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HJOP
Kedd

Teftiesvár: Temesvár—Budapest,
vezeti: MIinárics.

Csütörtök, Űrnapja
BEAC-páiya: , Gamma—Újpest

(vezeti: Majorszky). Előtte: Elek-
troiiros-—Szeged (Szőke II).

Hungária-út: Hungária—Szolnok
(Palásti). Előtte: Taxi—Törekvés
(Boros).

Kispest: Kispest—Haladás (Ru
bint).

Kassa: Kassa—Ferencváros (Ivá- 
nyi).

Az NBB dunántúli és felvidéki 
csoportjában teljes forduló.

Genova: Olasz-magyar főiskolai
válogatott.

Vasárnap
Újpest: Újpest—Hungária.
t'liőiút: Ferencváros—Törekvés.
BEAC-pálya: Gamma—Taxi.
Szolnok: Szolnok—Kispest.
Szeged: Szeged—Bocskai.
Szombathely: . Haladás—Elektro

mos.
Az NBB mindhárom csoportjában 

teljes forduló.

Ó riási s ik e re  volt
az ifjúsági bem utató
nak

A magyar—román ifjúsági mérkőzés 
Után befutottak a pályára, szépen sor
ban; ahogy a főpróbán csinálták, az ifjú 
sági. bemutató tizenkét. csapatának tagjai. 
■Hatalma;; taps fogadja a sokszínű mez
ben befutó gyerekeket.

A bemutató műsora pontosan azonos 
azzal, amelyet a vasárnapi számunkban 
a jelmezes főpróba után ismertettünk. 
Minden számnak hatalmas sikere van. A 
nézők nagyrészének újdonság ez a tech
nikai gyakorlás. Nagyon tetszett Molnár 
Náci kanusakadémiája. Általában minden 
bemutatószám tapsot kapott. A legjobban 
a hátrafejelö-váltó ragadtatta cl a kö
zönséget. tfde látványt nyújtott a zöld 
gyepen a sok szorgalmasan gyakorló 
gyerek. Kitűnő, értékes hírverése volt 
ez a labdarúgásnak.

Megérdemelten kapták a tapsot az ifjú 
ságiak és vezetőik, amikor az érdekes és 
újszerű bemutató után elvonultak. Azt 
hisszük, lesz még ilyen bemutató váloga
tott mérkőzések alkalmával í

F ö lé n y e s  já t é k ,  b i z t o s  g y ő z e le m
M A G Y A R O R S Z Á G
R O M Á N I A  2 : 0  ( 0 : 0 )
A szél sokat rontott a játékon — Nagy fölényünket a 
csatársorunk nem tudta több gólra váltani — Igaz, hogy 
a románok kitűnően védekeztek — Egyébként a román 
csapat csalódást keltett — A magyar csapat legjobb 
része a fedezetsor volt
G ó l l ö v ő :  S á r  ő s i  I .  é s  G y e í v a i

Uliői-út, so.ooo néző. Vezette: Fopovícs (Jugoszlávia)

Magyarország l 1 — — 2:0 2
Jugoszlávia 1 — 1 — 3:3 1
Románia 2 — 1 1 3:5 1

B) csapatok:
Jugoszlávia 1 1  — — 1:0 2
Románia 2 1 — J 5:2 2'
Magyarország 1 ------ 1 1:5 —

Ifjúsági csapalók:
Jugoszlávia 1 1 — 77“ i: 2:0 2
Magyarország 1 1 - 1:0 2
Románia 2 ------ 2 0:3 —*

A DUNA KUPA ÁLLASA
A) csapatuk:

1.>>
3.

1.
a.

1.
a.

OLASZORSZÁG
A* Ambrosiana már bajnoknak tekint

hető, mert a Bologna ismét pontot vesz
tett. Eredmények a 28. fordulóban: Ve-
nezia—Juventus 1:1 (0:1), Napolt—Bo
logna 1:1 (1:11. Liguria—Xovara 1:U (0:0). 
Ambrösiaha—Lazio 4:0 (8:0), Koma—iu - 
Inno 8:1 (2:0). Triestina— Genova 0:1
(0:1),. MbÜeua—Fiorentina 3:0 (1:0), l ó 
riim—Bari 2:2 (0:1). A bajnokság t  en ®  
:t helyzet: 1. Ambrosiana 42 p.. 2. Bo
logna 32 p „ 3. Genova 33 p.. 4. Juventns 
82 p.. f,. Lazio 31 p.. «. Torino 31 p. Meg 
két forduló van bátra.

B) liga: Mollnella— Palermo 1:1, Chí:<- Jtitt—Llvorno 1:4. Fanfulla—Hadova 2:1. 
Siena— Alessatidria 4:0, Atalnnla—i’isa 
3:0 Sanremese—Udlnese 1:0. Vieovnno— 
Anconilaaa 2:1. Brescia-Lucchcse 1:0, 
Verona—Fro Vereelli 2:1.

A HATRA LEVŐ IlK-MÉRKÖZÉSEK 
NAPTJRA:

Szeptember fi. Belgrádi Jugoszlávia— 
Bomáiiia.

Szeptember 23. Bdapest: Magyaror-
ezús— Jugoszlávia. , .

Október 20. Bukarest; Romama—Mn- 
STarország. _  , , , - . . .

Xovcmber U. Belgrádi Jugoszlávia— 
klagyavország.

. asr

E S 0
B A L L O N -

• r a g l á n -
IDŐDÉN és VIHARKABÁT
marton és szász
B&lvány-Ulca 3 . Címre Ügyelni.

Biztos győzelem!... A magyar vá
logatottra újabban nem lehet pa
nasz: megteszi a magáét, lehet rá 
számítani. Játékával nem mindig 
elégít ki, sokszor sántít, főleg a 
támadósorában, de a szive a helyén 
van! Megtanult, tud küzdeni!

Ezt mindenesetre nyereségként 
kell elkönyvelni: új, csüggedést
nem ismerő harci szellem füti 
fiainkat. Ha most még' kijavítjuk a 
hibákat, akkor majd joggal pályáz
hatunk a nagy ellenfél, az olasz 
válogatott világbajnoki babérjaira 
is. Mert a hibák bizony, ki-kiütküz- 
te.k a magyar csapat játékában is. 
Mentség: n nagy szél, az cső, a 
csúszós talaj. Ezek miatt a már be
váltnak számító hátsóbb vonalak 
játéka sem volt hibátlan. A csatár-, 
sor teljesítményét azonban csak 
részben lehet menteni a körülmé
nyekkel. Még ez a csatársor sem az 
„igazi''. A frissítés, a fiatalítás 
szüksége változatlanul fennáll.

Bízunk labdarúgásunk mai céltu
datos vezetésében, hogy napirendre 
kerül a sportbeli hiányoknak a pót
lása, kijavítása is, mint ahogy a 
tervszerű játékosnevelésnek is biz, 
tató jeleit láthattuk a nagy mér
kőzés előtt. Az új MLSz általában 
büszke lehet erre az ünnepi délután
ra s joggal várhatja el. hog'y leg
közelebb támogassa már — az idő
járás is.

Ifik után — nagyok  
előtt

Eeonoinu cl r szövetségi kanittá.n.v mát 
az ifjúsági mérkőzés alatt kinn volt a 
pályán. Az. elölné fkozés lefújása uláű 
büszkén mondja:

— Ugye, liogry milyen jól játszották a 
fiúk a román rendszert!

Majd elismerő nyilatkozatunk után ki
jelenti:

— 'Viszont a magyar csapa! elsőran
gúan játszotta az angol rendszert. Hogy 
félreértés ne legyen; tfn is az angol 
rendszert tartom elméletben a legjobb
nak, a mi délszaki vérmérsékletünknek 
azonban ez nem felel meg. Figyeljék 
meg, milyen jól fogják játszani a mieink 
a román rendszert.

Megkérdezzük a románok szövetségi 
kapitányától, hogy a talaj mennyiben 
felel meg n románok játékának.

— Nem jó nekünk ez a talaj. A mi 
játékunk főelőnye a lendület és ez az 
ilyen sáros, csúszós talajon nem érvé
nyesül.

Javában folyik kinn a pályán az if 
júságiak edzés-bemutatója, amikor a 
román csapat mezre húzo-tt sötétkék 
melegítőben megjelenik nz öltöző lejá
ratában. Lenghc-riu panaszkodik:

— Bizony, fázunk ebben a vékony 
mezben. ■*

Barátkv megjegyzi:
— Majd nemsokára melegünk lesz * 

pályán.

T eh á t: K irá ly
A magyar csapa,t öltözőjében épperi 

Crsilótf nyög Panor mester keze alatt, 
amikor belépünk. Tóth Potya edző a 
bőrtizeaok iránt érdeklődik Jancsi áaer- 
■ tárnától. A hör-szegek rendben vannak.

Vitéz Ginzcry Dénes ezöveleégi kapi
tány lép be i\7 ajtón és érdeklődik a 
fiúk iránt, majd fizámbaveszi. hogy min
denki jelen van-e, nobn még háromne
gyed óra hiányzik a kezdéshez. Ebben a 
o illa Hajban Gyeívai enirari be. vendben 
igyekszik a helyére* de a fizovebség! ka
pitány árgn-sszeme észreveszi és tréfa 
fta n megfeddi.

A fink jókedvfiuti dögönyö'/ik az öltő 
zőben lévő tedzőlabdál, felváltva, miköz

ben hallatszik a kapitány figyelmezte
tése:'

— Hátvéd urak! Bindea lt-re, Popescn 
11.2-ie futja a lőtt métert. Jó lesz vi
gyázni . . .

•CVii-kófi á rí a liá n ni megkérdezi:
— Mennyire futja Kincses?
— Az már a románok gondja legyen —

hangzik a kapitány válasza.
A kapitány közli velünk, hogy Király 

a jqbbfedezet, majd gyorsabb öltözkö
désre serkenti a gárdát. A fiúk megfo
gadják a tanácsol i é** hamarosan Ciká- 
sz tiinők. Rövid, de alapos iieiuelegítés 
után már indái i« a pi ima melegít ős uia- 
S y ár csa :>a t a pá 1 y ára.

Ax 0sö sem  íuHfa 
tönkretenni 
az ünnepi kü lső sé
geket

Az üilői-út közönsége is kedvet kap az 
ifiktől — a bemelegítéshez. A hideg, esős 
őszi idő bizony próbára teszi azokat, 
akiket megtéveszt a naptár és májusi 
időjárásra számítanak. Az ég, úgy lát
szik nem kegyes az MLSz új vezetőségé
hez. Pedig az mindent megtesz ahhoz, 
hogy a válogatott műsor érdekes és vál
tozatos legyen. Az • őszies idő ellenére is 
megtelt már az ifi mérkőzés alatt az ül- 
lői-út nézőtere. Még a körlépcsőkön is 
sűrű tömegben állnak az állóhelyesek és 
az esernyőjüket is csak a köri épesők és 
a korzóhelyek közönsége meri felhúzni. 
Az emeletes lelátó előtti lépcsőkön tiltja 
az esernyő használatát a kollégialitás.

Pontosan 5 órakor ér véget az ifjúsági 
bemutató,, a folyamőr zenekar rázendít 
egy parázs és igazán stílszerü vérpezs
dítő indulóra. Felvonulnak a feliérmezes 
labdaszedők, megkezdődik a bevonulás. 
Elől megy Popovics, a jugoszláv játék
vezető, oldalán a két partjelző, Rónai és 
Classan, nj^omukban egymás mellett a 
két válogatott csapat. A Vonlán vendé
gek ..Románia1 ‘ íelírású kék ujjasban, 
élükön Economu kapitánnyal, mellettük a 
piros kabátos magyar csapat, az élén 
vitéz Ginezery Dénessel.- Á  partvonal 
mentén, a nagy lelátó közepén, lévő dísz
páholy elé vonulnak a csapatok, ott egy- 
sorban állva frontot csinálnak a díszpá
holy feló és felhangzanak a Himnuszok. 
A román csapat a román Himnusz végén 
háromszoros él jent kiált. A megyav H im 
nuszt a közönség is cgyütténckli a folyam
őr zenekarral.

kV Tíjkóczi-induló után a két csapat át
fut a pálya túlsó oldalára, éy üdvözli u 
JA-lélátó közönségét is.

A helyválasztás Sárosi dr.-nak kedvez 
és ő a város felőli kaput választja. A 
szél így a magyar csapatot segíti az első' 
félidőben. A csapatok levetik meleg d ó
jukét és most látszik, hogy a románok 
három szinti. kók-súrga:p|bos ingben, fe
kete nadrágban, a magyarok pedig liá- 

, vomszínü csíkos, tiszta fehér mezben, ját
szanak.

Magyarország: Csikós — Pákozdi, Pof- 
pár — Király. Sárost III.. Dudás — Kin
cses. Sárost dr., Toldi, Harangozó, 
Gyetvai. ,

Románia: Dávid. — Sféra, Lenph&riu
— VinHfa. Juhász, Denietrovics — Bin
dea, Spielman, Barát ki, Reuter, Popcscu.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A románok kezdenek, de rögtön tá; 

madásba lendül a magyar csapat. Sárosi
III. hosszú kiadása azonban partra 
száll. Sárosi dr ballal jó lövést ereszt 
meg a 3. percben, de Dávid biztosan 
fogja. Harangozó rögtön ezután egyéni 
támadást vezet és

a tizenhatosról ballal jő  lövést küld 
a bal alsó sarokra, de Dávid ezt is 

védi vetődve.
A közönségnek tetszik a jó  lövés, és Zeng 
a huj, huj, hajrá, A magyar csapat 
folyton támad. Sárosi dr fejes sáökteté- 
sét azonban Kincses helyeit Demetro- 
vics fogja el. A román baloldali véde
lem hibáz, Sárosi dr közbeugrik, labdá
jával Kincses pompásan húz el Lenghc- 
ri’j  mellett, a beadást az emberek kö
zött Sárosi dr lövi, de 

Dávid lábravetödve a? utolsó pilla
natban ment

a 6. percben. Nem sok hiányzott a gól
hoz,

A románok alig tudnak átjutni a fél- 
vonalon, Dudás és Pákozdi minden tá
madásukba jókor avatkozik be. A 8. 
percben már komoly magyar támadás 
fut,. Sárosi III. Harangozónak ad, az 
egyből ad Sárosi dr elé és 

Gyurka rég nem látott húszméteres 
bombája ágyúként vágódik a balol
dali kapufának, hogy onnan majdnem 
a kapuvonalon guruljon ki a túlsó 

szögletzászló közelébe.

A román csatársor a 9. percben vezeti az 
első támadást, a balszárny nagyon veszé
lyes, de lesről indult. A román balszárny 
újabb veszélyes támadást vezet. Király 
nem áll rajta Popescun, Pákozdi lyukat 
rúg,

Reuter teljesen tisztán áll nyolc mé
terre a kaputól és a lövése a kapufa 

mellett vágódik a külső hálóra.
Könnyen gól lehetett volna. Jó magyar 
támadás következik erre az ijedtségre, 
de a magyar csatárok adogatása bátor
talan és lassú. Polgár könnyelmüsködik. 
Bindea bead, de Barátki lesre futott. A 
fedezetsorok mindkét oldalon jól tartják 
a játékot.'Nem tud játék kialakulni. Sá
rosi III. szöktetésével Harangozó húz ka
pura, de a tizenhatosról alaposan kapu 
mellé lő. ,
• A szél inkább zavarja, mint segíti a 

magyar csapatot.
Harangozó hosszú szöktétéseit a szél 
rendre túlviszi az alapvonalon. Kincses 
szöktetné Toldit, de középcsatárunk el- 
botlik Sfera lábában. (Nem volt szándé
kossá0’).

A 15. percben Sárosi dr szép támadást 
vezet a jobb«zélen. a beadását Juhász 
csúnyán elvéti, de nincs ott niapyar 
csatár, aki megszerezné a kapu előtt 
pattogó labdát. Király akasztja m eg a 
román bst?szárny támadását, aztán újra 
magyar fölény következik. Sárosi III. 
szabadrugó‘ >t elviszi a szél. d^ a 19. 
percben ,i<3 Sárosi dr—Toldi—Harangozó 
adogatás után

Gyetyai pofaipás helyzetbe kerül, jól 
a j a kapu elé Kincses fejéről a .kam* 
elé esik a labda s a kavarodásból 

Sárosi dr lő kapu mellé.
Popescn vezet támadást az ügyetlen

kedő Király mellett, de a beudása Csi
kóshoz. gurul. Most végre Toldi is jól 
kapcsolódik bele a magyar támadásba, 
Sárosi dr lövése komoly munkát ad 
Dávidnak. Sárosi űr most megkéri a 
játékvezetői, hogy vétesse le , Bindeával 
a melegítőjét. íg y  a fázékony román 
jobbszéíső eddig valóban partjelzőnek 
látszott. Csak a magyar összekötők jut
nak lövéshez. de ők is, rendre a tizen 
hatoson kívülről eregetik lövéseiket — a 
kapu mellé. v

A magyar csatársor nem tudja já 
tékba hozni főcrősségéí, a két szélsőt. 

Sárosi III. cselezget a román tizenhatos 
közelében. Király ívéi a középre, de a 
román védelem jól áll a lábán. Kincsest 
lökik a 26. percben a tizenhatos sarok

közelében. Sárosi III. szabadrúgása Toldi 
fejére száll s onnan ártatlanul Dávid ke
zébe. Dudás labdáját elfogja Vintilla 
Harangozó elöl. Sárosi III. dobja előre 
a . magyar csapatot,

Harangozó nem várt lendülettel ugrik
ki a védők közölt s azok csak a ha
toson tudják nagy üggyel-bajjal meg

akasztani.
Ez a kitörés nagyon szép volt! Sárosi III. 
jól dobja újra és újra előre a csatársort, 
Sárosi dr. élelmesen kirúgja a labdát 
Dávid kezéből, de Harangozó megint túl 
hosszan szökteti Gyetvait. Gyetvai még 
nem kapott rendes, labdát. Kincses kap 
a 30. percben Sárosi Ill-tó l egy kitűnő 
szöktetéstj de ő meg a labda mellé rúg. 
Nagyon zavarja a szél a magyar csapa
tot, Gyetvai jobblábas lövése elakad az 
emberek között, aztán Polgár hazaadása 
foglalkoztatja egy kissé a munkanél
k ü liC s ik ó s t . Toldi labdájával

Sárosi dr. pompás lendülettel cselez
ki két románt, már a tizenhatoson 

van, amikor megtorpan.
egy pillanatra elveszti a labdát és már 
csak Gyetvai elé tud adni. A szélső lő 
is, de az öve a nehezebb helyzet és Dá,* 
vid jól állja el a szöget.

Sárosi dr. mai formájában indokolt is. hogy
helyet cserél az eddig bizony gyen

gécskén működő Toldival
a ’M. percben. Percekig a pálya közepén 
folyik a játék- Sárosi dr. murit hiányzik 
— az el ők ész í téo*b én, Toldi jól ad előre 
a 36. percben 'Sárosi dr.-uak, ez remek 
fejessel tálal Kincses elé.

Kincses tiszta gólhelyzetben áll, de 
egy pillanatig tétovázik

és Pemetrovies alaposat laszti rajta tut
in Író!, úgyhogy criak erőtlenül gurít 
Dávid kezébe. A !>S. pereljen éri , el a ma
gyar csapat a mérkőzés első szögletét. 
Kincses lapos szögi el r ligását Sárosi dr. 
a lábak között kapu mellé küldi. Sárosi 
dr. egyedül próbálkozik, de hárman is 
lógnak rajta. ' Harangozó fej nélkül 
rúgja a labdát a román védőkhöz. Toldi 
lövése félrecsúszik a 40. percben. Kim 
esős jól küldi a lapos labdái a kapu elé, 
Sárosi dr. fordulásból próbál lőni, <1o 
rajta vannak, a labda az öccse elé pat
tan és

a kis Sárosi bombájából újabb szög
let lesz a 41. percben.

Ezt is csak a kavarodás után hárítja a 
román védelem. Király szabadrúgása 
ko.pu mellé száll. Elégedetlenkedik a 
közönség. Öináea kap labdát, de Polgár 
is van olyan gyors, mint a román 
szélső és hazaad előle. Sárosi dr jobb- 
szélre szánt szöktetését' el viszi a vihar- 
szerűén erős szél. Sárosi dr háttal a 
kapunak próbálja a labdát a kapura 
húzni, de nem tud labdájába erőt adni. 
Toldi jól szökteti Kincsest, a beadás Is 
szép, de Harangozó fejesében nincs elég 
erő és így Dávid könnyen üti el. Belső-

í j  11 f  h u ;
■  l i i  B  B H f l l■  ■ ■ « .£ .

C O R V I N
A 40  MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA
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hármasunk most elég gyorsan adogat*

Sáros! dr fejesére azonban bnfeláldo- 
zóan kivetődik Dávid.

Polgár gyertyát rúg a román el len tár maciás során, Király' hazaadással ment. 
(Ejnye Polgár! . . ,) Pákozdi szabad
rúgása kapu mellé száll, bár Sárosi dr 
nagyon erőlködött, hogy elérje. A ro
mán térfélben ér véget a félidő.

A román öltöző 
témája — az időjárás

A román csapat játékosai vitatkozva vonulnak be az öltözőjükbe. Economu 
dr. szörnyülködik:— Ilyen ítélet-idő! Ilyen orkánszeru szél! A legnagyobb dicséret a csapatnak, 
hogy gól nélkül megúszta ezt, a félidőt,A játékosok langyos eitromleyet vagy 
langyos feketét isznak, ez lecsendesm a 
kedélyeket. „ , ,  . 'Economu ' dr. magyarázza a védelem
nek, hogy no bízza el magát, ha a második félidőben széllel hátban könnyeb- 
ben fog neki menni a játék. _Közben Jaga dr. ugyvezető-olnok a Kö
vetkezőket mor.dja:; ,— Rettenetesen zavarja a szel a játékot.. A magyar csapat is érezte ennek a 
hátrányát. A magyarok egyébkent puhán játszanak, a mieink nagyszernen vé
dekeznek. ,. ,t ,Rövidesen megszólal a játékvezető síp
ja és megindulnak a fiúk kifelé.

Jelszó: nem kell 
megijedni a második 
félidőtől

'Az állandóan szemerkélő esőtől csap- 
fottan térnek az öltözőbe a magyar fiúk. Csendben lepihennek, miközben mind
egyik megkapja a maga frissítő adagját.

Megkérdc®ziik a özővotségi kapitányt:

— Előre elhatározta Sárost dr. és Toldi
cseréjét ?— Igen, az volt a tervem, hogy ha 
Toldi nehézkesen mozog a középen, he
lyet cserél Sárosi dr-ral. Tulajdonképpen ezért állítottam össze olyan belsőhármast, 
hogy bármelyiküket használni tudjam akármelyik összekötőben. Egyébként 
óriási fölényben, voltunk az első félidőben, csak bizony % belsőhármasuhk egy 
kissé körülményes. Csak Sárosi dr. elégí
tett ki . .,Gidófalvy Pál dr. miniszteri biztos is 
belátogat az öltözőbe és félrevonulva né
hány szót vált a szövetségi kapitánnyal, Tóth Potya mester hangja pattog ez
alatt Sárosi III. felé:

— Csak ne Ijedj meg a második fél
időtől,A kis Sárosi önérzetesen felel:

— Miért ijednék meg? Most még jobb
lesz játszani, mert a szélre adott labdá
kat nem viszi el a szél . . .  •Tóth edző azután a többiekhez fordul 
ős ezt mondja:

— Nem kell megijedni a második fél
időtől. A védelem tartsa be az utasítá
sokat, a belsők pedig ne pepecseljenek, 
hanem adjanak hosszú labdákat a szé
lekre.

