár 
Vil. KK, 5. Tóth MVSC. '

Á m B K P m o K ,
íilkatrjszpk óriási választékban
1  f i  M  I  szaküzletben, ¥5i«

T h ö k ö :y -A ft  2®
íi& uvezö fiz e t  ni 
Fy.erk^pes Á rjegyzék  in*>ven.

Vaskerekesek B) csoport 20 km: 1.
Simli WMTK 37:00, óvás alatt, 2. Kil
óséra I. FTC, 3. Fábry WMTK, 4. Kirk- 
ner WMTK rajta, 5. íSsabó Rése.

Vaskerekesek C) csoport 20 km: 1.
Kucsera. II, FTC 38:05, 2. Fehérváry 
FTC, 3. Borbik FTC, 4. Dávid BSzKRT,
5. Ulicza KSzKK.

Vcgcsiöt WMTK hajrá közben egry úti- 
gépkocsi kiütötte i nyeregből. Súlyosan 
sérült, a mentők .tőihizba szállítottdlv.

T O R N A

A d sisre sen i d iáko k  
m in ién  számot le
taroltak a KISOX- 
tornászbajnokság  

versenyében
K fe n c s  n y e r t e  á s  ö s s z e t e t t -  
b a i n a k h á g o t

Vasári.ap délelőtt folytatták a KXSOK- 
tornászbajnokságokat az NTE torna
termében. A kitűnően rendezett verseny 
eredménye: Magasny n jtó : 1. Bállá T.
(debreceni ref. g.) 18.6, 2—3. Klencs
(debreceni piarista g .) és Schmidtbauer 
(kiskunfélegyházi tk.) 18.5, 4. Oláh
(szeghalmi g.) 17.9. Magaskorlát:
1. Hajdú (debr. ref. g.) 19.6, 2. Kler.cs
19.1, 3. Bállá T. 18.7. Gyűrű: 1. Hajdú 
18.3, 2. Klencs 19. 3. Oláh 18.6. Lólengés: 
1. Klencs 18.5, 2. Hajdú 18.4, 3. Deli 
(szekszárdi g.) 17.8. Műszabadgyakorlat: 
1. Klencs 19.1, 2. Hajdú 19.1, 3. Schmiedt- 
bauer 1S.'5, Ugrás: 1. Klencs 19.2, 2. 
Schmiedtbauer 19.1, 3. Bállá T. 18.5.

összetettversenyben: 1. Klencs 113.4 2. 
Hajdú 111.9, 3. Bállá T. 110.1, 4. Schmidt
bauer 109.7, 5. Oláh 106.8.

A versenyt vasárnap este dlsztornával 
fejezték be.

HATALMAS SIKERT ARATOTT A 
POSTÁSOK DISZTORNÁJA

Vasárnap délelőtt s. Városi Színház 
zsúfolásig megtelt. A nézők soraiban 
megjelent többek közt Demény Károly 
ny. államtitkár, Szukováthy Imre dr., a 
MOTESz elnöke és a TF Igazgatója, br. 
Szalay Gábor, Trestyánszky Ákos állam
titkárok, Zách Emil altábornagy, Álgyay- 
Hubert Pál dr. kér. és közi. min. állaxn-

HétfS, 1940* április 15,

A  R Á D IÓ  MCSOJAA:
Hétfő, április 15.

Budapest I. (549.5 m): 6.45: Ébrea!í^
Torna. Hírek. Hanglemezek. -  W- “  
rek. — 10-20: A szorgalom yárotVs t i  
pest.) Kadomezky Mihály dr
— 10.45: A betű és a könyv. (A W ■
tatás ötszázóves jnhileuma.) KopVJW 
István e.őadása. — 12.10: Rendőr»»
kar Vezényel: SrBllőssy Ferenc. —
bem- Hírek? — 13,31): A rádió szalaczoae- 
kará- -  14-30: Hírek. — 16-15: A 
nép földrajzi elhclyczkedeso. ° ™ lt3  
Gyula dr előadása. —
1715: Táncle mezek. - -  17-40: Norvég ®  
lékeim. Lamács Lujza előadosn- .7 . 
Lakatos Vince Cs Lakatos Gyula cigány 
zenekaré, rmizsikái. - Közben:, 
anyanyelvűnk. -  18.50:' A magyar 
drámája Dory Boku eloadaao- -  
Hírek. — 19.30: Hangverseny a Ncuwe®
Zenede 100 eves évfordulóján. Himnusz-
Prológus. Irta. ás elmondja: v. Somogy 
váry Gyula- I. rész: A ma! növendékig
Közreműködik a Budapesti Hangversciny 
Zenekar. 1 Zichy Gém gróf: A„Neme" c. dalmű eUÍjátéka; b) Egy var
története: I. Huurajzo!- II-_ A bzf i  - 
manó. Hlőciilja acá 111.0// ■. -1 .''/r.V’ «.-■
tónyel Szőke Tmor. 2- H«bay4 IdiR. 
z.ényel. Fráter Oe-lcon. _jiszt. ,
fantázia. Zongorán előadja Sz0.tsa.n5 
György. Vezényel: Pdeai István. , "
Zichy Géza gr-tf: Kettős a -.Kem» 
doteöbf-1. Előadja R- RasW J;h,“  hí »  

