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Villám-
p á l y á z o l

A KKK-val kapcsolatban „Villám- 
pályázatok‘ írunk ki. Feltételek, 
részletek és szelvény a keddi szá*• 
munkban.

F E R E N C V Á R O S  11:1, H U N G Á R I A  0: 3

Hüü második fordulójának
párosítása

Ferencváros' Ez 
GracUaitskl 
■ Rapid

Este félkilenckor összeült az 
MLSz-ben a kis, KK-bizottság a 
középdöntő sorsolásának megejté- 
sére. Magyarországot Gidófalvy Pál 
dr., Jugoszláviát Popovics Kika, 
Romániát Ceaureanu János képvi- 
gelte.

A  XI. forduló párosítása a követ-
Rezö:

BSK 
Ferencváros

Gradjanski
Rapid

Bclgrád:

Zágráb:

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
ly }■('—Soltvadkert 4:0 (1:9). Kalocsa.

Vezette: Szegvári. Góllövő: Csóti (2),
Vörös (2. egyik tizenegyesből). Kovács 
(Soltvadkert) csípöficamot szenvedett.

Az PB állása
D unántú li

1. Tokod 2f,
2. Sopr. FAC 26
3 . Lampart 26
4. Egyetértés

Sopr. VSE
6. pénzügy
7. Zugló
8 . MTK
9. Dorog

10. Tatabánya
1 1 . Érsekújvár
1 2 . Pécsi VSK 26
1 Komárom 26 
14. Álba R- 26

26
26
26
26
26
26
26
26

csoport: 
18,4 4
16 2 
13 5 
13 3
9 ll  
l l  6 
9 10 

2 
6 
7

13
9 
S .

10 
■fi 
5 
4

3 13 
5 15

54:28 40 
84:48 34 
58:33 31 
60:46 29 
44:41 20 
44:40 28 
51 :őÖ 28 
56-60 23 
49:58 24 
39:48 23 
35:45 23 
44:65 17 
30:51 17 
46:81 13

Rég nem látott óriási formában játszott 
a Ferencváros

F E R E N C  V Á R O S - S L A V I A  ( s a r a j e v o )
Í K .  flTa\ Óriási iramot diktált a nagy lelkesedéssel ját- 

1 1  2 1 l O i i f l  szó Ferencváros-Ki tűnőén működött a Ferenc-
város háromhátvédes, támadó rendszere -  

ASlavia tehetséges és lelkes, de rutintalan csapat
G ó l l ö v ő :  S á r o s !  d r . ,  K i s s ,  F in t a ,  F in t a ,  G y e t v a i ,  S á r o s !  d r . ,  
S á r o s t  d r . ,  B í r ó  I I . ,  B o b e t ic s , S á r o s !  d r . ,  S á r o s i  d r . ,  B í r ó  I I .

_ . . é  • «  Ti

A. ANDERSSON 5:53.5-03’ FUTOTT 
STOCKHOLMBAN

a finn atUlék részvételével rendezett 
első idei nemzetközi versenyen A  ven
dégek közül a magasagro Nuiklen kel
tette a leHjobb benyomást. Az ereclmo- 
11 vek: 4IHI 111: 1. Ljunggren 50.6, 2. Maim- 
berg 50.1). — 1560 m: 1. A. A ml ere sori
3:öS.<j, 2. Nilsson 5:54.6, 3. öslvall Si-iij.4, 
4. Kristiansson 4:00.4, 5. Ekliolni 4:00.8, 
_  3ttM m: 1. HeUslröm 8:30.2, 2. Uotastrom 
finn 8:31.8. 3. Avvidsson 8:34.8. — Magas-
1. Nicklén finn 197, 2. ödmark 194. 3
Duregard 184. — Távol: 1. Slencivist <00.
2. Eliapsson 699. — Gerely: 1. Nibkanen
finn 71.61, 2. Attenvaill,61.24, 3. Tcgstedt 
fiI 73. Kézigránátvetes: 1. n'<?1
finn* 73.52, 2. Attcrwall 60.50. — Súly: 1. 
Berg 14.76, 2. Fcrnström 14.08.

Három csapatunk közül kettő ki
esett a KKK első fordulójában, egy 
bentmaradt. Ebben az egyben azon
ban annál jobban bízhatunk. Az Új
pest öt góllal esett■ ki, a Hungária 
néggyel, A Ferencváros azonban 
héttel jutott tovább. Olyan formá
ban játszott á bajnokcsapat, amely 
a legszebb reményre jogosít. Játé
kában minden volt, rendszer is, tu
dás is, lelkesedés is. Ellenállhatat
lan volt ez a játék s e 11 ö l a Fe
rencvárostól joggal várhatjuk az 
első KKK megnyerését is. Remél
jük, hogy az óriási gólarányú győ
zelem nem teszi a csapatot clbizako- 
dottá, hanem örül visszanyert for
májának, önbizalmának. Ebben az 
esetben kárpótolhat bennünket a 
másik két nagycsapat balsikeréért. 
A tizenegy gól, de főleg a mutatott 
játék újra felfokozta az igényeket a 
Fradival szemben.

Hatalmas fölénnyel megnyertük
a jugoszlávokkal vívott atlétikai 
mérkőzésünket
A második napon csak a magasugrást és a kala
pácsvetést vesztettük el

T E N IS Z
Az alföldi kerület csapatbajnokságai

során vasárnap Békéscsabán a szegedi 
ICEAC és a CsAK férfi és hölgy csapa
tai mérték össze erejüket. Eredményeit: 
KEAC—CsAK (.férfi) 5:1, KEAC—CsAK 
(hölgy) 3:3.