De Popovitcs játékvezető sípja szól a 
folyosón ée a fiúk — rövid szünet után — máris indulnak a második félidő küz
delmére.

Az örömbe azonban egy kis üröm is együi. Kincsesnek szúrása van és * ént is tud mindjárt fürödni menni a fiúkkal, 
sak egy kis pihenés után.

A román öltösőöen
Csak Economu dr tartózkodik a veze

tők közül a román csapat öltözőjében. 
Azt magyarázza, hogy' Bindea .gólja nem

És a népi
X szünetben a közönség egyébként na

gyon elégedetlenkedett a játékkal.
—- Egykapura játszunk — mondják a 

vérmesebbek —, anélkül, hagy valami 
látszata volna.

Az eső szüntelenül csepereg, A máso
dik félidőre kiérkező román csapatot egy kis román szurkolótábor harsány 
„Románia!‘'-kiáltásokkal köszönti.

A  M Á S O D I K  FÉLIDŐ
A második félidőben a magyar csapat 

játszik a változatlanul viharos azél el
len, de így is támadásba lendül rögtön 
a kezdés után. Kincses jő beadasa el
száll a kapu előtt. Most a román elöre- 
adásokat sodorja előre- a szél.

Csikós hazaadott labdát kap, egy 
kissé bizonytalanul fogja. 

f,t is zavarja a szél. A 4. pércben Üe- metrovics nem éri el Sárosi, III, szok- 
tetését; Kincses beadása most is elgurul a kapu előtt, anélkül, hogy csatá
raink- elérnék és Vintilla szögletre tud 
menteni. Gyetvai szögletrögásáből újabb 
szöglet lesz, de ezt is tisztázza némi 
nehézségek után a jól küzdő román védelem. Csikósnak most több dolga van, 
Bindea elől kell felszednie a labdát, az
tán lábbal ment partra Barátki elöl. 

Gyetvai végre kap a 8. percben egy 
nekivaló labdát, de a szél őt is meg

zavarja és gyatrán ad be.
Sok a hiba a magyar csapat játéká

ban, Sárosi dr is ellenfélhez ad. A ro
mánok jól adogatnak, Sárost III. 
akasztja meg a támadásukat s Haran
gozó szabadít fel. Vintilla patra ment 
Gyetvai elől. Pákozdi nem tudja meg
akasztani Barátkit a labda átvételében, 
de aztán Sárosi III. javít. Toldi jó len
dülettel támad, de Harangozó addig 
cselez, amíg el nem veszik tőle a lab
dát. Kincses nem találja a helyét, a védelmünk is fejetlenül játszik. Pakozch 
nem rendőrködik elég jól. Barátki el tudja indítani a román támadásokat. 
Reuter lövéshez jut a 12. percben, 

húszméteres bombája egy méterrel 
száll el a magyar kapu balsarka 

melleit.
Nincs semmi elgondolás a magyar 

csatársor játékában, a jól helyezkedő 
román Védők rendre minden támadásba bele tudnak avatkozni. Az élénkülő román csatársor támadását a 13. percben 
Király zavarja meg, aztán Polgár len
díti előre a magyar csapatot.

Sárosi dr Gyetvait szökteti, de a rendkívül gyors Vintilla felveszi a versenyt 
a rendkívül gyors magyar balszélsővel. 
Pákozdi is -össze-vissza rugdos (igaz, hogy zavarja a széli és a 15. percben önmagát gyertyaszerü rúgással szögletre javítja. Pákozdi meglepő bátortalan, a 
román balszárny -Barátki révén támadás
ba lendül. Reuter elhúz Király, mellett, 
Popescu tisztán áll és lő, de Csikós biz-

T E N I S Z
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osan védi a lapos lövést. Védelmünk :em valami meggyőző. Szép magyar 
ámadás: Kincses partdobás után Toldi- ioz emel, ez har.yattvetödve hosszabbit.ja 
Seg a labdát a középre, a román védők 
Sípjelnek, de
Dudás kapura bombázza a kifejelt 
labdát és csak Dávid szerencséje, 
hogy az egyik védő bele tudja tenni 

a fejét.
lárosi III. is kapura durrantja a vissza- 
>attanó labdát, de az ő lövése túlságosan 
aagasra sikerül.A magvar csatársor nem bír rendszeres 
is tervszerű játékot folytatni. Minden 
abdát felemelnek az összekötők, már pe- 
lig szél ellen nehéz magas labdákkal 
átszani. Kincses igyekszik, de semmi 
átszata sincs az igyekezetnek. Rosszabb
ul rosszabb labdákat, ad társainak. Pá- 
lozdi erőtlen hnzaadúsa izgatja a kede- 
yeket. Bindea1 majdnem elcsípi Csikós 
dől.
Toldi ereszt meg egy lövést húra 
méterről,, de ez ÍS elakad a tömö

rülő román védelmen, 
íarangoző szofetetésável a 28. percben 
Jyetval jól húz kapura, Sárosinak gurít, 
íeki egy cseit kellene csinálnia, mert 
láttál áll a kapunak, a román védelem 
gv szögletre tud menteni. Ezt Gyetvai 
íyatrnn a kapu mögé rúgjm A magyar 
isapat nagy lendülettél ostromol. Km- •ses kap jó labdát, de elbámészkodik és 
i román védelem megússza szöglet árán. 
A szöglet azonban magyar gólt hoz. 
Kincses labdája gyors, lapos ívben száll a jobbösszekötő' helyén felugró

Sáros! dr. fejére és onnan, védhetet- 
len, a pompás fejes nyomán a bal 
felsó' sarokba. Méltó eredménye *

magyar fölénynek.
1 :0  ,

A közönség harsány ól jen-viadallal • fo
gadja a vezető magyar gólt.Román támadás következik, mégpedig elég veszélyes. Vintilla ível harminc méterről a kaimra. Csikósnak csak öklözni 
van ideje, á labdát Király csak elesve tudja elhalászni a befutó Popescu elől 
és némi izgalmak után tisztázódik a 
helyzet, Dudás jól hozza fel a labdát, Harangozónak ad, az egész magyar jobb 
oldal üres, de Harangozó lő, még hozzá erőtlenül. Bindea lesre fut. Sárosi dr. 
végre szabadra tudja játszani Gyetvait, 
a szélső jól is ad a kapu elé, de a többi csatár lemaradt. Toldi folytatja a táma
dást a jobbszélen, de kapu mögé ível.A magyar csapat szüntelenül támad.

A 29. percben 
Dudás viszi előre a labdát, Toldinak ad, ez ügyetlenkedik s a végén Sárosi dr. 
Gvetvaihoz továbbít:. Ez egy cselt csinál beleié, de Vintilíával összecsapva el
veszti az egyensúlyát és gondolkozik, 
hogy fusson-o rá a labdára. Aztán látja, 
hogy senki sem fut rá s a labda a tizen
egyes pont, magasságában, de a tizenha 
tóétól befelé 4-6 méterre megáll.

Gyetvai végre riro-han és pompás 
jobblábas lövéssel a túlsó lécre lövi a labdát, ahonnan az bepattan a román hálóba.

2:0
A magyar csapat most tovább tániad és 

Sárosi dr labdájával Tolill kiugrik a 
32, percben, már-már 3:0-nak látszik 
helyzet, de

Toldi lövése éppen Dávid öklének
megy

és a román, kapus máris tisztázni tud 
Most hev-es román támadások következ
nek. Bárodén a 33. percben többmétepe* lenről elfut. Polgár nem, bírja utolérni r — jóval fütty után a bal felső <sa 
rokba lő. Lesgól! Érvénytelen!

Baratkl szépen kiugrik, Pákozdi fut
tőle, de canfe nagy nehezen és az 
utolsó pillanatban tudja a csatár elől 
szögletre rúgni a labdát. A szöglet után 
Vintilla ereszt meg húsz méterről jó 
lövést és ez

Pákozdi fejéről pattan magas ívben 
a magyar kapu mögé.

Újabb szöglet. Popeseu éles beadását 
Kciter Sárosi dl* módjára fejeli, de 

ti labda a kapufa tetején a kapn 
mögé csúszik.

Nem sok hiányzott! A. magyar csapat 
most újból támadásba lendül, szögletet 
is ér e:l, de azt hárítják a románok. 
Kincsesnek vannak jó helyzetei, de dur
va hibákat vét.Mintha egészen elfelejtett volna játszani a kispeti jobbszélső. A 41. perc
ben végre megembereli magát Kincses 
Sárosi. dr. szép szöktetésével kapura húz, 

szinte a kapufáig fut, ndatálalja 
Sárosi dr.-nak, aki a kapus fölött 
haayáttvétődve próbálja a labdát a 
kapura húzni, de labdája kissé ma

gas.
Uira a magyar jobbszárny támad. Kin
csest csak szögletre tudják szerelni a 
42. percben. A kifejelt labdát Király 
bombázza a kapura, de az ö löv&o is 

szögletre pattan Sfera fejéről. 
Harangozó hibáz, aztán Bindea kap jő 
labdát, lefutja Polgárt, de a labda még 
nála is gyorsabb. Polgár szögletre ment 
a 43. percben. Harangozó hozza előre ~ 
labdát, de a magyar csatársor még _ 
felvonulnál kinek, amikor vege a mérkö- 

zésnek.A mérkőzés után a magyar csapat fel 
sorakozik a pálya közepén és úgy vesz 
búcsút a magyar közönségtől. Harsány 
ünneplésben var: része. A románok úgy 
látszik nincsenek szokva, az ilyen búcsú- 
vételhez. de ők is észbekapnak, egy 
csomóba gyűlve és karfelemeléssel 
búcsúznak a közönségtől.

A m agyar tanyán
A mérkőzés után a magyar csapat pl tözőjében nagy az öröm. A fiúk egymást 

ölelik, csókolják. Kiüönöseu Sárosi dr rmk jut ki a baráti csókból. Ginzer 
szövetségi kapitány még külön is gra 
tlilái Sárosi dr.-nak.
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lesállásböl esett. Büszkén hivatkozik a 
román rendszerre és amikor megjegyez
zük, hogy a három' fedezet szinte a 
játék egész tartama alatt hátul volt a 
védelemben és hogy ilyenformán ot hát
véddel játszott a román csapat, Economu 
dr megjegyzi:
---- Ha nem Agy játszunk, legalább

kilenc gólt kaptunk volna. Az első 
mégis csak a védelem!

N y i l a t k o z a t o k
Mit szóinak a lelátón

Eyssen Tibor dr min, tanácsos, a test- 
nevelési ügyosztály főnöke: Hja, a régi magyar csatárbetegséget láthattuk: a
gólképtelenséget. Amellett többet kellett 
volna szélekre játszani. Különben' izgalmas mérkőzés volt és jobban kellett volna győznie a magyar csapatnak.

Andrejevics Miliajlo dr, a jugoszláv 
szövetség elnöke: Nem mozgott magasszínvonalon a játék. Én már láttam a 
magyar csapatot sokkal jobban is 
játszani. Úgy látszik a két összekötő 
gyengesége miatt nem tudott igazi játék kialakulni. A magyarok megérdemelten 
győztek és még több gólt is lőhettek 
volna, míg a román csapatnak csak egy 
igazi gólszerző alkalma volt.Veres Imre, a MAC ügyvezető alel- 
nöke: Nem játszott jól a magyar csa- .pat, szerencsénk, hogy a románok még 
gyengébbek voltak.

Gidófalvy Pál dr., az MLSz miniszteri 
biztosa: A magyar csapat minden részié
ben jobb volt és az e-géisz játék alatt felülmúlta ellenfelét. A mérkőzés irama 
messze alul maradt a hor válók elleni mér
kőzésének A magyar csapat minden 
tagja dicséretet érdemel lelkes és odaadó 
játékáért. A román csapatra nemi lehe
tett ráismerni. Idegesem, rendsz-or tel enni 
; átszőttak. A magyar csapatban még egalább három gól bennmaradt.Juhász István, a. Gamma elnöke: A második félidőben bebizonyosodott, 
hogy jó csapat széllel szemben is tud, 
sőt jobban tud. mint viharzó széllel hát
ban. örülök Király jó és Toldi lelkes játékának, de legjobban a győzelemnek.

Arató Géza, az OTT igazgató-titkár :̂ 
A szél nagyon összezavarta a játékot fs 
talán emiatt ment olyan aránylag gyen
gén a magyar csapatnak másfél félidőn 
keresztül. A román csapat játéka nem 
tett túl jó benyomást.

Ginzer y Dénes szövetségi kapitány: Annak ellenére, hogy győztünk, a mai mérkőzésünk még nem .nyújtott megöl 
dóst a belső hármas összetételére nézve 
Igaz, Sárosi dr. kitünően játszott, de annál gyengébb volt Toldi és Harangozó. 
Lehet, hogy szerencsésebb fogással — itt mosolyog a kapitány — jobb összekötő
ket tudtam volna „kifogni**, nézetem 
szerint azonban ez már nem válogatás, hanem nevelés dolga. A többi kilenc játékos a várt teljesítményt nyújtotta.

Popovics Kika, a jugoszláv szövetség 
főtitkára: Nem tudok eok jót mondani 
erről a mérkőzésről. (Sóhajtás után így kiáltott fel): Hja, ha sok a „csillag**, az 
sem jó.

Holló Zoltán számtanácsos, az MLSz 
gazdasági főnöke: Az olis-ő félidőt -©l- 
aludta a magyar csapat. Kár, hogy ké
sőn fedezték fel a széilftőkro való játak 
előnyeit, mert a belső pöpcoseléiSüiel sem
mire sem mentek. -

Vághy Kálmán, az MLSz főtitkára: 
Gyenge játék, jó véd elmék. Szétéöő vall 
a csatársorunk játéka. Ha az első félidő
ben is úgy játszottak volna, mint a 
másodikban, legalább két góllal többet 
rúgtunk volna.

Bessenycy László, az MLSz ügyésze:
Egy megfiatalított magyar csatársor 
kigalálrb 6:0-ra győzött Volna..

'hétközi, urnapi szelvény
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Vélemények a m m - 
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Csikós; A második félidőben zavart a 
szél. de szerencsére nem jött a kapumra 
veszélyes lövés.

Körmendi: Válogatiftt mérkőzésen meg 
nem láttam ilyen fölényt, mint a mienk 
volt. . . . .Pákozdi; Az első félidőben megrándult 
a jobb bokám és ezért nem imliam jobb
lábbal rendesen rúgni. ... 'Polgár; A románok az első félidőben 
mindent kiadtak magukból.. Király; Csak az utolsó percben tud
tam meg, hogy játszom. Azt hiszem, 
nem vallottam szégyent. .Sárosi III.: Már az első félidőben 2:0 
lehetett volna.

Dudás: Nagyobb lehetett volna az
eredmény.Kincses: Már az első félidőben vezet
nünk kellett volna.

Toldi; Ha az első félidőben cserélünk, 
már hamarabb lett volna eredmény.

Harangozó: Akartam, de nem ment
jobban.Gyetvai; Mindent beletettem, hogy 
megverjük a románokat. .

Biró; Már az első félidőben kellett 
volna egy-két dugót lőnünk.

Tóth-Potya edző: Feltétlenül megérd., mellük a győzelmet. A fölényünk nincs 
gólodban kifejezve.

A románok is elis
merik a magyar 
g y ő z e l e m  J o g o s s á g é ®

Economu Virgil dr, a román, szövetségi kapitány: Ebben a kegyetlen szél
ben és- ezen a csúszós talajon jobban érvényesült a magyar csapat technikája. A győzelem megérdemelt, de elégedetten 
állapítom meg, hogy a magyar csapatlak nagyon meg kellett dolgoznia ezért 
a győzelemért. A közönség sportszerű viselkedése teljesen meghódított bennün
ket. Igaz, hogy nagyon fair is volt a játék. A. magyar csapat minden tagja 
nagyon jó játékos. Sárosi III. é3 Gyetvai emelkedett ki mégis az együttesből 
A ml csapatunknak nem volt Könnyű dolga A védelem remek, a fedezetsor 
legjobbja Vintila. Demetrovicstól jobb 
játékot vártam. Meg kell mondanom, 
hogy Bindea gólja szabályos volt. Világosán. látszott, hogy a játékvezető med
dig habozott, amíg fújt. Most már meg
mondhatom egyébként, hogy a játékve
zető ellen a mérkőzés előtt óvást emeltem, de a jugoszláv szövetségi vezetők 
kérésére ezt visszavontam. Most utólag 
csak annyit állapítok meg, hogy Popo
vics nem jól vezette a mérkőzést. De ez 
semmivel sem csökkentheti a magyar 
győzelem értékét!

XenghCTiu csapatkapitány: Az I. fél
időben -jól védekeztünk és ha Ploesteanu

„1CPS4 pályázat 3CIW»
Beérkezési határidő Ve 22-j déli 12 ór&-

Gamma—Újpest (1:4) •• ••••'S****
Taxi—Törekvés (1:2) M
Kassa—Ferencv. (1:8)
Etektr.—Szeged (1:4) oa
Kispest—Haladás (2:0).„
Hungária—Szolnok (2:1)
SVSE—Egyetértés (OrA)
Pécs—Komárom (w, o.) 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kárul 
számításba, egyébként csak hait* 

versenyt dönt él-
MTK—Tokod (0:4) ............ !..«
Álba Ttegia—SFAC (0:11)
Érsekujv.—Tatab. (1:2)..
iZáróíelben t legutóbbi nyék)

eredmó*

Név:
Cím:

A beküldő aláveti magát a félté* 
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget keli mellé* 
kelni. Aki heten kint ötnél több 
szelvényt küld, oz segyen ide k© 
resztet vagy csillagot:

■és Bofcola játszik összekötőben, akkor 
más lett volna az eredmény.

Barátky: Nem ment. úgy, ahogyan,
szerettem volna. Több munkát szerettem 
volna kapni.

Bindea,: Szó sem lehetett lesről a gó
lom előtt. Hiszen Polgár előttem volt., 
amikor kaptam a labdát.

Albn edző: 2:l-es magyar győzelem lett 
volna az igazságos eredmény. Ha a já
tékvezető megadja Bindea. szabályos gól, 
jót, ez is lett volna a* eredmény. Sá
ros! III. és Harangozó tetszett különösen 
.e magyar csapatban, .Tuhásy,* Szféra. 
Vintila 'és Dávid a románban.

A játékvezető véle- ménye:
Popovics játékvezető: Ax X- féjidőben

jobbal,1 játszott a magyar csapat. Bindea
lesállását gólja előtt azért fújtam le egy 
másodperccel később, mert előbb a 
másik oldalra néztem és csak azután 
láttam meg a .partjelző beiiitósét. A játék dícséretreméltóan fair volt a nagy küz
delem ellenére*. . , ;

Lajeskám!
G y e r e  h a z a ,  
nem  bírunk n é lk ü led  élni

Manyi, Gyuri, Lali

Bírálat
Nagy öntet tekinti?® Só
val nagyobb Sehetett volna a gyézel-

Senkcy Imre, a MAC ügyvezető alel- kára: Ha a csatársorunknak jobban
megv a játék, öt-hat góllal győzünk.

Fulirmann Károly, a Ferencváros vezetőségi tagja: A magyar csapat megér
demelte a győzelmet. Ez a győzelem 
elsősorban a két Sárosi játékának köszönhető. Ilyen gyenge román csapatot 
mint a mai, még neui láttam.

Tóth Bajos dr, a Ferencváros intézője: 
Sok gyenge pont volt a magyar csapat
ban, de a győzelmet megérdemeltük.

Gálffy András, a JT főtitkára: Ha
egy lövő csatárunk, van, sokkal több 
góllal győzünk. A nehéz talaj és a nagy 
szél miatt nem alakulhatott ki szép 
játék.

Kankovszky Artlmr, a MöSz ügyve
zető alelniikc: Gyengén játszott a ma
gyar csatársor, de balszerencséje is volt 
a kapu előtt.

Görgényl Lajos, a Kispest főtitkára:
A csatársoron múlott, hogy csak 2:0-ra 
győztünk.Takács Géza, a Taxi edzője: .John
bclsőhármassal máé lett volna az ered
mény.

Darnay -László dr., a Ferencváros ve
zetőségi tagja: A magyar csatársor ősz- 
fiswíáUitása nőm mondható valami sike
rültnek.

Molnár Ignác: Most láttam először a 
román válogatottat. Meglepett, hogy mi
lyen remizz er te len ül játszóit. A magyar 
csapat, megérdemelte a győzelmet.

r. Ha]agy Olivér válogatott vízilabda- 
síink; Szörnyen gypnge volt a csatárso
runk.

Kalmár Jenő, a Hungária csatára:
Nem játszottunk valami jól, de a második 
félidőben nagyon lelkesek voltak a fiuk 
és megérdemelték a győzelmet.Lázár Gyula, a Ferencváros fedezete: Inkább küzdelem, volt, mintsem játék. 
Kár. hogy a legszebb lövés — Toldi 
lövése — nem ment be.Háda József, a Gamma kapusa: Ha a 
két összekötő helyet cserélt volma, 4:0-ra 
győzünk.Zalai László, a Kispest középfedezete:
Helyenként szépen játszott á magyar 
csapat.Adóm Zoltán, a Kassa középcsatara:
Remekül játszott szerintem a két Sárosi. 
Több gólt is rúghattunk volna.Fínta Károly, a Ferencváros csatára:Keveset lőttek kapura a magyar csatárok.

Lanpfeldcr Ferenc, az Újpest igazga
tója: Egység dolgában magasan a romá
nok felett állottunk. ,.

Diniéit!/ Lajos, a Ferencváros edzője; 
A szél elrontotta a mérkőzést. ...

Opata Zoltán, a MAVAG edzője; Égé; , 
szén rossz ,,iuixer“ a román szövetségi • 
kapitány, .,,

ír

m lilik
Nem volt túlságosan változatos a 

játék, szinte állandóan a mieink tá
madtak, a románok pedig teljesen 
beszorultak. A román csapattól, 
híre után, többet vártunk, főleg az 
olaszok ellen elért tisztes eredmé
nyük alapján. Sokat hallottunk az 
eredeti román rendszerről is, ebből 
a spanyolviaszból azonban nem so
kat láttunk a pályán, jó öreg szicí
liai athátvédes rendszert játszott a 
román csapat, a két hátvéden kívül 
a fedezetsor is hátul tanyázott, a 
szélsöfedezeteik nem hagyták ott 
szélsőinket. A magyar csapatban is 
a szélsöfedezetek feladata volt az 
ellenfél szélsőinek a sakkbantartá- 
sa, Sárosi III azonban segíthette a 
támadást, sőt néha a szélsöfedeze
tek is elörehúzódtalt. A román csa
r85SE2E£EaKSSE35SBE
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aér lék szerint is. 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT 

Vili., Baroas-utca 86, 
Telelőn: 148.400

patban még az összekötök is hátul 
tanyáztak a így az elölmaradt há
rom csatáruk alig jutott szóhoz.