■Angyal Nagy Gyula. Vezényel: A®
Tibor. II rész; A no\>i->-ucK^
Vezényel: Forcncsik János. 5.
Vállo-atok osrv magyar tornára, amao 
ja  Eresz Géza. 6. Liszt: A-dur in g ó r a  
hangverseny. Eiírédja: _ (* y ...M.ur]íu?
Lil'i. 7- a) Liszt: öeok sírja, b) 1. EJ. 
haj, gyöngyvirág. II- Szól a kásás mar 
(Molnár—K'-rn gyöltése). .Előadja Koieb 
Endre.. 8. Rékai Nándor: Csürdüngolő a 
„N agyijai ei.gúnyók'* e. szvitből. 7 - 
Kiízben: lHőtárlat 1815-ben. Marscha-U<r 
oé fisz! Kató előad Hsa. — E-.40: Hiiek*
— 22.10: Pertits Jenő cigányzenekara mu 
zsikál. — 28:' Hírek német, olasz, amgol. 
francia és eszpennntó ayo!ven. .— iSi-ld- 
Hanslmezeb. — 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m): 18.20: Hám *  
nyelvoktatás. — 20: Hírek in agy. v , szlo
vák és ruszin nyelven. — 20.25: Otvoa* 
bői festő. íFrauoeSeo Francia-) íarlcae 
Zoltán előadása, — 20.55: Országos Poíf 
tászonelear- Vezényel; Eördögh János.

Kassa (259.1 m): 11-85: II- Rákóozi i j "  
rwnc és a szlovákok. Kellcr Imre elő 
adása. — 11.25: Hanglemezek. — 11 * * * * *
Hírek magyar és szlovák nyelven, mu- 
soriemertotés. — -15.25*. , Hanglemezek.
Schubert: h-moll szimfónia. AmcffikM
és néger dalok-
Mai jelentősebb külföldi műsorrészeM 
8 ó; Bultarcst: Szimfonikusok.
8 ó: SzóEja: Szimfonikusok. '
8.15 6: Stuttgart: E-oananUkus operál:" 

ból.
9.3(  ó: Hamburg: Operaest 
3.59 ó: Milánó: Szimtóhikus est

felszerelések, sa
ját készítmény!! 
hitelesített meecs- 
labdák

SSSKSSS e n  sportáru szaküzlete és (ize 
l í t U i C H  mr, SJurfH-ievt, f ó v s e f -  
k örú t 13 Ar eg z mú bér-ven v? k-: 1 lök.

Futball
titkár (a beteg Varga József dr. keres
kedelemügyi minisztert képviselte), ICuz- 
mich Gábor dr., postavezérigazgató, Aig- 
ner Dezső vezérigazgató-helyettes, László 
Géza miniszteri osztályfőnök, Kiss Ödön 
űr. postafőígazgatő, A kitünően össze
állított* műsor?' minden egyes számát 
óriási taps követte. A nő és férfi ver
senyzők szinte egymást múlták felül. A 
férfiak, fabot-, magaskorlát-, lólengés- és 
nyujtógyakorlatai, & hölgyek karika-, 
f elem Akkori átgyakorlatai nagyszerűek vol
tak. A kitünően sikerült dísztornáért di
cséret illeti Csillik Margit és Sántha La
jos testnevelő tanárokat. A legnagyobb 
elismerés azonban Telbisz Ráfale dr.-t 
illeti, aki az egész dísztornának előkészí
tője volt.

MOZI
John Garfield az ű! hollywoodi férfi

sztár. Nálunk Juarez fiatal hőg tábor
nokának szerepében mutatkozott be Paul 
Muni oldalán. Már akkor megállapíthat
tuk, hogy nemcsak rokonszenves, hanem 
nagyon tehetséges is. Most a műsorra 
kerülő „ördöugős fruska'" című Warner- 
vígjátékban John Garfield a . féríifö- 
szereplő a három Lane-leány között.

Nagy Tlborné Rledl Klára rendezte az 
..Isten tenyerén" c-mií magyar népfijmot 
amelyben egyetlen hivatásos színész 
sem szerepel. A falu népe játssza végig 
Huziy Imre dr meséjét, amelynek kere
tében megörökítették a magyar falu 
művészi sajátosságait.

A salzburgi szinészképzfi iskola növen
déke volt Ilse Warner, aki jelenleg a 
bécsi Josefstádter Theater művésznője és 
az Ufa sztárja. Első filmje, a „Lázadó 
szerelem" lesz az Uránia műsorának leg
közelebbi újdonsága.
” Cary Grant a „K ár volt hazudni"
című v'giátékbnn szerepel először egviíft 
Iréné Dunne-nel. A vígjátéknak Ameriká
ban akkora sikere volt, hogy a 
Columbia-fiímvállalat sürgősen még két 
film főszerepeit
Cary Grantra. Még mielőtt ezeknek s 
filmeknek a felvételeire került volna a 
sor. a „K ár.vo lt hazudni" már hozzánk 
is eljutott és ezen a hétea *  közönség 
elé la kerül.