A  csúszós pálya, a hatalmas szél 
nagyon megnehezítette a játékot s 
ez a csúnya időjárás a játékosok 
mentsége a sok rossz passzért, vo
nalon túlcsúszott szöktetésért. Mind
két csapat jól birta végig az iramot, 
örömmel tapasztaltuk, hogy a ma
gyar csapat erőnlétében sem volt 
semmi hiba.

Érdekes, hogy széllel hátban nem 
tudtunk eredményt elérni a a ha
talmas széllel szemben sikerült a 
győzelem. Ezúttal nehéz volt széllel 
hátban játszani, mert a szél minden 
ssöktetést elsodort,

A  játék színvonala — részben az 
időjárás következtében — nem volt

magas. A győzelem fölött érzett 
örömben is látnunk kellett, hogy 
vannak hibák. Csatársorunk belső-
hármasának mai öszeállítása sem 
megoldás, örüljiinlc azonban, hogy 
győztes mérkőzésen s nem a saját 
kárunkon tanulhatunk.

Dicséretet érdemel a magyar csa
pat lelkesedése, amellyel végül is 
feltörte a kemény diót: a kemény 
román védelmet. Ilyen szicíliai vé
delem ellen nem könnyű játszani.

Lelkesen és gyorsan játszott a 
román csapat. Az ilyen szicilia 
rendszer azonban csak döntetlenek
hez és tisztes vereségekhez elég. 
A győzelemhez támadni is kell.

Végeredményben: nagyobb ará
nyú győzelmet is megérdemelt vol
na a magyar csapat. A  játék képe 
alapján akár féltucat góllal is 
győzhettünk volna. Ezt a féltucat 
gólt azonban — be Is kell lőni... A 
javítás módjaira talán megfelelő 
útbaigazítást ad a nagy mérkőzés 
előtti ifjúsági műsor.

A küzdelem végig sportszerű ke
retek között zajlott le. Állapítsuk 
meg ezt is és örüljünk enek is.

Sárost III,-, OucSás, 
Király és Sárosi dr. 
a magyar csapat 
l e g j o b b j a

A magyar csapat egyéni .teljesitMé- 
nyeiről ezeket mondhatjuk:

A legjobb ember a mezőnyben Sárosi 
III volt. Pejjátéka utóiérhetetlen. de a 
lába sem marad a feje mögött. Ahová 
n y ú lt ,  ott ra övé lett a labda. Fejesei 
hátvédrúgásnak is belliének. Barátki 
egyetlen labdát sem. bírt előle elfejelni, 
pedig hajdanában Barátki is híres volt íéjjátékáról. Mindössze néhány rossz 
passzt lehet Béla tértiére róni, ezekben 
azonban a szél is benne volt.Dudás következik a rangsorban a kis 
Sárosi után. Fölényes nyugalommal és 
tökéleted biztonsággal látta el szerepét 
különösen a második félidőben. Talán 
csak az első negyedórában volt egy-két 
bizonytalan mozzanata. Remek labdákat

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

e l l e n ő r z ő  ó r á i n
munkások, tisztviselők, éjjeliőrük, gépek, jár
müvek, akkordelszámolás, t e l j e s í t m é n y  és 

^  k a l k u l á c i ó  e l l e n ő r z é s é r e .
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küldött előre. Lendületesen harcolt.
Király méltó tagja volt a kitűnő fede- 

setsornak. Eleinte ugyan gyengélkedett 
egy kicsit. Mintha zavarban lett volna, 
Nem tudta, hogy kit is fogjon és így 
senkit sem fogott. Amikor azonban eltá
vozott a holtpontról és ráállt a szélső
jére, attól kezdve azt jóformán kikap
csolta a játékból. A mérkőzés végefelé 
már egészen Sárosi III. színvonalán 
mozgott a játéka.

Sárosi dr folytatja a. sort. Kellemes 
meglepetés volt mozgékony, lendületes, 
kapuratörő játéka. Az idén még nem 
láttunk tőle ilyen jó teljesítményt. Kár, 
hogy összekötőből középcsatárba tették, 
mert mint középesatár korántsem nyúj
tott olyan jó teljostíményt, mint összje- 
kötőben. Ez érthető is, liisaen középen 
állandóan kettőn is lógtak rajta, építeni 
nem tudott. Ezt összekötőben sokkal job 
ban csinálhatta. Fejesgólja mesteri tel
jesítmény volt.

Csikósnak a kapuban nem volt komoly 
dolga. Csupán néhány kifutással mu
tathatta meg, hogy most ijs jó  formában 
van. Inkább veszélyes hazaadás-ok telték 
próbára.

Pákozdi közel sem nyújtott olyan jó 
teljesítményt, mint az elmúlt válogatott 
•meccsek során. Volt néhány életveszé
lyes hazaadása, amelyből könnyen gólt 
kaphattunk volna. Rúgásai is feltűnően 
bizonytalanok voltak. Egészben véve nem 
jálszoLt rosszul, hibáit rendesen kijaví
totta, mind öncsőire azonban jobb játékot 
váltunk tőle.

Polgár valamivel jobban mozgott, mint 
Pákozdi. rúgásai - biztosabbak voltak. 
Néhányszor azonban igen rosszul helyez
kedett és ha nem lett volr.a olyan gyors, 
akkor Bindea többször meglóghatott 
volna mellette. Pákozdival egyetemben 
túlságosan előrehűzódtak olykor-olykor s 
nem egyszer csupán partjelzőink jó 
szemének köszönhetjük, hogy a romá.n 
csatárok nem sétálhattak be a kapuba.

Kincsesnek rossz napja volt. Néhány 
szép elfutáson kívül jóformán semmit 
sem láttunk tőle. Csaknem valamennyi 
lefutását rosszul fejezte be. Nem tudta, 
hogy mikor és hogyan váljon meg a 
labdától. Vagy feleslegesen tovább vitte 
a labdát, mint kellett volna, vagy korán 
adta le és rossz helyre. Egyetlen jó  moz
zanata az a szöglet volt, amelyből az 
első gólunk esett.

Harangozó nem mondott csődöt, de 
nem is láttunk tőle valami különlegeset. 
Túl sokat forgolódik, nehezen szánja el

Sportfeivételekhez
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magát a labda leadására, ltörömpasszok- 
kal próbált operálni. Ai elején még lát
tunk tőle néhány szép dolgot, jó passzo- 
kat. sőt jó  lövéseket is, játéka azonban 
fokozatosan clszíntelcnedett és elérték
telenedett.

Gyctvainak 'igen nehéz dolga volt _ a 
kitűnő Vintila mellett, aki kullancsként 
lógott rajta és. gyorsabbnak is bizonyult 
a magyar balszélsőnél. Sokkal többet 
vártunk Gyetvaitől. Igaz — mentsége, 
hogy aránylag igen kevés labdát ka
pott és így nem melegedhetett bele a 
játékba. Jobblábas góljával sokat javí
tott teljesítmén'yének értékén,

Toldinak sem középen, sem összekötő
ben nem ment. a játék. Túlságosan me
reven mozgott, nem tudta, a labdákat 
lekezelni, azok sorra elpattantak tőle. 
Rendesen háttal a kapunak várta a lab
dákat és nem birt megfordulni. Mire 
megfordult, már nem is volt övé a lab
da. Lövéseivel erősen adós maradt. Ta
lán csak egy valamirevaló lövést láttunk 
tőle.

Jó A MEGERŐSÍTETT r o m á n  
v é d e l e m :

Dávidnak rengeteg dolga akadt. Jó- 
Szemű, jó  helyezkedő kapus, labdafogása 
Is kifogástalan. Ahogyan Toldi hataimás 
bombáját fogta, minden dicséretet meg. 
érdemel. Talán csak Gyetvai góljánál hi
bázott: jobb vetődéssel kitolhatta volna 
a labdát,

A  két. hátvéd embert előtti munkát vég- 
®f»tt. A legtöbbször sikencseu rombolták 
•tót a körülményesen, játszó magyar csn- 
1 ércer támadásait. M i mik et i ő nagysze
rben játszott, 'nekünk Lengheria játéka 
loiezott valamivel jobban.

A fedev.ebsor is szinte állandóan véiie- 
"é/éero szorult. Az első félidőben el som 
jutottak a (élvonalig. Kendkívül sokát 
dolgozlak. Vlntllla volt a legjobb íode- 
Zel, alig maradt mögölto Juhász, Jlemet- 
fovlcs ezúttal szürkébb volt.

A csatársor nem sokat mutálhatott, 
kiig jutottak szóhoz a román támadók. 
A lóét összekötő csaknem mindig hátul 
segített, a három elöl lévő csatár közül 
Blndca és Barátit jelentett csak veszélyt 
a magyar kapura. Bindea gyors, ügye
sen kezeli a labdát, do — ritkán jutott 
labdához. Baráíkl néhányszor jól tört 
kapwa, jól adoti: szélre, 'egyébként w «n  
•okul mutatott. Popcscu egy jó  lövésen 

• {ívü l semmivel eöm vetettó magát észre. 
A két összekötő — különösen Reuter — 
iól kezel! n labdát. Mindkettő hibája,' 
hogy Csali ..gurigázik", hosszú iereszi- 
labd;ikat, lyukra futtatásokat nem lát
tunk tőlük.

*
Popovics kifogástalanul rézette n mér

kőzést. Nem volt különösen nehez dolga, 
mindkét csapat — noha nagy lendülettel, 
“ hgy akarással küzdött ép a csúszós pá- 
y  a la sokszor veszélyeztetett — kifogás
talanul, sportszerűen játszott. A leseket 
"ivétől nélkül észrevette. Egyszer pól
yául a közelebb álló partjelző nem in- 
m tette le Jtimlcu lesállását, l ’ opovlc* 
k'Pla azonban ekkor is kellő Időben m eg
szólalt!

Nemcsak sportbeli, de baráti kap
csolatokat is teremtünk a magyar 
labdarúgással —
mondotta Marinescu tábornok, 
s román szövetség elnöke

A niagyar-román mérkőzés utón a ro- 
máji csapat száj lójának csarnokában volt 
alkalmunk beszélni Marínescu tábornok
kal, a román szövetség elnökével, aki a 
következőket mondotta:

— Nagyon tetszett a fair, sportszerű 
küzdelem. Győzött a jobbik csapat, 
örömömre szolgált, hogy semmiféle ki
lengés sem zavarta még a játék menetét. 
A magyar közönség nemcsak sportsze
rűen, de határozottan baráti módon fo
gadta csat álunkat. Ami az eredményt 
illeti, nem gondoltunk egy pillanatra 
sem győzelemre. Elégedetten láttam, 
hogy a román csapat jól küzdött és jól

játszott. Nagyon jól esett a magyar 
szövetség vezetőinek meleg baráti ven- 
déglf'tásfi. Elhatároztuk, hogy nemcsak 
sportbeli, de baráti kapcsolatokat is te
remtünk a -magyar labdarúgással. Hálá
san köszönjük ezt a fogadtatást a ma
gyar közönségnek és a sajtónak is. Kö
telességünknek tartjuk ezt a meleg fo
gadtatást Bukarestben hasonlóval viszo
nozni.

Juga dr, a román szövetséf? ügyvezető 
elnöke így nyilatkozott:

— A magyarok szebben és jobban 
játszottak, bár a csúnya idő alaposan 
befolyásolta a játékot.

Lehet Idegeit
Játékvezetőt is 
kérni a tOC-mérkő- 
zésekre
Befelezték a k is  SCK- 
közgyűlést

A kis KK közgyűlését vasárnap dél
előtt folytatták a három ország kiküldöt
tei. A gazdasági vonatkozású ügyek meg
tárgyalása után a játékvezetés problé
máit beszélték meg és a következő ha
tározatokat hozták:

A mérkőzések vezetését elvileg egymás 
játékvezetőire bízzák, ha azonban vala
melyik egylet más nemzetbeli játékveze
tőt kér, ezt a kérést a lehetőséghez ké
pest teljesítik. Ha a két érdekelt egylet 
közösen kér egy bizonyos játékvezetőt, 
azt a bizottság minden esetben elfo
gadja. A három érdekelt szövetség má
jus 27-ig bejelenti a kupabizottságnak 
játékvezetői keretét, 5 játékvezetőt és 1Ó 
partjelzőt. (A jugoszláv kiküldöttek be
jelentették. hogy a DK játékvezető-kere
tét nevezik be a KK-ba is.) Játékveze
tőnek nem szabad semmiféle ajándékot 
elfogadnia a mérkőző egyletektől. A küz
delem befejezése után a ‘kupabizottság 
ad majd emléktárgyat a mérkőzéseken 
szerepeit, játékvezetőknek. A játékveze
tők kiküldését a fordulót megelőző nyolc 
nappal fogia eszközölni a kupabizottság.

A tárgyalások berekesztése után Gidő- 
falvy Pál dr , az MLSz miniszteri biz
tosa” akinek a tárgyalásokban Vághy 
Kálmán, Gálffy András, vitéz Kemenesy 
Sándor, nyújtott segítséget, megköszönte 
a közgyűlés résztvevőinek előzékeny és 
megértő állásfoglalásukat, amely lehetővé 
tette minden problémának síma és sport
szerű megoldását.

A vendégek nevében Andrejevics Mi
hály dr. köszönte meg a miniszteri biz
tosnak a magyaros vendéglátást.

Keresünk gép- és g y orsíró t. Fia
tal. keresztény sportemberek jelent
kezzenek írásban a Nemzeti Sport 
kiadóhivatalában (VIII., Rökk Szi- 
lárd-u. 4).

A M AGY Alt—HÓM ó N MÉRKŐZÉS 
SZAMOKBAN

Magyar

Kapura lőtt 
Kapu fölé lőtt 
Kapu mellé lőtt 
Kapufát lőtt 
Szabadrúgás (les) 
Szabadrúgás (kezezés) 
Szabadrúgás(dancs) 
Szöglett rúgott 
Hazaadott 
Eartdobást végzett

csapat
' *o c Í2 'O o*2 WZZ VQJ'V ví N«4~t Ol. j' w
w hí o
11 7 18
— 3 3 

8 2 j 0 
1 — 1 
2 4

— 1 
7 2
2 7
3

6 
1 
9 
9 
3

25 16 41

Komán
csapat

_  *0 tí
2 ^ w 
-3 2 s
w E o
—  2 2 
1 2  3 
2 2 4

— 1 1  1 1 2  
2 3 8 

.— 4 4 
— 1 1  
13 16 29

ROMÁNIA
Nemzeti bajnokságért:

IS)-liga: I. csoport: Resten: UMTE—
Sodrouyipar 3:0 (2;0). — Csernovic:
Drago.s Voda—PC Nistru 4:1 (3:1). —
II. csoport: Temesvár: Kinizsi ILSA— 
Minerul 0:2 (0:1).

Kerületi bajnokságért: 
Temesvár: Politechnika—Patria 7:1

(3:0).
Barátságos mérkőzés:

Kér,tea: UDR—Metallo Sport Ferdi-
nand 3:0- (?:0). '

JUGOSZLÁVIA
Országos bajnokság

Hely rád- Jugoszlávia—’Hajüuk 1:1 (9:0). 
Szarajevó; Slavla—BSK 0:1 (0:0). ■
Zágráb; Örudianski—HASK 4:0 (1:0). 

Dr. Horváth játékvezetésével elégedettek 
voltait.

Dana-serleg
Vjvidék: Vojvodina—Slúvin (Eszék) 3:0

(1:0).
Bajnoki mérkőzések;

Szabadka: SzAND-SzMTC 6:3 (3:1),
Sport- .lúgos!;:\:n G:0 (4:0). Boliémia —
Radnicski 4:2 (2:1). — Újvidék: Trg'j-
vacski—Obilics 4:0 (2:0). NFK—Janosik 
3:0 (1:0). — Indija: ZsS K -N A K  2:2 (0:1).
— Bácstopolya: -JAK—OSG 8:1 (1:0), —
Zenta: .Tugoslovén—Zentai AK 3:0 (2:0).
— TTjverhász: VSC—Béla Zvezda 6:0 (2:0).
— Nagvbecskerek: Borac—Radnicski 8:1
(3:1), Obilics—ZSK 0:1 (0:0).

Horvát-szlovén liga:
Split: Split SK—SIávia (Varast!) 4:3

( * " >• ^  _

S portvezetődben  já rtas , k itűnő
irodai munkaerő, keresztény, sport
alakulattal bíró vállalatnál elhelyez
kedne. Leveleket „Sz" jelzéssel el
látva kérem a Nemzeti Sport kiadó- 
hivatalába.

Lumpurt—Kispest 5:3 (3:1). Vezette: 
Puskás. A Lámpáit biztosan győzött a 
tartalékos Kispest ellen. Góllövö: Bédi
(2), Ktsalagi, Tolvaj és Olajkár X. (ön
gól). 111. Zalai,, Cseh és Olajkár I. 
(íl-ésből).

S P O R T V IL A 'G  S Z Ó R A K O Z Ó H E L Y E

M m m  K É &
Minden j/asór-és ünnepnap m űsoros Sorai tea XI. H orth y M iklós at bJ.^

AZ EGYETÉRTÉS ll-ÉT HIBÁZOTT 
SVSE—Egyetértés 5:1 (2:1)

Sopron. 500 néző. Vezette: Palkó. 
SVSE: Kovács — Kőműves, Kónyád — 

Salamon I, Bakó, Salamon II — Hor- 
váth, Boros, Ertiugcr, Bardicz, Tóth.

ET?0: Földes! I  — Joós. Bányik — 
Pc tőházi, Kovács II, Tóth — Né Igor, 
Balogh, Föld-csi II, Osbótli, Kovács III.

Végig esőben, sáros, mély talajon még 
ilyen arányban is megérdemelten győ
zött. a soproni vasutas csapat. Az első fél
időben kiegyenlített volt a játék. A 11. 
percben Bardicz jól lette ki Borost, aki 
a 16-osróI nagy gólt lőtt. 3:0. Nciger a 20. 
percben egyenlített Kobrád hibájából. A 
32. percben Horváth lőtt gólt.

Szünet után nyomasztó fölénybe ke
rült : 
vol na
zeneg., -___— ............ .. —-------------
csak potyogni a vasutas-gólok. A. 27. 
percben Salamon, a 36. percben Ertin- 
g.er, majd a 38. percben ismét Ertinger 
volt a gólszerző.

Jó: Kovács, Bakó, Salamon I. és XT. és 
Boros, ipeivé Joós, Kovács II., Neiger. 
és Balog.

Dunántúli csoport
1. Tokod
2. SFAC
3. Lampart
4. Sopr. VSE
5. Egyetértés
6. Pénzügy
7. Zugló
8. MTK
9. Dorog

it). Tatabánya
11. Komárom
12. Álba R.
13. Érsekújvár
14. Pécsi VSK

20 15 4 1 44:18 34
20 12 2 6 64:34 26
20 10 5 5 49:24 25
21 8 9 4 34:32 25
21 11 2 8 48:39 24
20 8 6 6 35:28 22
20 7 8 5 41:39 22
20 8 2 10 35:52 18
20 6 5 9 37:45 17
20 5 7 8 26:37 17
20 4 6 10 23:34 14
20 4 5 11 40:55 13
20 5 3 12 21:38 13
20 4 4 12 31:53 12

A bajnokság á llása
I. osztály

Bszaki csoport
1. Testvériség 20 15 2
2. BLK 20 13 5
3. MPSC 21 11 8
4. Elektromos II. 19 13 1
5. III. kér. TVE 20 7 6
6. HAC 20 7 4
7. M, Előre 20 5 8
8. URAK 21 7 4
9. MFTR 19 7 1

10. TTE 21 5 5
11. MSC 20 6 3
12. Főv. TKör 20 5 4
13. ZsTE 21 4 3

Keleti csoport
1. Ganz 18 15 3
2. Törekvés II. 20 12 5
3. BRSC 20 10 4
4. NSC 20 11 2
5. Hálókocsi 21 8 5
6. KAC 2 9  8 3
7. BSzKRT II. 20 7 5
8. PSC 20 7 4
9. DSE 20 6 6

10. Filtex 20 5 5
11. WSC 21 5 4
12. Hargita 20 5 4
13. SzFC 20 4 4

3 54 
2 57
4 69
5 87 
7 38 
9 36 
7 29

10 27
11 39 
11 36 
11 27 
11 30 
14 38

-.21 32 
:20 31 
-.34 28 
:29 27 
:36 20 
:36 18 
:41 18 
:57 18 
:44 15 
:53 15 
:54 15 
:58 14 
:64 11

— 47: 
3 63:
6 58:
7 37:
8 44:
9 45:
8 38:
9 36: 
8 29:

10 21: 
12 43:
11 30:
12 29:

19 33 
29 29 
36 24 
26 24
50 21 
39 19
39 19
40 18 
36 18 
44 15 
54 14
51 14 
57 12

Béli
5. W T K
2. Hungária
3. Goldberger
4. KTK
5. PeMTIC
6. BMTE
7. M. Posztó
8. SAC
9. MÁVAG II.

10. KSSE
11. FSC
12. ÉTC
13. MAFC
14. KTC

csoport
20 15 
22 14
21 14
22 11 
21 12 
21 10 
22 11 
22 10 
22 9 
21 8
20 4
21 3 
21
£0 —

2 10 
2 11
2 H 
6 10 
5 13 
1 16
3 17

76:23 32 
54:24 31 
44:24 29 
36:26 29 
61:33 28 
44:41 25 
40:39 25 
46:35 22 
51:56 20 
40:53 18 
26:32 14 
31:52 11 
30:70 9 
18:89 3

1. XJTE II.
2. BTK
3. UMTE
4. UFC
5. Gázgyár
6. OTE
7. UVASC
8. VI. kér. SC
9. UTSE

10. Pannónia
11. TSC
12. Compaetor
13. B. Magyarság
14. TLK

II. osztály. 
Északi csoport

22 15 
22 15 
22 13 

22 14 
22 11 
22 11 
22 11
22 9 
21 7
23 5
21 5
22 6 

23 3 
22 3

1 82:22 36 
4 68:33 33 
4 60:27 31
6 78:35 30 
4 43:35 29
7 53:37 23
8 37:40 25 

11 45:43 20 
10 38:43 18 
13 34:18 14
13 28:62 13 
15:34:76 13
14 28:75 11 
17 24:76 7

Keleti csoport
1. SzNSE 21 15o KSC 19 15
3. RÁC 20 12
4. Köb. AC 20 11
5. K. Törekvés 20 9
6. 7, AC 20 9
7. SzRTC 19 7
8. RTK 20 5
9. KMTE 20 5

10. Autotaxi 21 5
11. Spérta 20 4
12. BTC 20 3
13. Kistex 20 2

2 64
1 82 
5 58 
5 74 
.5 34
8 35 
7 39 
7 34
9 34

13 26
14 31 
13 24 
13 18

29 34 
23 33 
33 27 
37 26 
:34 24 
:87 21 
:47 19 
:29 18 
:52 16 
:57 13 
:48 10 
:57 10 
:68 9

Béli csoport
1. KFC 21 13 6 2 60:22 32
2. Tipográfia 22 12 7 3 49:24 31
3. P. Juta 22 12 4. 6 43:41 28

M O V E -b a i n o k s d f l
Pilisvőrösvár—PSzSE 7:3 (6:2). Góllö- 

vö: SzoUe (2), Netther* (2), í^túhlb Ven
cel és Druekncr, 111. Lévai, Kováét, és 
Király. ,

Törökbálint—Budatétény 4:1 (1:0).
Góllövő: Agocs. Gisler, Stelicz I. és 
Szabó. ill. Melihár.

E SzST-PN TK  3:1 (1:1). AUila-n. Ve- 
zetlt: Seharlc. Góllövő: Pont,por (2) is
Szilváni. illetve Tiukáes,

VIII kér. SE—BT SI0 8:1 (HOL Gól
lövő: Pálfi I. (4), PAlfi It. (2), Gaaz és 
Bokor. ill. Gecsel (11-esböl).

Szent László—KZsTE 4:1 (2 :0 . Gól- 
lövő: Csillán (2) és Bresnyovszky (2), 111.

B Tk.‘ ' Előre—MKSC- 5:1 (3:0). Góllövő:
Boóez II. (2), Taimin, IricZfalvi és Sar- 
dinef (11-esből), ül. Lesslinger.

UábosUget— Pesterzsébet 4:2 (2:2). Gól- 
lövőt Gyilrki (2). Csáp (lt-esböl) és Ta
tár. ill. Hudek és Erdélyi.

RAFC—Klstaresa 8:0 (1:0). Gollóvo: 
Maros (2), Fülöp (2), Imdri (2), Olajos és 
Meni. , „

Szentendre—BKSE 2:1 (Hl). . Gollovo: 
AésiQ.ics és Éger völgyi, hl. Kcru.

MOVE—ETSC 5:0 (269). Gollbvő: Mol
nár (4) és Kvaszni.

---------— —  ----------------

Barátságos mérkőzéseit
Ú jpest-T okod 4:2 (2:0). Újpest így 

állt fel: Sziklai — Fekete, Joós — Fá- 
lya, Szűcs, Temes -  . Ad ám, Vincze, 
Zsengellér, Kállai, Kocsis, A II. félidő 
ben Hidasi volt a közepcsatar. Az Új
pest góljait Kállai (2) és Kocsis (2  ̂
lőtte. A lilák csapatában különösen. a 
balszárny tüntette ki magát de minden 
részében jó l mozgott a csapat.

WMFC—Zugló 5:1 (3:0). Csepel. Ve- 
zette: Gelcz. A  csepeli hivatásosak kony- 
nyen győztek a tartalékos Zugló eben. 
Góllövő: Szabadkai <3> Rokk és Pintér,
1 * Az^MTK—TJTE barátságos mérkőzés 
elmaradt, mert az 1?TE az utolsó pilla- 
natban lamondta a mérkőzést.

Vasas—KAFC 8:1 (6:1) Béke-u. Vezette: 
Víg. Jó Cöaláijálókkal győzött a \«ea«. 
Góllövö: Katona (4). Furulyáé (2), lerc- 
nyi ée Szalkay,1 illőivé Nagy.

FUTBALL
c ip ő , dressz nagy választékban. 
Saját készítm ényt m eccslabda

er  IstvánK égl
Bpsst, V ili .,  Jözsef-krt I*. »». Tel.: 
1*3—251. Kérje tavaszi árjegyzékemet.

4. BEAC
5. FSE
6. PeMTK ÍI.
7. Kalapos
8. Gamma
9. BIK

10. Goldberger II.
11. 33FC
12. FVSIv
13. KAOE
14. Est*
* Törölve.

21 11
23 12 
21 12
21
22
31
23
21
23
26

III. osztály
Nyugati csoport

1. MPSC 11 16 14 2 — 60:15 39
o WoSO 16 14 — 2 81:17 28
a’ Testvériség 11 J7 9 3 5:53:30 51
4. Pannónia II 17 7 3 7 53:47 17
5. BSC 16 7 3 6 32:35 17
6. VÁC 15 5 3 7 29:37 13
7. NTC 16 6 I 9 22:56 IS
8. M. Textil 16 ű 2 9 31:37 12
9. OTE II 15 3 i? 9 26:55 9

10. ITT. k. TVE 11 16 2 5 9 20:47 9
11. MSC II 16 .3 1 12 22:53 7

Északi csoport
i. Postás II 19 17 2 59:21 84
2 PATE 18 11 4 3 47:23 26
3. KE AC 19 10 5 4 44:45 25
4. PMTIC 18 9 6 3 40:24 2 4
5. Juta 18 10 3 5 39:28 23
6. b v s c  n 18 7 4 7 34:39 18
7. KSSE II 18 7 3 8 33:45 17
8. RESC 18 6 3 9 26:37 15
9. KSO 18 6 3 9 22:36 15

19. M. Előre II 19 5 1 13 29:63 11
11. J1KSE 19 S 2 14 17:46 8
12. DSE* 23 1 4 16 22:26 8• 'Törölve.

Béli csoport
1. LÓFC 18 14 3 1 34:19 31
2. Goldberger III 19 13 4 2 56:23 30
3. KSO 19 19 1 8 43:33 21
4. MAFC II 18 8 4 6 41:38 20
5. Sz. J uvento* 18 8 2 8 37:36 18
G. FSC 18 8 2 8 -30:43 18
7, BMTE II 17 S 1 8 33:32 1 7
8* M. Posztó 11 18 8 1 9 24:37 1 7
9, BEAC II 18 3 6 7 28:34 16

10. BBFO 18 6 4 8 31:41 IS
11. 33 FO II 19 7 2 10 39:57 16
12. Sütők* 22 -r- 2 29 7:28 2

Törölve,
Keleti csoport

3. FTC II. 18 13 2 2 66:29 26
2. WSC II. 17 12 2 3 62:27 26
3. Cs. MOVE II. 16 10 3 3 49:23 23
4. Ganz. II. 16 10 — 6 39:83 20
ö. SAC II. 16 7 ' i 5 43:30 18
6 . Szemere 15 6 3 7 32:26 14
7. NJTC 16 6 1 9 29:55 13
S\ Függetlenség 14 3 5 6 38:33 11
9. SzFC II. 16 5 — 11 27:63 10

10. SzAC II. 16 2 4 10 30:49 8
11. FVSK II. 18 2 1 13 29:63 5

Mélytengeri búvárok 
harca a világszerte 
áhított ó l a i  é r t i

Hans Söltnker, 
René Deltgen, 
Winnie Márkus
P RE MI E R  MR!

U R Á N I A
Né m e t o r s z á g

München: Bajorország—Ostmark
2:0 (0:0). A birodalmi serleg elő
döntője.

VASÚTASBAJNOKSAG 
Törekvés—Bombóvárt V S ti 9:3 (5:0).

Bihárl-út. Vezette: Rozgonyi. Nagy fö- 
lényben játszott a Törekvés, a vidéki 
csapat csak lerohanásokból érte el gól
jait.. Palatínus (5). Pusztai (2), Magyar 
és Takács, ill. Marosi. Somogyi és 
Schweiczer. Galambos (Dombóvár) egy 
11-est mellé rúgott.

5 39:23 27 
8 52:41 27 
8 69:45 25
7 44:42 23
8 46:48 23
9 48:45 20 

11. 33:59 19 
12 30:48 18 
12 25:50 15

1 20 17:51 5 
3 17 17:27 15

A M A T Ő R -
M U N K Á K  k  Q i  ö  m .
L E G E S  K I P O H 6 Q Z A S f t

A n d r á s s F - á t  6 2 .
T e i e t o i ) : Í 1 6 -C 4 2 .

L E G Ú J A B B !
TENISZ

OLASZORSZÁG—JUGOSZLÁVIA 
Zágráb, máj. 18. Jugoszlávia—Olaszor

szág Duna Kupa teniszmérkőzés első ver
senynapján a magyar csapatot verő olasz 
játékosok 2:0 arányú vezetéshez jutották. 
Cucselli megnyerte Puncsecs ellen az 
esőzés miatt pénteken be nem fejezett 
mérkőzését 8:10, 6:2, 1:6,. 6:1. 6:1 arány
ban. P.omanoni pedig megverte Pallaöát 
6:4. 5:7. 6:4. 7:5 arányban.

Az Olaszország—Jugoszlávia Duna-
Kupa teniszmérkőzés második napján az 
olaszok már csak 2:1 arányban vezetnek, 
mivel vasárnap a párosban a Puncec— 
Fallada együttes 8:6, G:, 6:1 arányban 
verte a Cucelli—dél Bello együttest.

AUTÓ
KISMOTOROK NAGTDI.7AT RENDEZ 

JI’ .NTf S VÉGEN AZ MKSz
Érdekes és igen jelentőségteljes sport- 

eseményt készít elő az MKSz; június hő 
végén megszületik az első magyar kls- 
motoros Nagyűij, az első ilyesfajta ver
seny a világon. A tervek szerint a ver
seny színhelye a népligeti nagykör lesz, 
ugyanaz a terep, melyen annakidején a 
magyar gépkocsi Nagy díjat rendezték. 
A versenyen természetesen kizárólag a 
100 kem-en aluli adó- és vizsgamentes 
kismotorok indulhatnak és igen érdekes 
újítás lesz az, hogy a gyári és a magán
menők részére külön futamokat, illetve 
külön értékelést terveznek. A magán
menők küzdelme egyúttal toborzó ver
seny is lesz, melyen új tehetségek 
kibontakozását várják. Az MKSz az idén 
teljes Irammal kívánja kivenni részét a 
kismotoros sport fejlesztéséből, sorozatos 
kismotorba versenyeket akar rendezni a 
Millenáris betonteknőjében. Tervbe vet
ték ezenkívül a kismotoros terep
versenyek rendezését is. úgyhogy a 
KMAC és kapcsolt részeinek szomorú 
hallgatása ellenére is életjelt ad magá
ról a magyar motorsport.

MTü-páif a üunpua kőzépISnii
______________ ____________ _____ —----- ——

Május 23 -á u  csütörtökön 
dél után VíS  órakor

Hungária—
Szolnok

Nemzeti Bajnoki mérkőzés



tgsa Hétfő, 1940 május 20.

Országunk legjobbjai a l e g f ő b b  ü t ő k k e lSTRAÜB SPORT
h o z o t t a k k a l  j á t s z a n a k  

Ulrn: V , C r . Ti**a i s fv á n .u .  1® (Bálvány-n. sarok) Tel.: 1 . 8 0 2 . 6 2

Budapesti am atőr m érkőzések
I. o sztá ly :

Keleti csoport
BSxKRT-DSE 3:6 (0:0) Tárna-n. Ve- 

zeite Moldoványi. . A DSE osatáreora 
minden t elromlott, még egy ll-cet is 
kihagyott. Gollóvő: Mészáros, Háttal és 
w_aüIler. M-cezíi rost l »SzK R í  mcgjcg v7aí- 
seea t kiállították. Jó: Irá n ié . •' Horváth 
es Kornél, illőivé Mezéi, Bajkai te ec-it:l II

NSC Filtes: 2:9 (2:8) TaíaLút. Vezeti*: 
LuKaez. Az NSC jobb volt és egy kissze- 
xenesével több gólt is rúghatott volna, 
faollovö: Wlasits és Jakab. Jó: YVlaisHe, 
László és Smalák, illetve Szikom és Péti 
zes. Tarsolyt és Molnárt (i'illex) ká 
rom kod ősért kiállították.

W SC-BKSC 5:1 (l:J) Wekerlelelep.
\ estette: L’ jvary. A \VSC a szünet után 
biztosan győzött. Góllövő: Kiss (4, l-et 
11-eeből) és Hajiin, illetve Kraus. Stof- 
kot (BlíS(t) kiállítói t fi Ír. Jó: Füzcusi és 
K ií;b. illetve Kraus és Boriba.

SzFC—PSJ 2:2 (2:1). . Miklős-telep. Ve
zette: Sárosi. Nagy küzdelem után ála- 
Jttilt ki ez igazságom döntetlen. Mindkét 
csapa* végig 10 emberrel játszott. Gól 
lövő: Demkó (2), ill. Kalmár és Rechter 
Jó: Benkő. Bed.ő és Csonka, ill. Kalmár, 
Hajós és Rechter.

Hálókocsi—rKAC 3:1 (1:0). Rendessy-
telep. Vezette: .Zábolyi. Megérdemeli, gyö- 
zelem. A KAC csak tologatott, a Iláló- 
kocsi küzdött. Góllövő: I/inczinger. Ba- 
raficsók és Lőrinc, ill. Ulicska. Jő: Lin- 
czingor. Gazdag és Weinberg, ill. Varga 
dr., Czemabovits és Friedvalszky.

Északi csoport
TTE—MSC 8:2 (1:1) Tat ■al-út. Vezetie: 

SWuie( után a TTE könnyen érte 
ei góljait. Góllövő: Tíiimncr (2). Fűzi
(2), Kurucz és Staiiczel (H-eshő-l), illetve 
A imk. Jó: Fűzi, Pécsi ée Kilósra, illőivé 
Viíek. Roth <« Vnuk.

L R A K Z bTE 2:1) (1:0). Félbeszakadt.
I) RAK,pálya. Vezette: Temcsfői. A  11. 
félidő 18. pereében Feliért (ZsTE) kiállí
tották. maid a ZsTE-nek egy játékosa 
nhegtóiorii)L  mire a játékvezető a mérkő
zést lefújta ._ Gellövő: Pető és Krn]ler
(ll-oeből). Jó: Vízvári és Jvakul;, illetve 
Bodor.

MPSC—MFTR 5:4 (3:4) Népsziget. Já
tékvezető: Lantos. A MFTR a rosszul
védő, kapusának köszönheti a vereséget: 
Góliövő: Varga (3), Vida és Gothenez,
ille-Jve Am«ster (2). Alabrinyi (n Czig- 
lcr. Jő: Kovács, Vida. X a része, illetve
Ani.s7.fer. Kincsem és Pjovács.

HAC—MÁV Előre 2:2 (2:2) Szőnyi-út. 
Vezette: Kőhalmi. A csúszós la in ion nemi 
volt reális a játék. Góllövő: Szekulevz és 
Csömör. Ili. Bonyus és Máté. Jó: Gig- 
íer. .Székillés?, és Bagartuiz 11., illetve 
Máté. Árvái és Vecsev.

BL.K—III. kér. TVE 5:2 (2:0). Váci-úi:. 
Vezette: Ohernyák. Zuhogó csőben, élve
zetes játék után megérdemelten győzött 
a BLK. Góllövök: Brizsinszky (2), Viola,

Terenyi, illetve Willig és Herm&k.
MÁVAG I í.—ESC 2:1 (0:1) Budafoki- 

ut. Vezette: Szigeti L. Az FSC tartalé
kosán is egyenrangú elleniéi volt. Gól- 
lövő: Komorettű és Gindl. illetve N agyi. 
Jó: Józsa, Tullősi* és Hollós, illetve Mo- 
scheiui, Keim és Szabó II.

BMTH—MAF€ 3:1 (2:1). Bertalan-u.
Vezette: Novotni. A lelkesebb BMTE
megérdemelten győzött. Góllövő: Jávor,

TJTSE—TSG 1:0 (1:9) Tatai-út. Vezette: 
Pécsi. Góllövő: Fi ló.

Déli csoport
Kalapos—33 FC 3:1 (1:1). Simor-u.

Vezette: Rudas. Góllovó": Sutyák és
Szabó (öngól), ill. Hunák.

Tipográfia—Goldberger XI. 4:1 (0:0).
Simor-u. Vezette: Gárdonyi. Góllövő:
Madarasi (2) és Nagy I. (2), ill, Ge- 
esei II.

RFC—BIK 4:2 (2:1). Budafok. Vezette: 
Hyross. Góllövö: Simon (2), Richid
(2) , ill. Palotás (2).

FSE—Gamma II. 5:2 (3:0) Soroksári-út. 
Vezette: Molnár I. Góllövő: Sinolkó (») 
és Me*saaroö (2), illetve Túréi és Keszt
helyi.

PeM TK -K AO E 7:2 (3:1) Soroksári-út. 
Vezette: Nemesikén. Góllövő: Kemény
(3) , Uitz (2) és Hrotko TI. (2). illetve 
Molnár (2, egyet 11-esből). Molnár-t 
(KAOE) feles diósért kiállították.

P. Juta—FVSK 4:2 (0:1) Vágóhid-ut Ve
zette: Malisai. Góllövő: Fábi (2). Jámbor 
és Ilorváln, illetve Nagy és Szakonyi.

ill. osztály
Keleti csoport

Cs. MOV® II— WSC II. 3:0 (0:0). Gól-

II . . Bekér és Erdélyi. — MAFC II. 
BMTE 11. 4:3 (0:3). Góllövö: Hevesi (2) 
Cibulka és Zoltán, ill. Pliszter (3).

IV. osztály:
Keleti csoport: Szondi—Hargita II

5:1 (2:0). Kistex II.—BRSC II. 2:2 (1:0) 
A KMTE II.—SzRTC Ií, mérkőzés el 
maradt. A Főv. Alt.—SzNSE ír. mérkő
zés elmaradt, mert az SzNSE l.em jelent 
meg. IV SC III.—Autotaxi II. 2:0 (1:0) 

Nyugati csoport.: BAC—1 KAK II. ' 
(2:0). Eli TE I í.—PSC II 0:3 (.2:3 
Vasas II.—WoSC II. 2:0 (1:0). HAC I I —  
Fodrász 3:2 (3:1).

Északi csoport: Vízmüvek—NSC II,
4:0 (2 :0 ) . '— Gázgyár ! ! .—l’FC II. 0 
(1:0). P. Remény—BTK II. 3:0 (1:9)
VI. kér, SC II.—Juta II. 4:4 (2:1).

Déli csoport: 1VMTX II.—MÁV Ad III 
3:2 (1:1). — Hungária II.—IvFC II. 6 
(4:3). — A HEAC—ETC II. mérkőzés 
elmaradt, mert az ETC nem jelent meg. 
A Kalapos II.—Siketek 2:0. Félbe
szakad-. A. játékvezető, mivel a Siketek 
játékosai sértegették, az I. félidő 20. per
cében lefújta a mérkőzést. — Cs. MOVE
III. —KTK III. 3:2 (2:3). Félbeszakadt. 
A II. félidő 30. percében a játékvezető 
pályát a további játékra használhatatlan 
nak nyilvánította és a mérkőzést lefújta

taktikailag és technikailag készü 
letien magyar tartalékcsapatból 
a rutin is hiányzott s így másod 
rendű szerepet Játszott

Románia B)-Magyarország 5:1 (3:1]
A két összekötő verte meg a magyar csapatot
G ó llö vő : Kovács, Tóth III., Kovács, Cociuban, Cociuban, Cociuban
Bukarest ANEF-stadion, 12.000 néző. Vezette : Podubszki (jugoszláv)

Preckla ég Jáger. illetve Csuti (2).
Elektromos II.—Főv. T. Kör 6:1 (3:1),

Váci-út. Vezette: Szőke II. Az elektro
mosok állandó fölény mellett könnyen 
érik cl nagyarányú győzelmüket. Gól: 
lövő: Tőrös (3), Fűzi II., Juhász és Kiss, 
illetve V. Nagy.

Déli csoport
Az ETC—KTC-mórkőzés elmaradt, mert 

a K'TO igazolványait nem hozták ki.
K TK -PeM T K  2:2 (1:0) Erzséftet-u. Ve

zette: VákH A. Iz-gahnao mérkőzés. Ig-az- 
tnigos eredmény. A mérkőzés folyama,n a 
Pc.MTK többet a KTK veszélyesebben tá
madott, Góllövö: T.ebl és Tóth, illetve
Mészáros (2)," Jó: Zömeim, Tóth, Xonn 
(a mezőny legjobbja), illetve Talán, Fa
ragó én Mészáros.

KSSE—SAC .7:0 (5:0). Félbeszakadt.
Gyömrői-úí. Vezette: Nagy L. Kiállítá
sok és pálya kiürítés után a II. félidő
14. percében a játékvezető lefújta a mér
kőzést, mert a SAC játékosai egyenként 
rlhíigyíák a pályát «  a végén c.-o-k fiion 
maradtak. Góllövö: (iábrics (3. kettőt
II-ötből), Ma.polovics (2), \ arga (ll-ee- 
ből) és Thilr. Zwickct és Pfisztert SAC 
durva játékért kiállították. Jó: Hor
váth, Gábrica és Thür, illetve Ivarlo- 
viéft. Pfisater és Frifz.

MFSE—Hungária 3:1 (2:0). Oepel. Ve- 
zeR-e; Rajtár. A jobb fedezetsorr-al ren
delkező MPSE biztosan győzött. Góllövő: 
Sebnek, Dombo-vári ée Toronyi, illetve 
Szabó. Jó: SáadoT. Jankovios. Schuok és

B a l l o n
k a b á t

T ö r r  l s l v á » - u .  7 .

Bukarest, május 19.
A  két himnusz elhangzása uláu így 

állnak fel a esapatok,:
Románia: Foilinger — Petroscu, Síi vet

— Siclovaii, Raái-ncru, Lupas — Kováos 
II, PioCoU-anu, Coeiubau, Bod-ola, Jor- 
daehe.

Magyarország: Kiss — Kis, Bánkuli
— N egyesi, Mafosr, Szedi — Váradi 
Nagy. Jenőt:. Laczkó, Tóth III.

Á  magyar csapat nappal és széllel 
hátban kezdi a játékot. A 4. percben 
Pctrescu a labda mellé rúg, Tóth III 
t-zabadon fúlhat, de a hatosról fölő lő, 
A _ 10. percben Váradi lesről a hálóba 
fejeli a labdát, a játékvezető nem ' is 
adja rueg.

A 16. percben Marosi dancsol, Bodoja 
M méteres szabadrúgása a kapufáról 
Coeiubau • cdó pattan. ii jobbra adja. 
Kovács Bánkotlval és fíződivel harcol, 
ő marad felül és közelről megszerzi a 
vezetést.

1:0 .
Továbbra is a roiuá-nok támadnak, a 
!. percben azonban mintaszerű lám-ad.is- 

ból egyenlít a magyar csapat. Jenőt! 
Tóthot szökteti, a szélső a félpályáról el- 
fut.éa 25 méteres, futtából leadott nagy 
lövése az ellenkező felső sarokba rágó
dik.

1 :1.
A 34. percben Bodola fcjcn-e áíev.áll Co- 

eluban felett. Kovácshoz kerül a labda, 
Marosi és Bánkuli elesik és így a szélső 
zavartalanul lőhet a hálóba.

2 : 1.

Nagy védelmi hiba volt.
A magyar védelem a hibák sorozatát 

követi el én két ízben ík. ee-ak a szeren
cse _iuenti meg a magyar hálót a góltól. 
A 37. porebe-u Bodola Ploesteauunak adj2 
a labdát, a, magyar véd-eilem Ismét bi
zonytalankodik, Kovács lő. Kiss elfogja 
ugyan a labdát, do kipcrdíil a kezéből 
és a ráfutó Cociuban a hálóba gurítja.