Elegáns
ruhát

Gauder-nél
E r z s ib e N k S r A S  4 .
Telefon: 1 3 0 —8 5 4 .

A .M O Z IK  M Ü SO K As
Rövidítések: a “  >/«, f -  %. k “  

Bemutató mozik
ÁTRIUM. Í6, !S, glO. Gül Baba- 
CAfelNO. f6, Í8, HÓ. Egyetlen éjszak®. 
CITY. h6, h8, falO. GUI Baba- 
C-ORSO. f6, f8, fid. Kísért a mw.lt. 
DÉGSI. S, 8. 10. Amanda két élete. 
FOKÚM, n«. f8, hlö. Ha öljön a holnap 
Ma estó hlO-líor: Az ördőngős fruska- 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. 10-24-ig folyt- 
Magyar-Ufa-Metro-Fox és rajzos híradó- 
Kullúrfilrn a norvég partvidékről- Fcr.di 
nand, a bika. Külön kiadás a magyar— 
német labdarúgómérkőzósről.
OMNIA- 5, n8, flO- A makraneos » "  
Ma este flO-kor; Isten tenyerén. 
RADIUS. fS. ti8, hTO- Jesse Jamse. 
ROYAL APOLLÓ. nS, f8, hlO. O*. a eekr 
dák csodája- . ,
SCALA. n6, (8, WO. Érdeme® örókol®1- 
URÁNIA. 5, né, £10. Gül Bab®,

U tánjátezó mozik
BROADWAY, fi, fS, (8, fi®. TropU®#

CAPITOL. fii, hl, S, n«, f8, hlO. HaMl«* 
tavast. _
CORVIN. f4, fi, f8, GO. Kongó exp rtff 
ELIT. f4, í’6, h8, 10. Broadway szerenád* 
HOLLYWOOD. £3, h5, 7. nlO. Broadway 
szerenád.
KAMARA. 11, S. 4, «, 8, 1®. Texas.
LLOYD. 3. n«, f8, hll). A négy toll.
PALAC’E. u , a, 4. 6. 8. 10 Várlaki 
SAVOY. 3, n6, Í8, hlO. A négy toll.
STMPLON. 4, h7. n!0. A négy toli.
STÚDIÓ. 11, 2, 4. 6, 3, 10. Semmelweis-

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS. n4, n6, n8, nlO. Isten v®**
tanár ur! '
BELVÁROSI. 4, 6, 8, W. A férj Itózbeszd1; 
BUDAI APOLLO. Í5, h7, 9. Mátyás re# 
det csinál. Finnország lángokban- 
ELDOIIAD3. 4, 6, 8, 10. A  milliomd*
szobáié üy.
HÓM ERŐS h5. 7. flO. A préri kapitán/f; 
IPOLY. 14, ifi, f8, flO. A ezerolem 
vaja. j ,
JÓZSEFVÁROSI- ?4, 1*6, f8, (10- 
OLYMPIA. 11. 2, 4, 6. 8, 10. Csapda. , a 
OTTHON, ni, nfi, n8. nlO. Mátyás 
csinál.
PATRIA. 4. «, 8, 10. Az utolsó W e rd f^ V  
PHONIX. 11, 1,3, 5. n8, flO- NlstVnS't^J18' 
EIALTO. U, 1. ,1, 5, n8, nlO. Os»Pda‘

NEMZET1 SPORT
MaeJelenlk ezerdn én szombat jT l í á !  

ve! minden oap. Szerkeeztősóg j  * i 
hivatal Bp VIII.. Rökk Szító™ t,' oa J  
— Telefon 132—499 és IS3- 977- Xj í ; »  
cím : Budapest 72, PostafiAk fe.

Ffiazorkeeztö: Dr. Vadas Gyolí. —■ FJ 
lelőe szerkesztő: Hoppé László- — fel* 
Sőfl kiadó: K -1 teár István. a

Elflfizeléai díj: B e lfm d r s W  Sióm  * 
2.30, negyed,tón# külföld?* *, -
(Amerikába 10— ).

Nyomatott s R(ádtti"i Rt. JkBefoegéí®Nyomatott a Stádium xWTWgaiP 
gssím. M e r n i  Győry Aladár tc u ra t f.

1 perces t ö k é l e t e s  b o r o t v á l k o i á s  i l E f  f k  L I T E  S  A D I Ü  orcépológyorsborofvakrémmej, utóna nem 
ví z ,  s z a p p a n ,  e c s e t  n é l k ü l  a * »  mm m W  »  B ■ « »  M  mm r  I  B #  patt: n fel, nem ég az arcisőre PRGBÜOSSÔ 24 FHUH 
mmm tubus 88 fillér, ér lés* tubus 9 p«n§#. Netpi üetetös 1*80, őrlés dobos 8 oongö. Kophotö minden ssokQslotbon és dr. NOUim niotszortérban, Terés.körét 8*