3:1.
Nagy kn-pnahiba volt,

Az utolsó percben Jenőfl nagy helyzet
ből a kapusba lő.

1 Szünetben a magyar csapat nagy fej
mosásban részesül. A játékosok a játék
vezetőre panaszkodnak.

A  románok — érthetően — nyugodtak
A második félidő azzal kezdődik, hogy

Bánkuti nagy lyukat rúg.
Kovács azonban szerencsénkre öt méter
ről mellé lő. A 6. percben Bodola Jor- 
daehet szökteti, a szélső Cociubannak 
adja be a labdát — a román csatárok 
érthetetlenül üresen állanak — és a kö
zépcsatár gyengén kapura fejei. Kiss 
csak nézi a labdát és amikor utána ug
rik, már késő', ő  is, meg a labda is a 
hálóba pottyan.

4:1.
Továbbra is a románok támadnak. A 

27. percben Cociuban tisztán kapja a 
labdát, a. magyar védelemnek azonban 
szerencséje .van, mert föló lő.

Jellemző: Kiss, a magyar hátvéd most 
annyira előre jön, hogy kapüra lő. A 
33. percben Kis Bpdolát támadja, Jor- 
dache egyedül elfut, bead, Cociuban lő, 
a lövés éles, Kissröl, a kapusról vlsz- 
szapattan. Kiss utána nyúlhatna, de 
eiielyett megáll s Cociuban kényelmesen 
belövi. . -

5:1.
A közönség már unja, hazafelé megy. 
A 42. percben Jenőfi fölé fejel. Áz 
utolsó két percben elég szép támadá
sokat vezet a magyar csapat. igaz, 
hogy a románok most már nem nagyon 
igyekeznek.

NYILATKOZATOK:
Fábián József: Két szenzációs össze

kötő vert meg bennünket, Európa leg
jobb összekötői.

Takács Béla: Több rutin kell, ha kül
földön üíjmérkűzést akarunk játszatni.

Barcson János: A románok tisztátala
nul játszanak. Az első és a harmadik gól 
játékvezetői tévedés. Közülünk Marosi, 
Kis és Tóth Itt. ,iól játszott. Mégiscsak 
hallatlan, hogy odahaza három jó já
tékos iJ a klspadon és kényelmesen nézi 
a mérkőzést, amikor itt kemény dijmér- 
kőzést kell játszanunk.

Kis: Megérdemelt győzelem, de a h e ly 
zet ck alapján 5:3, vágy 5:4 is lehelne.

Avar: Ezt a csapatot nem lehet ma
gyar h) válogatottnak nevezni.

IVctrer: Nem volt fényes a győzelmünk 
mert a magyar csapat gyenge. A lcé 
hátvéd a középfedezéttel. folyton egy vo 
Balban volt, Ha az egyiket át játszottuk, 
már gólt értlink el. íg y  történt meg. 
hogy közepes ku/.épcsatárunk három gólt 
lőtt.

Itodola: Megérdemeltük.
Butianu Aurél dr.. as V. elnöke: Til

lakozom. Ez nem volt a magyar b) vá
logatóit. Ezek nem tudnak futballozni.

MAGYAR EMBER SZÉGYENRE 
ZETT

a magyar csapat játéka láttán. Tel
jesen tehetségtelenül játszott ez a 
csapat: taktikához nem ért, rutin
ja nincs, technikai készsége nulla 
játékintelligenciája még’ olyan lcé 
vés, hogy nem tudja megérteni 
hogy mi az angol rendszer lényege, 
Különösen gyenge volt Kiss, a ka
pus és Bánkuti. Ez a két játékos a 
közönség gyúnyjának tárgya volt. 
Kis, a hátvéd a csapat legjobb em 
bérének bizonyult, de egyedül nem 
sokra ment. A két szélsőfedezetre 
ropant nehéz munka hárult, mert a 
két kitűnő összekötőt kellett fog- 
niok. Illetve kellett volna. Marosira 
rengeteg munka hárult, a rutin és 
az észszerű munkabeosztás tudomá
nya hiányzott belőle s ezért össze
esett. Elől csak Tóth III játéka je
lentett egy kis színt.

A  román csapatból Bodola és 
Ploesteanu fényes teljesítményt 
nyújtott. Most derült ki, hogy ezt 
a két összekötőt kellett volna' Bu
dapestre vinni. Kívülük a kapus, 
valamint Kovács és Lupas játszott 
jól.

S.

De lsei- cs Pusztai, ilk lve  Miklós. .Tó: 
Hegyi. Kciser és Janicsek, illetve Godu, 
Raba és Vida.

II, osztály
Keleti csoport

KSC-SzKTC 7:0 (4:0). Gergoly-u. Ve
zette: l ’ lacz. A gólarány túlzóit.’ Góllövö 
Kiss (4). Raffai (2) és Grün.

Z A C -K lsícx  0:0 Pestújhely. Vezette: 
Becskő. A ZAC végig többet támadott, 
de csatárai téhe(étlen.r,!c voltak.

RÁC—Köb. AC 4:0 (0:0). Rákospalota. 
Vezette: Friedvalszky. Góllövö: Bradács
(3) és Pálfi. Deckert és Krajesárt RÁC 
feleselésért kiállították.

S/.NSE—KMTE *2::> <2:0>. Állami telep. 
Vezette: Papp. Góllövö: Kriszk és Sze- 
behelyi IV. (11-esből).

K. Törekvés—Spárta 1:# (0:8). Állami 
telep. Vezette: Himler. Góllövő: Abért.

Autó-taxi—RTK 1:1 (•:•) Szőnyi-út. Ve
zette: Sraabó, II. Gy. Góllövő: Gáldor
(öngól).

Északi csoport
Gázgyár—TTFC 1:1 (1:1). Aquincum.

V-eeet-te: Körösi, A helyi rangadó kemény 
küzdőimet és igazságos eredményt ho
zott. Góllö vö: Se ríni. illetve Sosztái.

1JVASC—Compaktor 3:2 (0;2). Szent
Láselő-tér. V&zette: Kárpáti. Góllövö:
Tauser, Borka én Szilágyi, illetve Vla.ifeő 
é« Boeánezky (11-eíből). Jánoskát 
(ITVAS-C) fplesvdésérfc kiállították.

OTE—TLK 7:0 (6:0). Félbeszakadt. VB- 
rűRVáry-út. Vezette: Rudas. A 'FLK csak 
9 emberrel :iál«sotf. Mikulait (TLK) ki
állították; mire a játékvezető komolyta
lan .iáísk címén lefú jta  a mérközént. 
Góllövő: Zentai (3), K ógel (2), Goleczée 
Gö nézői.

TÖMTE—Pannónia 5:0 (1:0), Szent
László-tér. Vezette: Lombos. Góllövö:
Pásztor (2). Berbert II., Herbert III. 
és Weingartner.

BTK—VI. kér. SC 4:2 (2:1). Pozsonyi- 
út. Vezette: Stefanesik. Góllövő: Hor
váth (2). Drobny és Jeekl, ill. ürge és 
Bartik (11-esből).

FTF, JT.—B. Magyarság 3:0 (4:0).
Megyeri-ét. Vezette: Szigeti. Góllövö:
Horváth (3), Somlai (2), Schuller (2) és 
Harsányt.

lövő: Horváth II. és Moszt.
N JTC-FYSK II. 3:2 (1:1). Góllövö: 

Lesi (11-esből), Dóra és Pavass. ill. 
Abonyi és Szebelédy. —■ SzTE—SzFC II. 
5:2 (1:1). Góllövő: Berta (2), Mészáros 
(2) és Németh ill. Juhász és Fekete 
(11-esből).

Filggetlenscg—SAC II. 1:1 (0:0). So
roksár. Vezette: Halász. A helyiek az
utolsó percben egyenlítettek. Góllövö: 
Rakotyni, illetve Kéger (öngól).

FTC II— Ganz II. 2:1 (1:1). Góllövö!
Pásztói (2), illetve Go-ttlieb.

Nyugati csoport
Az OTE II.—MSC II., mérkőzés elma

radt, mert az MSC nem jelent meg.
NTC—M. Textil 4:2 (3:2). Góllövő: Lo- 

czi (2), Juhász és Técsi. ill. Medgyes 
(2). Lakatost (NTC) kiállították.

WoSC—III. kér. TVE II. 8:1 (4:0).
Góllövő: Balog (3), Petrovits (3), Pó
lyák I.. Tamási, ill. Beringer. — BSC— 
Testvériség II. 1:1 (1:0), Góllövő: Steer 
(öngól), ill. Hidvégi. — Pannónia LE
VÁG 3:1 (1:0), Góllövö: Fehérvári (2) 
és Faragó, ill. Feibus,

Északi csoport
Postás II— DVSC II. 4:1 (i:0>. Gól- 

lövő: Fischer (2), Apró és Serkuti,. ill. 
Gyarmati.

MÁV. Klffre II— RESC 2:2 (1:1). Gól
lövő: Klobaska és Tóth III., ill. Pász
tor X. és Hazafi .(11-esből).

KEAC—PMTK 1:1 (1 :0). Góllövő: Ta
tár (11-esből). ill. Kree.

Jóta—.UK.SE 3:0 (2:0). Góllövő: Racki 
II. <3). — PATE—KSSE II. 8:1 (.5:0). 
Góllövő: Szalay (4), Galgóczi (2), Sef-
esik és Somogyi, ill, Dalimann.

Déli csoport
LoFC—Gold bér ger SE III. 0:0. Páni 

G_9E az I. félidőben megsérült és a men
tők szállították kórházba.

KelenvSIgy—BE.AC II. 4:1 (1:0). Gól- 
lövő: Krivuld (2), Mezéi és Brosko, ill. 
Éva.

33 FC I I — MPSE TI. 5:1 (1:0). Gól-
lövő: Takács (4) és Taraez, ill. Kalmár.

BBFC—FSC II. 4:3 (1:2). Góllövö;
Kronovszky (2). Schulz és Cser, ill. Ott

V. osztály:
Keleti csoport: IVMTK I I I —Ganz III. 

5:3 (1:1). — Sozndv II.—NJTC II. 1:1 
(1:0). MFTR II.—RSC II. mérkőzés el
mard!, mert az RSC nem jelent meg 
pályán. HEAC II—  lí. Törekvés II. 3:2 
(2:0). Hálókocsi III.—Filtex II. 3)2 (2:0) 
Az SzFC III.-—P. Juta, II. -mérkőzés el
maradt, mert a P. Juta II. nem jelent 
meg a pályán.

Nyugati csoport: BSC II.—BAC II.
4:0 (3:0). — TTE II.—Fodrászok
II. 6:0. A Fodrászok a szünet után

C  r *  O R T É  R  M E  T  
^ J E L V É N Y T  készítMORZSÁNYI J.
IV., Váozi-u. 36. Telefon: 182-217

nem állt ki. — BLK I I — B. Magyarság
írzm 2'0 PTSC H — NTC i í .  6:0.Félbeszakadt.

Déli csoport: Gamma III.—LoFC II. 
S,:® « :i>' ~  FSC III.—Siketek II. 3:1 
(2:1). FSE III.—KAOE II. 7:1 (4:1).
Félbeszakadt. A szünet után a 30. perc
ben a játékvezető komolytalan játék 
elmén a mérkőzést lefújta,

.északi csoport: RÁC I I —Spárta II.
mérkőzés elmaradt, mert egyik csapat 
sem jelent meg k pályán. — BVRC III. 
— F ő t . Alt. II. 8:3 (4:1). BSzKRT III. 
—VÁC II. 3:1 (2:0).

Előkészítő osztály
BTC II— Törekvés IV. 4:2 (1:0).

Postás HL—Vámmentes II. 5:0 (2:0).
EXE III— Főv. TKör III. 7:3 (2:0)
Spárta II I— OSOS II. 8:2 (3:0)

SPORTÉRMEKLÚ D  V ÍG
Bp. T h é k  E .-n . 18 . kaphatók 
MBW WWWO, m i

B i z t o s a n  n y e r t
a  m a g y a r  i f j ú s á g i  
c s a p a t

M a g y a r  i f  j .  v á l o g a t o t t * !  
r o m á n  i f j .  v á l o g a t o t t  

1 : ö  ( 1 ; d )
G ó llö v ö : H a r sa n yi
ÖJáS-öt, 1 2 . 0 0 3  r .é zé .

K is s  *sí. É r n ő
(A két ország ifjúsági válogatottjának 

mérkőzéséi’ül az alábbiakban számolunk 
be:) ,

A mérkőzés előtt Tamá&sy dr., a ma* 
gyár ifjúsági kapitány és lovag Khloy• 
bér Viktor, az MLSz háznagya üdvözii 
az öltözőben, a román csapatot, Nicolaö 
Popa dr., a román ifjúsági alosztály el
nöke köszöni meg az üdvözlést. A mór 
kőzés 25 perces késéssel kezdődik, mert 
a román öltözőben nagy borszegelés fo*. 
lyik a csúszós talajra való tekintettel. A 
magyar csapat választ és széllel hátban 
játszhat az első félidőben.

Magyarország: Iglói 11. — Lő r in ez,
Sziics — Kovács, Bakos, llcUenbiller — 
11 ollóst, Borbély I., Berzt, Harsányt, Titr- 
béki.

Románia: Dra.ghiescu — Calana, Ma-
rinescu — Belein, Kovács, Spcrlea *- 
Hitler, Mioc, Mimiin, Marian, Voda.

Kezdődik a mérkőzés, támadunk, a vi
zes, nehéz talajon azonban igen csusz
káinak a játékosok. Berzi jó  labdáját 
Borbély elrontja. Aztán két veszélyes ro
mán roham következik. A 19. percben 
szögletet ér el a magyar csapat, Berzi 
azonban a kapus kezébe fejel belőle. 
Borbély váratlan lövéséből újabb ma
gyar szöglet lesz. Föléuyben vagyunk, de 
nem bírunk kibontakozni. A 15. percben 
Borbély lövését csak szögletre tudja ütni 
a román kapus. Egy perc múlva pompás 
Szűcs—xlarsányi—Turbéki akció után
berzi gólhelyzetbe kerii’ , de még igazit 
egyet a labdán és — szerelik. Rögtön 
utana ijesztően fut a román jobbszélső, 
ko is, de szerencsénkre mellé. Kovács 
könnyelműsége román szögletet eredmé
nyez. A 20. percben Borbély az üres ka
pura lő. a baihátvéd azonban az utolsó 
pillanatban kifejeli a labdát. Rögtön 
utána a román jobbszárny rohan el, a 
jobbszélső lejut az alapvonalig, onnan 
ijesztően gurít hátra, csak nehezen sza
badul meg a magyar kapu a góltól. A 
j ,• Percben végre szép magyar támadást 
latunk, amely gólt érdemelne, Hollós! Iö~ 
vese azonban lábról szögletre pattan. A 
szög.étből Borbély fejese már gólnak Iái- 
szik, a kapus azonban elcsípi a fejest. 
-Turbéki újabb szögletet harcol ki.

A 37. percben végre megszületik a jól 
megérdemelt magyav gól. Berzi a jobb* 
oldalon eloreverckszi magát egy labdá* 
rat, majd átvágja HarsányiHoz, Harsá
nyt mintegy tíz méterről, kapásból a bal-
h iú b fS gIX ^ a- 1:0- A
mÍW ,6SÍ szügletre rúgják s labdát, 
m jjd Borbclv szép lövéséből lesz ma- 
gyár szöglet. Más már nem is történik.

f>zunclbcin mindkét öltözőben nagy biz
tatás és i éfrah&n korholáiT folyik. Á 
nhUdnknc-k Plu.hár István magyarázza a 
mellel és a wzól ellen való játék íorLé- 
lyait.

1-PpJuláiS uMri .:— mIm iiért,_, tá.m-a.dnnk.
Berzi nagy lielyziétből fölé lő. Hgyaneat 
csinálja Borboly a 7. porc ben. A 8. peic- 
ben a román jobbszélső vúrszótyés lövé
sét Jglói gyönyörűen tolja ki. ‘ Mindjárt 
mi támadniuk, Berzi Hollóéinak ad, ez 
mikragurít TurbóiIriaiAk* a b-e/szé'isd lö
vését saögletre üti a román kapus, Nagy 
a magyar nyomás, noha mmi - szél ellen 
.iá Bzinnk. A P‘5. TieTcl;>en Berzi remek 
labdát ad baloldalra. Turbéki lövését 
azonba.n megint szögletre tudja, menteni 
Hraghicacu.

K R I S T Á L Y '1
gyógyforrásból palackozott 
á s v á n y v i z e t  i g y u n k !

L  SZENT LUKÁCS
gyógyfürdő

téli uszodájának használa
tával megalözi rheumájai.

A 21. percben Tnrbékit felváKját a 
büntetőn belül. A 30. percben Borbély 
v ól helyzetben kapufát lö. Turbéki megint 
óriási helyzetet hagy ki, Nyomasztóvá 
vá’ ik a magyar fölény, de a kapu előtt 
ügyetlenkednek, csatáraink. Harsány i 
szögletet csikar ki. A román balszélső í\- 
gyelnieztotést kap, rpert fiitlv után 
sportszerűtlenül elrúgja a labdát. Még 
egy szép Harsanyi-lövés és vége.

Stőpíelarány 1 S:'S-(8:S) a magyar csa
pat javasa.

NYILATKOZATOK:
NieoUte Popa dr; Elégedett vagyok az 

ered mén nyel, mert a mi csapatunk 
mindössze egyetlen k özös ' edzést tartott. 
Szép játék, kitűnő játékvezető, sport** 
fíza • *joí!tiIiség. A visszavágó mérkőzés
re lobban felkerülünk.

Tamdsjsy István dr: A  rossz időt és a 
tala;it figyelembevéve, elégedett. 

ItmíóT ereóménnyel. Sajnos, megint 
kiátkozott a magyar futball súlyos hibája, a lassúság.

B IK A L A T
A két ifjúsági csapat játékát erőser.'

megzavarta a szél és r. nedves, csúszós 
Nem jg Alakult ki szép játék,

D'káiib csak küzd: t'w eblíe,n: a maKynr
csapat maradt felül. A magyar Csapat 
Masabbnak bizonyult ellenfelénél. Külö
nösen a csatárainkon látszott ez fel- 
tunó’en. A fomái-ok igen jól kezelik a 
labdát. Ebben felettünk állnak. Mindkét 
csapat jól játszotta taktikai rendszerét 
és a két rendszer (nérközéséböl is az 
angol került ki győztesen. Ha csatá
raink kissé élelmesebbek és gólra* 
törőbbek a kapu előtt, nagyobb gól* 

■ánr.yal is nyerhettünk volna. A  magyar 
sapat szél ellen ' jobban játszott, min1 

széllel hátban.
A magyar csapatból tetszett Szűcs, 

Kovács, Bakos, Kottenbilier. Berzi. Bor
bély és Harsány). A rónán csapatból 
Hraghieseu, Mnrinescu. Catans, Koráé*, 
Sperlea, Mioc és Marian.
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KELLETI AJLS3Ö VÉTSÉG
I. osztály

BVSGPüspökladányi MÁV 1:0 (0:0).
Debrece/i. Vezette: Joanovics. Az I. helyért mevnö küzdelmet nagy harc után 
nyerte a DVSC. • A teljesen felázott sáros 
pályáu a II. félidő 43. percében Nagy szögi ̂ rúgásából Osztroveczki fejelte. Jó: 
Neir/csek, Gere, Nagy és Elek, illetve 
Pet/j és Marton.

IJÍOVJ5 Hajdúböszörményi TE—DDSE 
3?/i. (1:0;. Debrecen. Vezette: Szabó. A
böszörményiek jobbak voltak, megérde
melten győztek. Góllövő: Ambrus, Angyalost és B. Kovács, illetve Tóth.

A Balmazújvárosra kitűzött BSC—DMTE 
mérkőzés a pálya használhatatlansága 
miatt elmaradt.A Derecskére kitűzött D. MOVE— Bihari Turul és a Karcagra kitűzöttK. MOVE—Debreceni EAC mérkőzés a pálya használhatatlansága következtében 
elmaradt.Várpalánkal Turul—NyTVE II. 4:1
m h  Nyíregyháza. Vezette: Thonvas dr. 
Sáros talaj, megérdemelt győzelem. Gól- 
*8 VŐ! Cipf (2), Strauss és... Sohinirgovits, 
Illetve Juhász-Mátészalkai TK—NyVSC #:». Nyíregy
háza. Vezette: Juhász Attila dr. Végig
Izgaiímiae mérkőzés, a szálkáink értékes 
pontot vesztettek. . Székely JÍTK egy 
11-est kihagyott.NyKISE—Csapi SE 8:2 (4:1). Nyíregyháza. Vezette: Thojuas dr. Nehéz talaj,
biztos győzelem. Géllövő: Tóth (3, egyet 
ll-eeből), Hajdú (2), Ilcsik Hurai ésKa- 
bai (11-esből), ill. Halmai (2, egyet ll-es- 
fcőlj.

NYUGATI ALSZÖVETSÉG
I. osztály

Pápái FSC—Unió 2:1 (0:1). Várpalota. 
Vezette: Horváth. Végig zuhogó eső. Góllövő: Ács és Antalit, ill. Csonka. Jó: Ács, ' Bolla, Limperger .és Tomenga, ill. 
Keleti (a mezőny legj.), Csiszár, Csonka, 
Buzási és Kapocs.

Hubertus—Siófoki SE 3:2 (2:2). Ma
gyaróvár. Vezette: Tóth. Irreális talaj, 
a; dó illetlen igazsá,g06a.bb lelt volna. 
Gólliövő: Kiráily, Doamschitz és Zsolnai 
(U-e,síből), illetve Biró (2). Jó: Szabó,Király, Kiss és Behovits, illetve Széche
nyi. Pintér, Biró és Zeélyi.SzFO—IT. kér. PC (Győr) 8:0 (1:0).
Szombathely. Vezette: Kamarell. A baj- 
HokjelöR a II. félidőben hengerelt, Gól
lövő: Horváth I. (2), Horváth: II. (2),
Púnczól (2), Borbély és Tóth. Jó: Ltet-sef 
és a góllövők, illetve Hiba I. és II. 
.Winikter és Németh II.Az Ujkomáromba kitűzött TJKFO—FÁK 
mérkőzés a pálya használhatatlansága 
miatt elmaradt. _ .  _ „ , „A Győrbe kitűzött GyAC—DAC mérkő
zés a pálya használhatatlansága miatt 
elmaradt.

8 darab 
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II. osztály
MÁV Előre II.—Fűzfői AK H, 2:0 

(2:0). Székesfehérvár. Vezette: llajdu.
Góllövő: Kardos és Komlója. Haia-rt
(Előre) és Nemest (FÁK) kiállítottak.

SVSE II.—Körmendi TK 13:1 (5:0).
Söprőn. Vezette: Kovács. Góilövő: Hor
váth (5), Kanba (3), Molnár (2), Mező, 
Czenki. Haller SVSE, illetve Török.Soproni SSE—Sotex 2:1 (0:0). Sopron. Vezette; Kelemen. Góllövö; Neumann', 
Reisner, illetve I,ey. :CVSE—Szentgotthárdi KE 9:0 (4:0).Celldömölk. Vezette: Mikóc?i. Góllövo:
Havas (3), Somogyi (2), Bácskai, Ágos
ton. Osváth és Szombathelyi (11-esből).KSE—Haladás III. 1:0 (0:0). Kőszeg. 
Vezette: Szakos. Góllövő: Kántor.

MOVE Zalaegerszegi SE—SzFC II. 5:2 (4:0). Szombathely. Vezette: Csertán.
Góllövö: Dobos (4) és Gróf, illetve E’ranz 
12).llajmáslcéri SE II.—Unió II. 5:0 (0:0)..Váhpalota. Vezette: Szalai. Góllövő:
Hődv (2). Burka, Kása és Földvári.

PKSE—Veszprémi TC. «:• (3:0). Pét. 
Vezette: Perliuger. Góilövő: Bot II (3), 
Oláh II (2) és Faragovics (öngól),'

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG
I. osztály

Ózdi YTK II.—ETK 3:0 (2:0). Eger. Vezette: Szlavkovszky. Gyenge játék. 
Góllövö:. Rézer (2), Tronka. Kitűnt: a 
közvetlen védelem, illetve Magyari.

II. osztály
Ózdi VTK III—ETK II 2:0 (1:0). Eger. 

Vezette; Haskó. Góllövö: Matus, Pakocs 
IIISÍÍTK—Farkaslyuki OTE 4:3 (1:2).

tajószentpéter, Vezette: Zsidai. Góllövö: 
álamon (4), illetve Rajki, Szénám, 
Csabai.
DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

Pécsi alosztály 
I. osztály:

MSE—Nagyatádi TSE 0:0 (2:0). Meesefc- 
szabolcs. Vezette: Bubragh. Megérde
melt győzek-m. Góllövö; Búzása (3), 
Kor-riia (2) és Kuruez.DVAC (PÉCS)—7.MNTE 1:0 (0:0). Nagy
kanizsa. Vezette: .Hollóvári (Bpest). Ér
dekes, szép játék folyt a délnyugati 
rangadón. A jobb csatársorral rendelkező csapat győzött. Góllövö: Krivitz. Jó: 
Keszler II., Looa, Grozdics, ill. Csaky, 
Istenes, Szabó. , .SimRTU—Kaposvári TSE 2:1 (hl).■Simontornya. Vezette: Frontich. Nehéz talaj, erős iram. Góllövo: Cserna és
Sz.ép, ill, Kálmán- Jó: GerenF’ ,n. a
közvetlen védelem. __Pécsi ÉAC—KRAC 5:4 (2:2). Kapos- 
Wr; Vezette: Kelesi dr. Megérdemelt
győzelem. Góllövö: Kis II, (3>, Solymár,

Szörényi, ill. Győríi II. (2), Báli, Varga (öngól). Jő: Kis II., Solymár, Kuruez, 
ill. Mészáros.

II. osztály
A Dombóvárra kitűzött PVSE IX.— 

MISE mérkőzés elmaradt a pálya hasz
nálhatatlansága miatt.PVSK 11—DVAC II 6:0 (3:0). Pécs. 
Vezette: Késmárszky. A DVAC II a 
második félidő 25. percében levonult. 
Góllövö: Varga (3), Kövér (2), Gájcsi.

Nagykanizsai VTE—KRAC II. 11:1 (5:0). Kaposvár. Vezette: Kereszti dr. Az 
első félidő 20. percében a kaposvári ka
pust és az egyik hátvédet kiállították. 
Góllövö: Goczt (4), Pun (3), Fuchs (3), 
Pór, illetve Papp.

Bajai alosztály
BTSE—Bácsalmási MOVE (3:0 «:0).Baja. Vezette; Pazaurek. Rossz talajon 

a kitűnő fedezetsortól támogatott Turul 
megérdemelten gyök. Góllövő: v. Fekete
kovács (2), Gálos.BSK—Nagymányold SE 3:1 (1:0). Baja. Vezette: V. Adorján. A mérkőzés nagy 
része mezőnyjátékkal telt el. A BSE 
jobb volt. Góllövö: Onódi II. (2), OnódiI. illetve Kaufmann.TSE—Bajai MTE 4:3 (3:1). Szekszárd. 
Vezette: Márton dr. Élénk iramú, erős 
mérkőzés, szerencsés ‘győzelem, Góllövö: 
Miholc (2), Benau, Lovas, illetve Strahl 
(2, egyet 11-esből).

SZEGEDI ALOSZTÁLY
I. osztály

KBVSE—Hódmezővásárhelyi MTE 2:1 
(2:0). Kiskunfélegyháza. Vezette: Hor
váth. A sáros, mély talajon megérdemel
tein győztek a félegyháziak. Góllövő: 
Váigi és Mészáros, ill. Oláh.ÜTVE—Szentesi TE 2:1 (2:0). Hód
mezővásárhely. Vezette: Emődi. A felázott talajon hatalmas küzdelem folyt. 
Góllövö: Tóth (11-esből), .Kass, illetve.Szabó. Kitűnt: Sófalvi, Sebők, Tóth, 
illetve Szabó, Berényi.

Kecskeméti AC—MÁK 3:2 (0:1). Makó. 
Vezette: , Szopori. A technikásabb és 
lendületesebb KAC neheze® győz. Gól- 
lövő: Barakonyi II (3), ill. Szuzak, Ba
logh (1,1-esböl).KTE— Újszeged! TC 2:2 (1:0). Keoske- 
m-ét. Vezette: Vecsernyés. Góilövő:
Husztik, Magyar II, ill. Kiss, Széli.

SzTK—Makói TK 3:3 (2:1). Szeged. 
Vezette: Vezér II. Nagy küzdelem. G ól - 
lövő: Tvahnár (2), Itichtcr (öngól), ill. 
Széli, Bernét, Kristóf. Jó: Kalhlár, Kiss 
I, illetve Orosz, Vödör.

II. osztály:
TI. MOVE—Kiskunfélegyházi ltVSE II. 

3:1 (1:1). Ujkécske .Vezette: Horváth II. 
Góllövö: Varga II. (2) Ó3 Harcos, illetve 
Biri (11-esből).Szöregi Rákóczi—HTVE II. 2:1 (1:1).Hódmezővásárhely. Vezette: Pálinkás.
Góllövő: Pőkai (2). illetve Berkovics.

SzAK II—Hódmezővásárhely 1 MTE II 
16:0 (4:0). Szeged. Vezette: Faragó I. 
Góllövö: L&ndvai I (6), Énekes (3), Leni
vel II (3), Biczók (2). Kiss IV, Tóth.

Móraváros—IIASE 7:0 (2:0). Szeged.
Vezette: Liliom I. Góllövö: Kónya (2), 
Lehotai III (2), ÍLehoíai II, Sánta I, 
Sánta II.

Kecskeméti Afj II—MÁK II 2:0 (2:0).
Makó, Vezette: Lcilner.................KTE II—Kiskunfélegyházi TK 2:2 (2:1). 
Kecskemét. Vezette: Hegedűs. Góllövö: 
Kutasi, Kin.!;a, ill. Gulyás. Fehér.

KAC II—K. MÁV 3:2 (2:0). Kecskemét. 
Vezette: Grulióh. Góilövő: Pulai (öngóli. 
Mócza, Borbély II, ül. Horváth, Brlckcl.

CSABAI ALOSZTÁLY
MAFC—Békési TE 15:0 (5:0). Mezőtúr. 

Vezette: Kovács. A békésiek tíz ember
rel álltak ki. Góllövö: Gábor (6). Bodo- 
rik (2), Tor (2), Takács (2), Csete, Ráca 
és Hévízi (öngól).

B. Törekvés—B. MÁV 4:1 (1:1). Békéscsaba. Vezette: Thomka. A mély talaj 
miatt alacsony színvonal! Góllövő: Hoff- 
mar.n, Saág (11-esből), Kiszely (öngól), Szombati I., illetve őri. Jó: Kucsmik, 
Csicscly, Mázán, illetve Urda, Kő- 32üál1

KTE—Gyula! TE 3:2 (0:1). Kondoros. 
Vezette: Nagy. Szünet után jól hajrázott a hazai csapat. Góllövö; Bengori, 
Éliás, Bankó, ill. Csiszár (S).Csabai AK—DTK 3:1 (t:0>. Orosháza. 
Vezette: Pintér- Az OTK sok helyzetet kihagyott. Góilövő- Uhrin (2), Benedek, illetve Tóth (11-esből). Jó: Perza, Simon, 
illetve Tóth I.

Rokka—GyAC 5:0 (3:0). Gyula. Ve
zette: Sleigenwahi. Nagy esőben nehéz 
taiajop sokkal jobban játszott a Rokka 
e® megérdemelten győzött a tartalékos 
GyAC ellen. Góllövö: Pécs (41, Gedő 
(öngól). Jó: Pécs és Rác, ill. Gácsj.

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
I. osztály

Kclebiai LE—KAC 2:2 (2:0)., Kiskun
halas. Vezette: Lenkefi. Kiegyensúlyozott 
küzdelem. Góllövő: Vetrő (11-esfcöl), Vö
rös, illetve ICmetth, Gyenízse.

A Kiskunhalasra kitűzött K. MOVE— 
Izsáki MOVE mérkőzés elmaradt, mert az 
izsákiak nem jelentek meg.

A Kiskó'rösre kitűzött KLE—Soltvad- kerti Turul mérkőzés' a pálya használ
hatatlansága miatt elmaradt.

DSC—Kalocsai SC 1:1 (1:1). Duna-
vecse. Vezette: ' Szitkovics. Góllövö: Ta
kács I-, illetve Mészáros.KLE—Kiskunmajsai MOVE 4:3 (2:2).
Kecel. Vezette: Bodoglári. Góllövö: Töm
böl II. (2). Élő, Viirges, illetve Szarka
(3). Jó: Tömből II., Markó és Földi, 
illetve Szarka.
KÖZÉPMAGYAE * ALSZÖVETSÉG

I. osztály
C. MOVE—Rákoscsabái TK 7:0 (1:0).

Cegléd. Vezette: Kollár. Igen rossz ta. 
lajon hengerelt a MOVE a 10 emberreL 
játszó rákoscsabaiak ellen. Góllövö: Mar- 
tón (3), Füle- (2). Kőszegi és Kovács. 
fó : Kiss B., Füle, Marton és Bujaki,
illetve Nafeypái és Láng.VSE—Tokod! ESC II. 3:1 (2:0). Vác. 
Vezette: Dénes. A helyi csapat végig fö
lényben játszott éá biztosan nyert. Gól
lövö: Virág (2), Zentai, 1U. Kellner.

1. B) osztály:
Rákosi Vasutas SE—RTE II. 1:1 (1:1).

Mx o la & sz
á c e á n í á t r ó l c
r e n d s z e r e s e n
2 c © » le lc e d n e lc

Rákoskeresztúr. Vezette: Bakos. Góllövő: 
Vidák és Hammer.Fóti SE—KSE 1:0 (0:0). Kisalag. Ve
zette: Csima. Góllövő: Bertus. Posztare- 
ket FSE kiállították.

Fóti TSE—VSE II. 1:0 <i:0). Vác Ve
zette: Tanai. Góllövő: Molnár.XFC—Szolnoki MTE 6:1 (4:1). TÖrök- 
szentmiklós. Vezette: Virág. A jobb
erőnlét győzött. Góllövő: Csőr -(2), Lázár 
(2). Berger, Pólyik, illetve Szántó.

Nagytétényi ISE—ASO 1:1 (0:1). Alag-. Vezette: Kerényi. Góllövő: Haut, ill. 
Juracsek.DAC II.—Váci Keménység H. 10:0 (2:0). Dorog. Vezette: Volek. Góllövő:
Tomanyik (4), Kőfalvi (4) és .Hor
váth (2).

RTK 11—R. MOVE 3:2 (2:0). Rákos
csaba. Vezette: Lovas. Gólilövő: Juhász 
(2), Szilágyi, ill. Simon. Kovács RTK és 
Raffai R. MOVE kiállítva.

FTK—Veresegyházi MOVE 1:1 (1:1).
Feísőgöd. Vezette: Faragó. Góllövő: Mol
nár, illetve Bányai.

II. osztály.
RTE III.—Gyömrői VOGE 3:ö (2:0). Rá-koskeret®tor. Vezette: Dcáik II.
Egyéb vidéki eredmények
Kassa: Kagtía—CéglLga . válogatott 1:0 

(0:0). Barátságos. V ezette: T i h améry. A z 
erősein felázott pályán csak 2;x35 perces 
mérkőzésit játszottak. Az első félidő 34. 
percében Bodoni lesigóil't lő. Szünet után 
a 11. percben Bodoni lövésébe Tóth bete
szi a lábát cs* a labda a sarokba pattan, 
1:0. A 2K). percben Nádast veszélyes játék 
miatt kiállítják. Kitűnt: Nádas, Pásztor és Bodo-ni, illetve Csizmadia.; Csapó, Lú
gos i.

Kassa; Felsők eresked el mi—All. g. 1:1 
(1:0). Vezette: Heidteekér. Góllövo: Kemény, illetve Pataki. — Felső ipa riek.— 
Gazdasági tanintézet 2:0 (1:0). Vezette: 
Ko’-ehlet.h. Góllövő; Lieblang (2).

Jánoshalma: JSE. II—Kiskumhalasfi
MOVE II 8:0 (4:0). Bairátságos. Vezette: 
Kishon ti. Góllövő: Csesznegi (5), Feny
vesi (2>, Sipos.

Gyöngyös: GyAK—DiMÁVAG II. 1:1(1:0). Barátságos. Vezette: Halmai. Nehéz talaj, gyenge csatársorok, változó 
fölény. Góllövő: Bozsik. ill. Lipták II.Diósgyőr: UTE—DiMÁVAG 3:3 (2:1).
Barátságos. Vezette: Györkefajvi. A régi pályán unottan játszottak a csapatok. 
Góilövő: Nagy (2), Krózser, iletve Fa
zekas. Magyar, Kertész.

Szeged: Szeged—KEAC 6:1 (3:0). Ba
rátságos. Vezette: Zsemberi. Mindkétcsapat erősen tartalékos volt. Góllövő: 
Lukács (3), Gregus (2), Ladányi, illetve Tóth II. dr (11-esből). — SzVSE—SzAK 
3:1 (3:1). Barátságos. Vezette: Barcs.
Góllövő: Péli (2), Sulyok, illetve Szabó. 
Pálit kiállították. — Sylvania—SzFIE 
3:2 (2:1). Barátságos. Vezette: Ladányi 
Gól lövő: Ceglédi, Juhász, Halasi, illetve 
Báló. Csonka.

Szeged: Móraváros II.—Zrínyi II. 4:3
(3:1). --  SzFIE II.—SzTK II. 5:1 (1:0). 
— UTC ifj.—SzATE ifj. 2:1 (1:0). —
Móraváros ifj.—Zrínyi ifj. 7:1 (3:0). — SzTK ifj— SzFIE ifj. 4:2 (1:0).

Vasutas-bajnokság
Pécs: PVSK—Törekvés 5:1 (2:1). Ve- zette: Kasl. Erős iram, a sáros talajon 

jobban érvényesült a hazai csapat. A 
tartalékos Törekvés gyengén játszott, a 
játékosok sokat vitatkoztak a játékvezetővel. Góllövő: Sisák (4), Sós, ill. vitéz 
Karácsonyi. Jó: Sisák (a mezőny legjobbja). Bérezés, Sós, Mozsgai, ill. Zör
gő, Horváth, Könyá. — PVSK ifj. 
Nagykanizsai VTE ifj. 7:0 (3:0). Vezette: Mecseki. Megérdemelt győzelem Góllövő: Páldi (3), Balázs (2), Neu- 
move. Kecskés. Jó: Kecskés, Csernus, ill. Németh.

Elegáns
ruhát

G auder-né l
E rzsébaí-körút 4 . 
Telefon: 1 3 0 —8S4.

TENISZ
Félóra, egy óra, másfél 

óra egy teniszmérkő
zés!?

Érdekes gondolatot vetett fel Jankó József a tenisz szövetség alelnöke. Sze
rinte a teniszmérkőzéseket is lehetne 
időre játszani, éppen ügy,, mint a futballmeccseket. Elképzelése szerint a ver
seny élőméi kőzései legfeljebb fél órát, az 
elődöntők egy órát és a döntök másfél 
órát tarthatnának. A játékidő leteltével 
az lenne a győztes, aki abban a pillanat
ban johban áll. Mint hírlik, a szövetség
nek tetszett a gondolat s valószínű, hogy 
az idén már rendeznek is egy ilyen pró- 
bave'rsenyt.

A terv valóban nagyon énjekes. Néha- 
néha — már csak a. változatosság ked
véért is — rendezhetnének ilyen versenyeket. Mégis kételkedünk, abban, hogy 
komolyabb sikere legyen ennek a javas
latnak. Szerintünk a. legsúlyosabb sport
szerűtlenségek származhatnak belőle. Ve
gyük először is az időhúzást. Ez a köz
ismert sportszerűtlenség még a futball
ban is erősen divatban van. pedig ott a 
játékvezető a szabályok értelmében meg
akadályozhatja. Azonkívül a közönség is 
ftagyon is hallhatóan tudtára adja a já
tékosnak. hogy nem nagyon tetszik neki ez a viselkedés'. Hát akkor milyen ke
letje lenne az időhöz kötött teniszversenyeken? Labdák elvagdalása, végnélkül! 
törülközés, a.labdaszedők kioktatása stb., 
stb. mind olyan időhúzó lehetőség, ami 
nagyon elharapózna az időhöz kötött ver
senyeken. Lehetne csak az úgynevezett 
..tiszta Időt” számítani, de ez meg idő
beli nyereséget nem biztosít.

:€EggÉ§€PáJt@9€,
alkatrészek óriási választékban 
B m  M  M szaküzletben, WGi«,

O M O m IL  Thttk«uy-at a « ;
, Kedvezd fizetést feltételek. Ezenköpes árjegyzék Ingyen.

BIRKÓZÁS 
A Vasas I. osztályú birkózó versenyének 

eredményei. Lég: 1. Kővári UTE, 2,
Arany MTE, 3. Oláh MTE. — Könnyű:
1. Fecske MTE, 2. Wallner (Törekvés), 
3. Simon WMTK. Váltó: 1. Rétháti MTE,
2. Pozsonyi WMTK, S. Nagy Zsolt 
MÁVAG. Közép: 1. Csucsi WMTK, 2. Kö- 
vesdi D. Magyarság. 3. Nagy K. MÁVAG. 
Félnehéz: Tóth D. Magyarság, 2. Mandl 
WMTK, 3. Majtényi MAFC. 50 induló 
volt.

KERÉKPÁR
B adapesS—B écs—P rága —

M ünchen tsSvonston k íván ja  
le b o n y o líta n i a jö v ő r e  
a  b écs i le g fe ls ő b b  kerék* 
p á r o s  fő h a tó sá g  a  v o lt  
m agya r-osztrá k  v á log a to tt  
o r t x á jű t i  m érk őzést

Jövőre, 1941-ben az ostmarki leg
felsőbb kerékpáros főhatóság van 
soron, hogy a hagyományos Buda
pest—Bécs—Budapest távversenyek 
évről évre megismétlődő folytonos
ságát biztosítsa. Munkatársunknak 
alkalma volt a bécsi kerékpáros ve
zérkar uraival hosszabb eszmecse
rét folytatni s e társalgásból a kö
vetkezőket szűrtük le:

A  bécsiek jövőre semmi körülmé
nyek között sem akarják az idei 
kétnapos torna rendszerét megtar
tani. Vagy visszatérnek az 1939-es 
háromnapos kiírású Becs—Budapest 

Grác—Bécs tornára, vagy — ami 
még valószínűbb — létrehozzák a 
Nemzeti Sport által már régebben 
ajánlott négy-, vagy ötnapi szakasz
ra osztott Budapest—Bécs—Prága— 
München versenyt, amelyen a bécsi 
és magyar versenyzőkön kívül más 
német és a Védnökség alá tartozó 
válogatottak is nyeregbe szállnak. 
E terv megvalósítása érdekében — 
mint értesültünk a bécsi kerék
páros vezérkar haladéktalanul érint
kezést keres a berlini legfelsőbb 
sportfőhatősággal és valószínű, hogy 
a nagyszabású országúti sportvállal
kozást meg is valósítja.

GYEPLABDA
A vasárnapra kitűzött bajnoki mérkő

zések a rossz időjárás miatt, elmaradtak.

VÍVÁS
A  HŐSÖK TOUVF.RSF.NYE

A BSE va.suIcai tornaGsiarnoikában va- 
fvárranp délelőtt 9 óraikor kezdték cl a 
MAC HÍÍEÜk tőr emlékversenyének kiiz- 
dejmioit, -A tizenhét .versenyzőt nésjr cso
portba osztották. A selejtezőkből a kö 
vetkezőik jutottak a délutáni döntőbe: 
Gorovjcli, Punny, Pesthy MAC, Maszlay, 
Hátsac’iíthy, Homoródy, HTVIÍ, Palóca 
UTE, Tllly J. ISBTE és Szűcs P. (Pécsi 
HTVSK). Az elölnénkö/.itoek eorán( Duri-ay 
Pál a Vállán megaéi-ült, de mégis tovább 
küzdöt t és síkor ül t a döntőbe kerülnie.

MISKOLCON
vasárnap délután 5 órakor a miskolci 
HTVK négyes kardvivóesapata a buda
pesti Pénzintézett SE négyes csapatával mérkőzött. Győztek a miskolci honvéd- 
tisztek 10:6 arányban.

MISKOLCON
vasárnap délelőtt a kir. katolikus gimnázium tornatermében rendezték a vi
déki pénzintézetek tisztviselőinek egyéni 
kord- és tőrvívóbajnoki versenyét. A szép számú közönség soraiban jelen volt Szó, 
tyori Nagy Zoltán hadtestparancsnok is. 
Az eredmények a következők: Vidéki
kardbajnok: Gerevich Borsod Miskolci 
Hito'leink 4 győzelem, 2. Mayer 3 gv.. 3. Szandi dr 3 gy. — Vidéki tőrbajnok: 
Gerevich BMHB 3 gy., S. Rochlitz 2 El1..
3. Mayer 1 győzelem.

< ♦ > "

Vasárnap rendezte a HBTE II. o, tőr-
vívóversenyét Attila-utcai tornacsarnokában. A versenyen ?3 vívó indult. A selej
tező és középdöntő mérkőzések után a délután kezdődött kilences döntőbe a következő tőrvívók jutottak: Gönczi dr, Hollerbach BBTE, Toperczer, Udvarhelyi, 
Tihanyi BSE. Barcza dr, Banagi Békési 
Béla VC Debrecen, Kuruc MAFC és Baltazár Postás. A selejtező mérkőzések 
során nagy nehézségek voltak, mert a 
szövetséget képviselő Hajós Józsefen kívül csak egy versenybíró jelent meg.

TORNA
A KOSZORÚ EGYESÜLETEK

ragyogóan sikerült torna-, atlétika- és 
játékbemutatót tartottak vasárnap este 
az MTE tornatermében. A zsúfolt néző 
[éren megjelent' ílisámgyi Ottó, az OTT 
főtitkára és Araló Géza, az OTT igaz
gatója is. A 18 számból álló műsor min
den cgy’es B'Záma nagy sikert siratott.

KÉZILABDA
KÚZILABDABAJNOKSAG VASÁRNAPI 

EREDMÉNYEI
I. osztályú férfi

BSzKRT—MTE 3:2 (2:0). Hajdu-utca. Vezette: Dobrovszky. Őrlési küzdelem. 
A BSzKRT győztes gólja az utolsó perc
ben esett. Góldobó: Váradi (2), Dobos, 
illetve Drégely (2).Az TJTE—MAFC mérkőzés a pálya 
hhasználhatatlansága miatt elmaradt.

Elektromos—VÁC 9:4 (3:2). Hajdu-u. 
Vezette; Paioin. Biztos győzelem. Cséfay 
kulcscsonttörést szenvedett. Góldobó: 
Cséfay (3), Fodor (3), Levin (2), Rákosi 
illetve Salgó (3), Laube.

II. osztályú íérübajnokság
MPSC—Széchenyi 11:2 (6:2). Újpest.

Horthy Miklós-út. Vezette: Nógráö. Biz
tos győzelem. A Széchenyi 9 emberrel 
játszott. Góldobó: Simon (3). Remete (3), 
Papp (2), Farkas (2) és Vasas, illetve 
Osgyáni ég Fazekas I.Iíistex—KAOE 13:2 (7:1). Soroksári-út. 
Góldobó: Szeder (6), Manfréda (3). Gerő 
(3), Kenéz, illetve Horváth (2). Mindkét 
csapat kilenc emberrel játszott.

Szövetségi-díj
Az Elektromos—VÁC mérkőzésre a 

VÁC nem jelent meg.MTE—BSzKRT 3:2 (0:2). Hajdu-utca. 
Vezette: Fekete. Góldobó: Jankovlcs (3), 
illetve Németh (2).

Az UTE—MAFC mérkőzés a pálya hasz
nálhatatlansága miatt elmaradt,

I. osztályú női
Az M. Posztó—Olimpia mérkőzésre az 

Olimpia nem állt ki.
II. osztályú női bajnokság

Á Koszorú XIII.—Koszorú Brust mér
kőzést a két csapat a pálya használha< 
tatlansága miatt csütörtökre halasztotta.Standard—M. Posztó II. 2:0 (2:0). Csepel. Vámmentes-pálya. Vezette: Dévényi 
Góldobó: Kaupe. Kuffer.

SZELECZKY, JAVOK, MAKLARY 
zenés mese játéka

MATöL:

Palatínus—MIF-íUm

SÚLYEMELÉS
HORVÁTH RS KOLTAI SZERBPKVI
LEGJOBBAN A DAC SÚLYEMELŐ- 

VERSENYÉN
A Detektív AC bajnokok kizárásával 

elsőosztályú súlyemelőversenyt rendezett klubhelyiségében. Pehelysúly; I. Híres 
VÁC 257.5 kg, 2. Pálos VÁC 147.5 kg. — Könnyűsúly: 1. Bakos dr. (Szegedi VSE; 
257.5 kg, 2. Kővári DAC 247.5 kg, 3. Ba
latoni UTE 247.5 kg. — Középsúly: 1. hó, 
meth VÁC 267.5 kg, 2. Benedek BY SO 
260 kg. 3. Cseh UTE 252.5 kg. — Félno- hézsúlv: 1. Horváth DAC 282.5 kg. 3. Szál- 
ler TJTE 270 kg, 3. Győri BVSC 252.5 ke. — Nehézsúly: 1. Kottái (Szegedi VSE)
2S5 kg,. 2. Papp (Szegedi VSE) 280 kg, 3. 
Sásdi MAC 262.5 kg.

B E T T E  D A ^ I S  világfilmje I

YÉNLÁNY
SAVOY4 PÁTRIA

KOSÁRLABDA ' %‘ife ,
I. osztályú női bajnokság 

;TFSC—PcSc 33:15 (16:6). Vezette:, Ki; riilv és Bodaeson'yi. A testnevelők kitűnő játékkal lelépték a pestújhelyieket. Ko
sárdobó: Komák (11), Tainkovies (0),
Fenyvesi (8), Turesónyi (3), Asbóth (2), 
ill. Bánki (5), Sz. Kása (4), Mauréryrrf 
és Lukács (2—2), Bajóti és Gál,

II. osztályú bajnokság 
TFSC II—Gamma 15:18 (9:6). Vozffittj: 

Enyodi és Jánosházl. A Gamma, majd
nem meglepetést csinált. Vorockelt, a 
Gamma bedobóját hamarosan 3 legjobb játékosok között fogják emU-getra. 
Koisárdobó: Nemere (11), Kasztner (6), 
illetve Verse ekei (12), Cteőlto (3), Vars« 
(2) és Tumbácz.

s*FJWJ8M
k ö ln iv í z  g y ő z ő i t !
Minden jobb ssofr- 
üzletben kapható:

ATLÉTIKA

Kiss jó idővel negyedik 
lett Münchenben

Kiss József, az MTK marathöni futó- 
bajnoka tegnap Münchenben versenyzett. 
Az idén a 25 km-es versenyt nem Mün
chen utcáin,, hanem az „Angol Parki
ban kijelölt kb. 8 km-es körön tartották 
meg. A versenyt az olasz Constantint 
nyere 1:23:49 mp kiváló idővel,' második 
a német Puch lett 1:24:49, harmadik a 
német. Webet 1:23:20 alatt, inig Kiss 
1:25:29 mp-es igen jó idővel (a magyar 
csúcs: Mm esi l:25:14-es ideje) a negye
dik helyen végzett és megelőzte többi 
közt az olasz LippU és De Florenthí, 
a német marathóni bajnok Bertschet öa 
Bornst is, A gyaloglóversenyben: 1,
Peters német 2:08:33, 2. Cressevi olesz2:08:37. A nemzetek versenyében Német
ország—Olaszország 5:5, A vereenfu-jk
100.000 nézője volt.



Hétfő, 1940 május 20.

A MAC biztosan verte 
a BBTE-t a párosver
seny döntőiében

Tegnap délután a MAC-pályán ember
telen időben tartották meg az I. osztályú 
párosverseny döntőjét. Dermesztő hideg 
volt, az eső állandóan esett és ráadásul 
valóságos orkán zudult rá a Duna felől 
a pálya oldalára. A gerelyt mint a gyu- 
l'aszálat nyomta el irányától, a diszko
szokat felborította a röppálya csúcsán. 
Nem csoda, ha a két nagyegyesület ösz- 
szecsapásától a korai idény ellenére is 
.joggal várt jó eredmények elmaradtak. 
Vermes, Kulitzy, Kelen, Csapiár, Zsuffka, 
Csányi, Várszegi jó. formáját, Görkói ki
tűnő erőnlétét így is megállapíthattuk. A 
pontversenyt a MAC biztosan nyerte a 
tartalékos BBTE ellen. — Részletek:

100 m: 1. Vermes BBTE 11.1. 2. Gye- 
VjOS MAO 11.3, Ember drr. BBTE 11.4,
4. Szakáts MAC 11.5. A hosszú Vermes 
az utolsó negyvenen nagyszerűen elhú
zott és két méterrel nyert.

400 m: 1. Görkói B.BTE 53.4. 2. Góby 
BBTE 53.7. 3. Istenes dr. MAC 56.1, 4. 
Rátonyi MAC. — Görkói — mint mondja 
— rendszeresen dolgozik. Nem sok hiány
zik hozzá, hogy formába lendüljön. Az 
orkán nagyon sokat ártott.

800 m: 1, Szabó MAC 2:02, 2. Iglói
MAC 2:03.6. 3. Harsány! BBTE 2:04.2,
4. Pitz BBTE 2:08. — Iglói vezet 61-es 
első kört, aztán Szabó megy élre és 
nyer. Iglói csak a betegségétől legyen
gült Harsányira vigyáz.

1500 m: 1. Fülöp MAC 4:18, 2. Iglói 
MAC 4:18.6, 3. Várszegi BBTE 4:23.2,
4. Hagymási BBTE 4:35.2. — Iglói ked
vetlenül, Fülöp frissen futott.

5000 m: 1. Csapiár MAC 15:20.4, 2.
Kelen BBTE 15:20.6, 3. Németh MAC
15:23.6, 4. Lendvai BBTE 16:31.2. — Ke
len vezet egész úton (6:06 a 2000, 9;14 
a 3000) a nagy szélben. Csapiár és Né
meth mögötte húzódik meg. Csapiár 
kezdi a 120 méteres hajrát, meg is ug
rik, de a végén alig bírja kivédeni Ke
len támadását. Kelen jobban tetszett!

110 m gát: 1. Szabó E. MAC 16.3, 2. 
Csányi MAC 20.6, 3. Sir II. BBTE 20.8.
4. Korponai BBTE. — Szabó egészen jól 
mozgott.

Magasugrás: 1. Miklósi BBTE 170, 2 
Zsuffka MAC 165, 3. Moór AC 160, 4. 
Zaiki BBTE 160.

Távol ugrás: 1. Zajki BBTE
2. Somló MAC 683, 3. Vermes BBTE 664,
4. Sülé MAC 550. — Zajkinak volt egy 
700, Vermesnek egy 706 cm-es hajszálra 
belépett ugrása.

Rúdugrás. 1. Zsuffka MAC 360, 2. Sülé 
MAC 320, 3. Korpor-ai BBTE 240, 4. Góby 
BBTE 220. — Zsuffka 360-on kezdett
ugrani, tovább nem is ment.

Súlylökés: 1. Csányi 'MAC 14.41.
2. Darányi dr MAC 14.41, 3. Kiss BBTE 
13,64, 4. Tóth BBTE 12.3K). — A rémes
időben jó  eredmény.

Diszkoszvetés: 1. Kulitzy BBTE 47.40.
2. Darányi dr MAC 41.64, 3. Németh
MAC 39.90, 4. Rábai BBTE 39.75
Kulitzy jó  időben nagyon nagyot dobott 
volr. a.

Gerelyvetés: 1. Várszegi MAC 61.05
2. Papp dr MAC 51.55, 3., Mezey BBTE 
44.25, 4.. Polgár BBTE.

Svédváltó: 1. BBTE (Ember, Vermes, 
Polgár, Görkói) 2:06.8. 2. MAC (Szakáts, 
Minai. Gyenes. Szabó M.) 2:07.9.

Pontversenyben: 1. MAC 78 pont,
2. BBTE 61 pont. * 1 2 3

j O H A "
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GYŐZÖTT AZ MTK
AZ MTK—GTE—MTE hármas verse

li vének ereJny'nye: Iflfl in: 1. Fá'bncr
GTE 11.4, 2. Orosz MTK 11.4. 3. Beregi 
MTK 11.5, 4. Martesz MTE 11.8, 5. Mezei 
MTE 11.9, ti. Bora OTE 12.1. -L 4IM in:
1. Dévényi MTK 56.8, 2. Hercrdlo MTK
57.2. 3. MféKlári MTE 57.3, 4. Zoliner
OTE 59, 5. Szabados MTE 63.8, ti. Mé
száros ÖTÉ. '— 8*9 in: 1. Heverdlo MTK 
2:15.8. 2. ProUászka MTK 2:16.4, 3. Rut- 
kai MTE 2:17.5 4. Porteleki OTE 2:19,
E. Itzés OTE 2:20. 6. Herbánszky MTE 2:20.
3. Vk> m: 1. Kövér I  MTK 4:34.4, 2. Sipos
MTE 4:37.4, 3. Szajkó MTK 4:42, 4.
Tüske MTE 4:58, 5. Szentimirloni OTE 
5:02, 6. V'ölgyeei OTE 5:30. — 5WW m: 1. 
Fisehcr MTK 16:30. 2. Fehérvári MTE 
36:31.6. 3. Körmendi MTE 17:14.5, 4.
Tölgyesi OTE 18:55. 5. Holéezy OTE
39:47. — 11* iát: 1. Kövér II MTK 18.2,
2. Major MTK 20, 3. Bern OTE 20.6,
4. Soós OTE 21.6. 5. Bencsik MTE 22,
6. Gyursánszky MTE 22.6.

Diszkosz; 1. Réder OTE 34.90. 2. Or
mándi MTK 30.20. 3.' Merész MTE 23.58.
4. Vándor MTE 0.3.92. 5. Sárosi MTK
24.50. 6. Sümegi MTK 35. Távol: 1. Mezei 
MTE 612, 2. Kövér II. MTK 603. 3. Por
teleki OTE 574 . 4, Orosz MTK 530,
5. Szabados MTE 521. 6. Szentmartól.i 
OTE 470. Magas: 1. Korobnai OTE 145,
2. Soós OTE 145. 3. Bencsik MTE 145.
4. Gyursánszky MTE 145, 5. Mindszenti 
M TK 130, 6. Kövér I. MTK 130. Súly:
3. Vásárhelyi OTE 11.24, 2. Merész MTE
11.00, 3. Tóth OTE 10.77, 4. Vándor MTÉ 
10.54, 5. Ormándi MTK 10.11, 6. Gold- 
berger MTK 7.04. Gerely: 1. Réder OTE 
44.40, 2. Sárosi MTK 37.80, 3. Vásárhelyi 
OTE 37.50, 4. Sípos MTE 26.80, 5. Goiu- 
berger MTK 25, 6. Rutkai 22. Rúd:
1. Koronczay OTE 250, 2. Ormándi MTK
200, 3. Tüske MTE 200, 4. Herbánszky 
MTE 180. Svédváltó: 1. MTK 2:13.
2. MTE 2:31, 3. OTE 2:45. Ponteredmény: 
MTK—MTE 75:62, MTK—OTE 70:65.

MAFC—POSTÁS 73:66
Eredrfíények: 100 m: 1. Tantos M. 11.8,

2. Nagyszalánezy M. 12, 3. Fenyvessy P. 
3.2.3. — 8 #  n :  1. Aradi M. 2:06.8, 2.
Pataki M. 2:09.6, 3. Ligeti F. 2.10. — 
Súly: 1. Dudar P. 12.03. 2. Baranyi P. 
11.38, 3. Beteg M, 10.20. — Magas: 1. 
Mattié P. 175. 2. Ruják M. 160. 3. Pabst 
M. 160. — 119 m gát: 1. Ruják M. 20,
2. Bertalan M. 21.5. 3. Bodnár P. 21.8. 
—  550* m: 1. Aradi M. 15:46.6, 2. Mucsi 
P . 16:37, 3. Enyedi M. 17:23.4. — Távol:
3. Fenyvessy P. 601. 2. Máthé P. 594. 3.
Teleki M. 548. — 400 m : 1. Nagyszalán- 
czy  M. 54.3, 2. Tantos M. 54.3, 3. Szent-' 
Pfyörgyi P. 56.6. — Rád: 1. Bálint M. 
280, 2, Bodnár P. 270, 3. Sztankó P.
250. — Gerely: 1. Gall! P. 47.75. 2. Mik
lósi M. 39.80, 3. Lőcsei P. 38.30. — 1506 
m : 1. Mucsi P. 4:28.6, 2. Bálint M. 4:34.8,
3. Pataki Ál. 4:39.4. — Svédváltö: 1.
SíAFC (Ruják, Aradi, Nagyszalánczy, 
Tantos) 2:10.2, 2. Postás.

Kalapál-svel-ő háziversenyt rendezett teg
nap a MAC. 1. Gáspár 39.14, 2. Németh 
I. 33.25. 3. Maycr 30,76.

FTC—MA VÁG 71:57
A II. osztályú párosverseny legjobb 

eredménye Cárpár 114 cm-es magas
ugrása és Kvasznál 14-03 in-es pompás 
súlydobása,

100 m: 1. Papp F 11.7, 2. Bakos F
11.8, 3. Kapuvári M 12, 4. Bogya M. — 
800 m: 1. Gyergyói M 2:01.6, 2. Bihari 
F  2:10, 3. Kovács M 2:12.2, 4. Búzás F.
— Magas: 1. Gáspár M 174 (minden
magasságot elsőre ugrott), 2. Topper F 
170, 3. Barta M 160, 4, Vittich F 160. — 
Súly: 1. Krasznai F  14.03 (verseny után 
14.38 és 14.55.öt dobott). 2. I.eszler F
11.35, 3. Csengey M 10.65, 4. Juhász M
9,95. — 110 m gát: 1. Gilly F  18.4, 2.
Bajóti F  18.9, 3. Marosi M 22.8, 4. K i
rály M. — 0000 m: 1. Englohner F
17:12, 2. Liptai M 17:1-8.4, 3. Falus M
17:38.8, 4. Berényi M. — Gerely: 1. Gás
pár M 46.30, 2. Leszler F  44.20, 3. Zalai 
F 42.10, 4. Kovács M 37.85. — 400 m:
1. Bihart F  53.6, 2. Papp F 54.6, 3.
Deák M 55.8, 4. Bogya M. — Távol: 1. 
Juhász M 629-, 2. Bihari F  627 , 3. Ba- 
jőíi F  614,. 4. Kapuvári M 597. — 1S00 
m: 1. Gyergyói M 4:21.4. 2. Pataki F 4:49.
3. Komlósi M 4:42, 4. Lengyel F. —
Gyergyói csak a győzelemmel törődött. - 
Diszkosz: 1. Krasznai F  36 53. 2. Huszti 
M 30.13, 3.' Csengery M 26.18, 4 Kalo- 
vits F 24.14. — Svédváltö: 1. FTC (Bi
hari JT.. Papp. Bihari I.. Bakos) 2:13.1,
2. MÁVAG (Juhász, Kapuvári, Bogya,
Kovács) 2:14.4. — Pontversenyben: 1.
FTC 71 pont, 2. MAVAG 57 pont.

BSZKRT—UTE 70:69
I. osztályú egyesületközi párosviadal a

III—IV. helyért. Kiemelkedik Eszter
gomi 15:0S.4-es és Eper 15:06-os 5000-es 
Regős 11.1-es 100-as, Madarász 43.90-es 
diszkoszvető, valamint Németh 14.38-as 
súlydobó eredménye.

100 m: 1. Regős UTE 11.1, 2, Solti
UTE 11,2, 3. Balázs BSzKRT 11.8, 4
Héjjas dr 11.9. A két újpesti futó külön 
versenyt futott. Erős oldalhátszél.
800 m: 1. Hires UTE 2:03.4. 2 Simon
BSzKRT 2:03.8. 3. Zoltay UTE 2:04.3,
4. Gócz BSzKRT 2:04.8. Biztosan nyer
ve. — Magas: 1. Rozsnyai B 160, 2,
Molnár U 155, 3. Demény U 155, 4. R ó
zsa B 155, — 110-es gát • 1. Szörényi U
17.7, 2. Kertész B 19.2, 3. Marosy B
19.6, 4. Leiehtág II. U 21. — Súly: 1.
Németh B 14.38, 2. Madarász B 12.45.
3. Domonkos U 11.82. 4. Szigeti U 10.45.
Némethnelt minden dobása 14 méteren 
felül volí. — 5000 m: 1. Esztergomi B 
15:05.4, 2. Eper U 15:06, 3. Sárosi U 
15.49, 4. Csaba B. Esztergomi elejétől 
végig vezetett. , Az utolsó körben Eper- 
nyitja meg a /  hajrát, egy-két méterrel 
m: 1. Hutkay B 55, 2. Héjjas dr B 55, 
BSzKRT-futó azonban á célegyenesben 
befogja Epeit é3 biztosan győz. A 2000' 
m ideje: 5:59, a 3000-é 9:03 volt. — 400 
in: 3. Uuf.kay B 55, 2. Héjjas dr B 55.
3. Seres U 55.2, 4. Szörényi U 55.04.
Hutkay győzelme fordította meg a ver
seny sorsát a BSzKRT iavára. — Rúd: 
1. Füzes-sy B 300, 2. Vcgh U 280, 3. De
mény U 280, 4 Bognár B 200. — Távol:
1. Szántó U 604 , 2. Kertész B 579, 3.
Baranyai U 574. 4. Benedek B 559. —
Diszkosz: 1. Madarász B 43.90, 2. Do
monkos U 38.68, 3. Pajtás B 33.70, 4. 
Czakó U 25.58. Madarász betegen állt
rajthoz. — 1500 m: 1. Hires U 4:12, 2. 
Gulyás U 4:15, 3. Simon B 4:15.2, 4. 
Vajda B 4:35. Hires megerőltetés nélkül 
győzött. Simon még nincs rendben. *— 
Gerely: 1. Németh B 45.90, 2. Pajtás B 
41.92, 31 Szabó U 34.68, 4. Szigeti U
33.78. — Svédváltö: 1. UTE (Solti, Re
gös. Hires, Jagicza) 2:06.7, 2. BSzKRT 
2:12.6. — Pontversenyben: 1. BSzKRT
70 pont, 2. UTE 69 pont.

A  VÉGÉN ELHÚZOTT A TFSC
A III. osztályú párosverseny döntőjét 

tegnap délután tartották meg a MAC- 
pályán a MAC—BBTE viadallal párhuza
mosan, hasonló kedvezőtlen körülmények 
között. A változatos küzdelem csali a két 
utolsó ügyességi számon dőlt el a TFSC 
javára. — 100 m: 1. Hikisch BLE 11.4,
2. Légár TFSC 11.6. 3. Palásti TFSC
11.7, 4. Udvardi BLE 31.9. — 400 m: 1.
Berényi B 55.2, 2. Mészáros T 56, 3.
Szarka T 57.8, 4. Szabó B. — 800 ni- 1. 
Stefanovics B 2:03.6, 2. Balázsi B 2:07.6,
3. Szarka. T 2:11.6, 4. Fiedler 2:23.6.
— 1500 m: 1. Kálmánfi B 2:29, 2.
Grondzsák B 4:34.8, 3. Szilágvi T, 4.
Teba T. — 5000 m: 1. Rácz B 17:10.4, 2. 
Kanyurek B 17:33.4, 3. Bakos T, 4 Bö
bék T. — 110 m gát: 1. Hikisch B '16.4,
2. Becsy T 16.9, 3. Szomor T 18.4, 4.
Medgyesi B. — Magas: 1. Zsótér T 160.
2. Fiedler T és Angelus B 160, 3. Med
gyesi B 156. — Távol: 1. Becsy T 648,
2. Jakab T 648 , 3. Hanzsély B 633 . 4. 
Bácskay B 590. — Rúd: 1. Raffai T 
320. 2. Végh B 280, 3. Nyiry T 240. 4. 
Sarkantyú® B 220. — Súly: 1. Győrök T 
12.81, 3. Sajkás T  12.55. 3. Balázs T 9.40,
4. Kardos B 8.93. —  Diszkosz 1. Győrök 
T 38.55, 2. Kelemen T 38.45, 3. Kardos 
B 31.20, 4. Hikisch II. B 21.75. — Ge
rely: 1. Koltai T 51.11. 2. Jakab T 44.45,
5. Csupor B 34.45, 4. Szabó B — Svéd- 
váltó: 1: B-LE 2:10.9. 2. TFSC. — Pont
versenyben: 1. TFSC 72.5, 2 BLE 66.5,

K E R É K P Á R

Az Cső miatt elmaradt a Millenáris va- 
sá-rna.pra hirdetett idénynyitó kerékpá
ros pályaversonye.

A WMTK ÖTÖS LEGÉNYSÉGE GYŐZÖTT 
. A VASKEREKES NAGYVALTÓ.

VERSENYEN JS
Az MKSz a gödöllői országút szah- 

váuyszakaszán bonyolította le vaskere
kes kerékpárosai részére kiírt 5x20 km-es 
váltóversenyét,

Tleszletes eredmény: 1. IVMTK I (Fábik 
—Csető—Csípés—Csinne—Horváth) 3:19:41,
2. VilKK (Klemovszky—Bősze—Elefánt — 
Huszár—Bárhol 3:23:25, 3. WMTK II.
(J ah n—K á rol y i—J£ iss—Theisz—Rágósán vi) 
3:24:10, 4. FTC (Kucscra I—Sipos-Kuese- 
ra II—Barvik—Somhegyi) 3:25:50, 5. Só
lyom KE 3:25:52.

AZ MHSZ NTUGATF KERCLETE
vasárnap, tegnap délelőtt bonyolította le 
osztáiyíutamos bajnoki országúti verse
nyét a Győr—Komárom—Győr 83 km-es 
terepszakaszon.

Eredmények: I— III. osztály. 83 km:
1. Tóth MVSC 2:40. 2. Pohoránszky
MVSC rajta, 3, W eszely MVSC rajta,
4. Herczeg Sz. MÁV 2:43. — IV. osz
tály, 53 km: 1. Loháti MVSC 1:42, 2.
Téglás DAC rajta. 3. Fali DAC rajta,
4. Binder MVSC, 5. Tamási MVSC 1:41. 
6, Pelles DAC rajta. — V. oszt.:, 53 
km: 1. Ternay MVSC 1:37:30, 2. Kováes 
MVSC 1:37:5a. 3. Polgár MVSC 1:41:30,
4. Balogh MVSC rajta.

Vaskerekes A) oszt., 30 km : 1. Tóth 
DAC 59 P-, 2. Neutauer DAC 59:30, 3. 
Tóth MVSC 1:00:00, 4. Bullang MVSC 
1:02.30.-

Vaskerekes B> oszt,. 30 km: 1. Arany, 
Sz, MÁV 1:04:9, 2. ifj. Bohringer DAC 
rajta, 3. Fekete (Haladás).

Ya-skerekcs C) osztály, 30 km: 1. Ver- 
tetiC3 (Haladás) 1:04. 2. Lintner (Hala
dás), 3. Budaváry (Haladás) rajta.

Ma: Wáry SándorNlno Equatore elleni
Ma, hétfőn este folytatódik a nemzet

közi birkózó verseny. Egyre jobban foko 
y.ódó érdeklődés mellett folynak a döntő 
küzdelmek. A most megérkezett Armes 
V iktonen finn csoda birkózó először ma 
lép ringbe. Ma este öt pár birkózik. Kü
lönlegesen érdekes lesz az első küzdelem: 
JRadu Lukács. Erdély bajnoka ötven- 
pengős fogadási meccse: a fogadás tár
gya: Ameronist ÍStokholm bajnoka) és
Glavanov Pétert (bolgár) Összesen tizen
öt perc alatt legyőzi. A második nágy 
döntő mérkőzés Ni no Equatore olasz v i

lágbajnok és Váry Sándor 1938. évi v i
lágbajnok között folyik. A  múltkor sérü
lés miatt megszakadt mérkőzés folytatása 
lesz ez. Harmadik párként Vilo Búr Ha
ntos Miklós magyar súlyemelő bajnokkal 
csap össze. Negyedik pár: Ali ben Mag
saiul szenegáli néger világbajnok és 
Valter Ottó. ötödik pár: Armas Viktonen 
finn esodabirkózó és . Kamarás József 
magyar bajnok. A mérkőzések minden 
este" fél 9 órakor kezdődnek a Városi 
Színházban olcsó, népszerű, helyárakkal.

Záporesőben és orkán
ban küzdött a kerék
páros nagy váltó 
legénysége
3 3  k m -es á tlagga l g y ő z ö tt  
a WMTK K a cx iá n -örob a - 
<3yurkovíts-Er@ss össze á llí
tású le g é n y s é g e

Tegnap, vasárnap délelőtt bonyolította 
le az MKSz negyvenegyedik vándordíjas 
nagy váltó verseny ét a bécsi országút 
szabványszakaszán. Ezt a nagymultú^ és 
az évad egyik legérdekesebb tornáját 
tönkreverte az eső és a viharszerü szél. 
A . résztvevők a legnagyobb fegyelmezett
séggel és önuralommal mégis végigáll- 
ták a versenyt és heves csatározások 
után végül is a WMTK Itaczián—Droba 
^Gyurkovits—Erősg összetételű legény
ség került ki megérdemelt győztesként. 
Ez a csapat a 4x50 km-es távot 33 
km-es óraátlaggal teljesítette.

Sok csapat, így a Nőt ást is nyeregbe
ültető PSE-legénység kénytelen volt a 
zord időjárási viszonyok miatt a ver
senyt feladni.

Részletes eredmények: 1. WMTK
(Kaczián — Droba — Gyurkovits — Erőss) 
6:03:30, óraátlag: 33.000 m. 2. Törekvés I. 
(Boday — Lakatos — Nyilass — Farkas) 
6:03:33, 3. Törekvés II. (Sásdy—Horváth— 
Pázmándy—Liszkay) 6:04:10. 4. BSzKRT 
I. (Breuer — Bélán — Kőszegi — Karaki) 
6:04:30, 5. MPSE I. (Sípos—Garay—
Jánossy—Bíró) 6:09:20, 6. FTC (Vida—
Ebergényi—Drevenka—Éles) 6:09:36, 7.
BSzKRT II. (Szabó—Bakói—Kovács— 
Banadits) 6:13:45, 8. MPSE III. (V arga- 
Bíró II.— Szőke—Bacsilla) 6:13:46. 9.
MPSE II. (Szabó—Erőss ‘ II.—Temczel— 
Fülöp) 6:13:47, 10. WMTK II. (Szalay— 
Rácz—Fekete—Rajci) 6:14:08. 11. WMTK
III. (Valics—Galambos—Sásdy—Szekeres) 
6:21:06. 12. 'Tipográfia (Knklis—Gies-
wein—Sípos II.—Álmosdy) 6:24:35, 13.
DKK (Jóba—Varga—Dedoba—Gerancsia) 
6:25. 14. Főv. KE (Molnár—Greiner—
Úrin—Puch) 6:29:28.

Huszonhat legénység állt rajihoz reggel 
7 órakor a bécsi országút 10 km-es kövé
nél. A zápor és a förtelmesen fúvó 
szél csakhamar felismcrhetétlencé tette 
a küzdőket: vastag sárálarcot festett
rájuk s a mezük csurom vizesen tapadt 
testükhöz. A gépeket alig Jehetett az 

országúton tartani. A vihar' kivágta a 
mezőnyt az útszélekro s mint valami 
roppant vitorlát lépte, cihálta. Az első 
váltásig néhány jelenték leien robban
tási kísérlettől eltekintve, a boly tömö
ren. érkezett a célba. Az 50 km-t 3:3Ö-al 
telj esi tette. Ugyain-ez  ̂ a helyzet alakult 
ki a második fordulóban is. A növekvő 
orkán azonban még jobban csökkentette 
az időteljesítményt: a második 50 km-ro 
már l:35-ro volt szükség. A  ̂harmadik 
váltásban Gyurkovits, Kőszegi, Nyilass 
és Pázmándy megugrik a boly lói, váltott 
vezetéssel előnyt biztosít magának, de a 
eél előtt szélforgácsoilóűiik ez a szöke
vény-tábor is. A BSzKRT négy és fél 
perc hátrányba kerül, csak a WMTK és 
a Törekvés legénysége tartja magát. Az 
utolsó váltás után Karaki irtózatos lcn- 
diileHel fekszik hete* hogy a BSzKRT 
hátrányát ledolgozza. Erőss azonban 
■ellengözt vezényel s ha lo is morzsoló
dik előnye, még mindig egy perces 
előnnyel vi6zi győzelemre a WMTK szí
neit.

A NŐI TENISZCSAPATBAJNOKSÁG 
RAJTJÁT ELMOSTA AZ ESŐ

Műsor szerint vasárnap délután kel
lett volna az ezévi teniszcsapatbajnok
ságnak megkezdődnie. Az időjárás azon
ban most is — mint eddig majdnem 
mindennap — keresztülhúzta a teniszezők 
számítását. Vasárnap egész nap orkán-

Tenisz-
f e l s z e r e l é s

IV., TU»t  István*!!. 7.

szerű szél volt és az eső is esett. Já 
tékról tehát szó sem lehetett. A szabá
lyok/ értelmében az elmaradt fordulót 
majd csak a pótidőben játsszák le.

A csapatbajnokság mai műsora:
I. osztály: MAC—BBTE, BEAC—BSE 

(Az UTE pihen.) — II. osztály: MAFC 
—BLKE, FTC—DSC, FMSE—VÁC, Víz
művek.—Unió.

Az előlállók a pályáválasztók.

TENISZ
Megindultak a magánvállalati tenisz 

csapatbajnokságok. Az idén is három 
osztályban küzdenek a csapatok a díj vé
delméért;

Teniszpálya^ avatás. A WMTK új sport
telepén lévő teniszpályákat ma. hétfőn 
délután avatják fel ünnepség kíséretében.

ÖKÖLVÍVÁS
12:4-RE GYŐZÖTT A MAGYAR ÖKÖL

VÍVÓ CSAPAT
szombaton este a románok ellen. A késő 
esti órákban befejeződött viadal eredmé
nyei légsúlytól felfelé: Podány magyar 
győz Chiriac eflen. Bondi magyar győz 
Radan ellen. Csapogya magyar győz 
Gáspár ellen. Egyenlő erők harca. Gás
párt megintették fejelés miatt, 'így  győ
zött Csapogya. Németh magyar nyer 
Popa ellen. Nagy verekedés folyik vé
gig, a hajrát Németh állja jobban. Jc- 
lesnec román győz Korányi ellen. A ma
gyar ökölvívó egy kemény jobbhorogtól 
7-ig földre kerül, aztán újból roggyant 
lesz és a 3. menetben már hiába roha
moz, Jelesnec előnyét nem tudja be 
hozni. Andrcíev román győz Jákics el
len. Csupa ütésváltás a mérkőzés. Já- 
kicsot is kihozhatták volna győztesnek, 
nem volt különbség köztük. Szolnoki 
msgyar győz Meschi ellen. Szolnoki 
egyenesei és felütései állandóan betalál 
nak a végig támadó román arcába és 
gyomrába. Homolya magyar ' kiütéssel 
győz Lnngn ellen. Az 1. menet végén 
Homolya jobbegyenesétől Lungu úgy el
terül, hogy még a menetközi szünetben 
sem tér magához. A 2. menetben egy 
újabb jobbhorogtól térdrerogy és kiszá
molják.

FŐISKOLA
VÁRKŐI A LEGJOBB FŐISKOLÁS 

TORNÁSZ
Vasárnap a TF-tornatermében rendez

ték Magyarország ezévi főiskolai tornász 
bajnokságait. A bajnoki viadalban a 
TFSC tornászai diadalmaskodtak. Rész
letes eredmény: Korlát: 1. Temessy
TFSC 18.8, 2. Várkői TFSC 18.6. 3—4. 
Sántha és Filipov TFSC 18. Gyűrű: 
1. Sántha TFSC 19.3. 2. Várkői TFSC
19.2, 3. Temesi TFSC 18.8. Lólengés:

Jó húrozás —  eredményesebb látók! 
" " “ SSSS P A Y E R  S P O R T - n á i
IV., Váci-U. 8. (az udvarban) Telefon ! 188—025.

AZ ELEKTROMOS TENISZVERSENYÉN
tegnap az cső miatt *igy mérkőzést sem 
tudtak; játszani. A hétfői jútéfcrend:

3 éra; Gábori—Kalona; Fcrcnczy dr—

Versenybúrozások
Schmiiit-Szigeti-Szél

í ]  tenisz-szakiizletébeD,
V.. Szeméiynök-u. 16.

Síoipa '(A ); Dalia? II—Simon (B); Bol
gár—Tornyai; Csíné, Talabér—Becker, 
Pa yen (Cj..

4 óra: (A)—Szent péíeri; (B)—Kertész;
Majoros, StccoviIs—Simon. Károlyi; Bol
gár, Párvy—Hoffmann, Fehér; Bródi, 
Sándor—Németh, Frank dr.

5 óra; Fcrcnczy dr. Sfolpa—Majoros, 
SteéovUs (E); Dallos X. Daliba l í —(Jsink, 
Katona (Dl; (O —Géczy, Tornyai.

6 óra: (D —Sr.cntpéleri, Frigyesy; (D)—
Gábort, Csikós. »

A  rendezőség a szükrégbez -Képest a 
helyszínen is ír ki mérkőzéseket.

1. Sántha TFSC 19.3. 2. Várköi TFSC 19,
3. Temesi TFSC 18.S. Nyújtó: 1. Sántha 
TFSC 19.1. 2. Víirköt TFSC 18.8,
3. Temesi TFSC 18.7. Lóugrás- 1. Vár
kői TFSC 19.3, »  Temesi TFSC 19.2,
3. Sántlia TFSC 18.7. Miiszabadgyakorlat: 
1—2. Temesi és Sántlia TFSC 19.4, 3. Vár
kői TFSC 19.2. Függeszkedés; 1. Várkői 
T'FSC 3.9 mp. 2. Nyiri TFSC 4 mp. 3 -4  
Both és Kovács Gy. TFSC 4.3 mp. össze
tettversenyben: 1. Várkői TFSC 114.1 p
2. Sántha TFSC 113.8. 3. Temesi TFSC
113.7, *. Filipov TFSC 106.3. Csapat-
versenyben: 1. TFSC (Luczák. Bokrossy. 
Temesi, Várkői, Szittner) 274.6, 2. MAFC 
265.4.

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

1  1  M  J tt gőzmoső- és 
Kp  ■  r i  9 ^ .  keimetestőgyár

V lll .,B 4 k a y  J á n os .u . 4 3 .
Telefon. Fiókok mindenütt

A S T R A  M O N O G R A Mm m  N&. m akár a m  rnmmm turnusa  BMme b m  mwm * *

az olasz és magyar ver- _ _  _ _  _ _  _ _T"1 S T R A U B  S P O R T
T B N l  S 7j -  S Z A K Ü Z L E T  B E N  

V, QR. TISZA iSTVAN .U . 16  fBÁLVÁNT-U. SAROK.) TEL : 1 .8 0 2 .6 2

A RÁDIÓ MOSOK.A:
Hétfő, május tft.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresstö. 
Tcrca. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10s 
Hírek. — 10.20: Érd&k-esség-ök báró Ke
mény ' Zsigmond pesti naplójából. — 10.45: 
Május. Puszta Sándor olőadiása, — 12.10: 
Csorba. Gyula cigányzenekara. — Köz
ben: Híreik. — 13.30: A József nádor 2. 
honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel: 
Seregi Artúr. — 14.30; Hírok. -.-15.35: 
..Tudós mik.”  Vígjáték 5 fel vonásban. 
Irta: Moliére. Fordította: Vávkojnyi
Zoltán és Major Tamás. Rendező: Major 
Tamás. Közvetítés a székesfőváros köz
oktatási ügyosztálya álital a Városi $pn - 
házban rendezett. ifjúsági előadás-ról. 
Az előadás előtt Majomé Papp Mariska 
beszél az ifjúsági előadások elmúlt húÁZ 
esztendejéről. — Chrysálc, jómódú pol'* 
gár: Barto-s Gyula; Philaminte, neje: 
Lánczy Margit; Armandc, leányuk: Ka
pói thy Anna; Henrietté, leányuk: Olthy 
Magda; Bélise, Chrysale húga: Gobbi
Hilda; Aliste, Chrysale öccse: Balázs 
Samu; CLitendre, Henrietta szerelmese: 
Ungvári László; Trissoline, szép lélek: 
Major Tamás; Vadius: Apáthy iTnre; 
Szoligáló leány Chrysale házában: Ván- 
dory Margit; Lépigae, Chrysale szolgája: 
Ráday Dénes; Aliste szolgája: K ol-fa y 
Gyula; Jegyző: Várkon vi Zotltán. — A 
szünetben kb. 16.45; Hírek. — Előadás 
után kb. 18.50: Skc-lil Oltó gitározik. — 
18.50: Élet és szabadság. Vértesi Frigyes 
és fevela Károly vitája. — 19.15: Hírek.
— 19.25: Tánclemezek. — 20.10: Az Ope-
raház zenekara. Vezényel: Dohamnyi
Ernő. Közreműködik: Németh Mária. 1. 
Rezniczek: Szimfónia a szerző S0. szü
letésnapjára. 2. Catalani: La Wal.ly, 
ária (Németh). 3. Webor: Oberon, Óceán 
ária (Németh). 4. Liszt: Bolygó tüzek.
5. Liszt: Loreley (Németh). 6. Debussy: 
Antik cpigrafok. — Szünetbeii kb. 20.45: 
Nemedy Lajos d.r oluszuyelvü előadása.
— 21.40: Hírek. — 22.10: Sárközi Gyula 
cigányzenekara muzsikál, Orbán Sándor 
énekel. — 23: Hírek német, olasz, angol, 
francia és eszperantó nyelven. — 23.25: 
Szórakoztató zene. — 00.05: Hírek.

Kassa (259.1 ni): 11.05: Felvidéki tu
risztika: A Bóda. völgy gyöngye. dernŐi 
Klekner Emiil előadásy. — 11.20: Magyar 
müv ész Le meze le. — 11.40: Hírok magyar 
és szlovák nyelven. — 15.25: ,,Regélnek 
a virágok.’ 4 Hangjáték. Tompa Mihály 
virágregéi alapján összeállította és ren
dezi Fiedler József báró. — Első lány: 
Meízncr Edit; Második lány; Davkó Ma
rika; Harmadik lány: Gulyás Kató; Ne
gyedik lány: Süleő Vera; Első fiú:
Wurm András; Második fiú : Kékesi
Nándor.
Mai jelentősebb külföldi műsorrészek:
7.30 ó: Prága: Szmetana: Az eladott

menyasszony.
S.IW ó: Bukarest: Schumann-cst.

M O ZI
HÉTFŐI HÍREK

Magyar és magyar származású színé
szek játsszák a ,.Dunai hajósok0 című 
bécsi űlm férfifőszerepeit: Jávor Pál,
Attila Hörbiger, Halniay Tibor és Oscar 
Sima. A női főszereplő bécsi színésznő: 
Hilde Krahl. *

Régen láttuk már filmen Hermann 
Tliíiniget, a kedves bécsi színészt. A „Há
rom agglegény nősülne’ című vígjáték
ban Tűimig alakítja az egyik címsze
replőt. A másik címszereplő: Franz
Schaflieíttin. AJ harmadik címszereplő: 
Theo Lingen. (Az utóbbi a film rende
zője is.) A többi főszereplő: Gusti Hu- 
ber, Grete Welser, Auguste Pünkösdj, 
Hans Holt, Richard Roinanowsky és Ru
dolf Cári. *

Madeleine Carioll, a szép amerikai 
film színésznő egy kis oroszlánt kapott 
ajándékba. Most ezzel a kis ^díszállatá
tól sétál a hollywoodi ntcákon.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n =  VÍi, f  -  V:, h -  Vi 

Bemutató mozik
ÁTRIÜ^f f6, 1'8, flO. Kár volt hazudni. 
CASINO Í4, f6, f8. Walt Disney új 
csodái.
CITY li4, h6, h8. Wcekend.
CORSO fö ,. f8, flO. NN és társa.
BÉCSI 6, 8, 10. Kár volt hazudüH. 
FÓRUM n6. f3, hlO. Gülbaba.
HIBADÓ FILMSZÍNHÁZ. T.: 22*2-499.
10—24-ig folyt. Magyar-Fox-Metro-Ufa éa 
rajzoshíradó. W all Disney- és kulíúr- 
filin.
OMNI A 5, n8. fiö. Kacagó w-eekcaid. 
RÁD1US Í6, liS, hlO. Napóleon házas-
sága.
ROYAL APOLLO n6, fS, hlO. Mégis szép 
a világ.
SCALA n6, fS. HlO. Floridai kaland. 
URÁNIA 5, n8, flO. Tűz az óceánon.

Utánjátszó mozik
BROADWAY f4, f«, . f8, HO. Andy
Hcardvt elkapja á szerelem.
CAPITOL fi, f6, fS, flO. Halálos tavasz. 
CORVIN f4, f8. Hfr. Az cl&o csók.
ELIT 4, 6, 8, 10. Trópusi mámor. 
HOLLYWOOD U, f8, flO. Az első csók. 
KAMARA 11, 3, 4, 6, 8, 10. A szerelem 
beleszól. .
LLOYD 4, 6, S, 10. Az első csók. 
PALACE 11, 2, 4» 6, 8, 10. Gunga Din. 
PÁTRIA 4, 0, 8, 10. A  vén lány.
SAVOY f4, Í6, fS, flO. A  vén lány. 
SIMPLON Í4, ftí, f8, fio4 Nőm vagyunk 
angyalok.
STÚDIÓ 11. 2. 4, 6, S, 10. Egyetlen é j- 
szaka.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS n4, t;0, nS, utó. Kongó- 
oxpross.
BELVÁROSI 4. 6, g, Pónz beszéi, 
BUDAI APOLLO fő, li7, 9. A  száffuldó 
fantom. (Texas II.)
' bDOPyitO 5, nS, no. Szerelmi vihar.
] íOMhí.OS hő, 7, nlO. A  tengői1 ördögei, 
IPOL\ 14, 16, is, fit). A  kedélyes azáP 
loüa.
JÓZSEFVÁROSI Í4, f6, 18, flO. Pód«beszel.
OLYMPrA II, 2, 4, 6, s, 10. Indián eskü. 
OrilION n-1, u6, n8, nlO. Texas. I. (Az 
álarcos lovas,)
P fi UN IX  li, 1, 3. 5. n8, flO. Texas. J. 
rész. Az álarcos lovas.
KIÁLTÓ 11, 1, 3, 5, nS, 110. Pénz beszél.

NEMZETI SPORT
Megjctenik szerda és szombat kivéts 

fel minden nap. Szerkesztősé# és kia 
hivatal Bp. V ili., Kökk Sziiárd-utea 
— Telefon 132—Í99 és 13S—977. Lei 
cím: Budapest 72, Paslafiők 42.

Foszerkfeztő: Dr. Vadas Gyula. _  ] 
lelös szerkesztő: Hoppé László. — Ft 
Ide kiadó: Kuttsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra 
2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9. 
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádinm Rt. körforgói 
pete. Feleléc Györy Aladár lgascaté.