Kulitzsf 49 .47-etdobott Sopronban
A soproni MAFC 80 esztendős fennál

lásának ünnepére országos atlétikai v <tr- 
senyt rendezett;, amelyre A angol Gyula 
dr. elnök vezetésével az ország minden 
részéből jöttek atléták. A mintegy 15Up 
főnyi lelkes közönség előtt lefolyt ver
seny felvonulással kezdődött, maja 
Prolist János egyetemi tanár, a MA*L  
tanárelnöke üdvözölte a megjelenteket.

A verseny számos, szép küzdelmet és 
meglepetést hozott, kiváló eredmény 
azonban kevés akadt. Ennek oka első
sorban a Pálya sok kifogásra okot adó 
talaia volt. így is ki kell emelni az or
szágos csúcsot döngető Kulitzy kitűnő 
fonnáiát És Kélennek ellenfél -nélkül el
ért remek idejét 5000-en. Iglói is bebi
zonyította, hogy soha sem volt még ilyen 
7/, "Részletek:

gnvlökés: 1. Németh BSzKRT 14.88, 
„ vUéz Csapó MAC 14.10, 3. Darányi 
dr MAC 13.91. 4. Krasznai FTC 13.91. 
Németh dobásai lecsúsztak, egy azonban 
ídkeidilt Volt még egy 14.52-je is. Az 
ifiúsáEl csapó először verte meg Dará
i é t  % árom  dobása, volt 14-en felül. 
Darányi Nyíregyházáról érkezett, fáradt

VOísnft méter- 1- *SIói MAC 4:06.2, 
C. Szabó MAC 4:06.6. 3. Óvári TSC 4:11.6.

jw r BALLON- 
RAGLÁN-

LÓDÉN és VIHARKÁRÁT
MÁBTON és SZÁSZ
Bálvány-Uíca 3. Címre ügyelni.

Agyontaktikázták magukat. Iglói 62-es 
első köre után Szabó 2:08, 3:16-ot vezet 
Aztán a célegyenesig ballagnak, ott 
egyszerié'vágnak hajrába és Iglói bizo
nyul gyorsabbnak.

100 méter: 1. Sir dr BBTE 11. 2. Gye- 
nes MAC 11.1, 3. Dezsöfi GyAC 113 
Sír igen szépen mozgott. Mértek neki 
10.9-et. is. Egy méterrel verte a javuló 
Gyenest. .

Gerly hajítás: 1. Várszegi MAC 63.44 2. 
Papp dr. MAC 54.68 . 3. Csejtey PEAC
49.57. — Várszegi csak lassan javuk Há
rom dobása volt 60 fölött.

200 m idő'fntam: 1. Sir dr. BBTE 22.9, 
2. Gyenes MAC 23.6, 3. Molnár MAFC 
°3 9

Kád: 1. Zsuffka MAC 380. 2. Farkas 
ZMOVE 340, 3. Ruják MAFC 320.
Zsuffka 380-ról 400-ra ment. ezt három
szor a karjával húzta le.

800 ni: 1. Iglói MAC 1:38.4, 2. Serényi 
VMOVK 2:00.t. 3. Pataky MAFC 2:01.8. 
_  Iglói az első körben sereghajtó l:04-el 
Aztán 54.8-ás második kört űrt! „

Kalapácsvetés: 1. Tvcineuy BbzKK l
4-t 02 2. llácz MóGÁAO 37.OS, 3. BuíJji 
\i \FO' *29.00.
M * iT m$ C  )V>.S|.r Ru jlkaUAFU3-17o: 

£i:TÖntofMAFC M .  2, Jálics
L’ -pj i - v i 3 Haltneuer MÁK-  •>.>, 
E T4voluaré«- l. GyuricZa MAC 663, 2. 
V A K  ARÁK 633, 3. Thawm MAFC 022.

Cvtiricza eredménye jóval többet ér. 
■ j S m /  Kulitzy BBTE 49 17. 
2 Daránvi dr. MAC 42.o6, 3. ISi©rneth
BSzKRTy41.44. ^  Kulitzy Ponip^fov- 
nvíiát ^oro&ata is bizonyítja. 4S..-0. 48.60, 
49 48 30. 47. 48. Az 50 méter mar nem
késhet sokáig.

5000 m: 1. Kelen BBTE 2- Her
nádi TSE 16:06. 3. Játékos TSC 16.28.4,
— Kelen pompásan UMl nié
pályán. 5:47 volt a 2000 . 8-46,A|3°?li ^  
tér ideje. Ha lett volna valaki, aki az 
utolsó 200o-en szorítsa, tálán lá.40-rt is 
futott volna. Csapiár nem erezte magat 
teljesen jól.. azért nem ment el. Meg- 
orrolta a veszedelmet!

Belgrád, június 23.
A  Magyarország „B‘‘—Jugoszlá

via válogatott atlétikai mérkőzés 
második napjára már az első nap 
megszerzett nagy előny és a biztos 
győzelem tudatában állt ki a ma
gyar válogatott. A  verseny előtt 
hatalmas eső áztatta meg és tette 
nehézzé a pályát, de azután kide
rült és gyönyörű, napfényes időben 
kezdődött a verseny. A  jugoszláv 
és magyar zászlókkal gazdagon dí
szített pálya díszpáholyában meg
jelent többek között Varga József 
kereskedelmi és Iparügyi miniszter 
és Pantics jugoszláv testnevelési 
miniszter is.

A második nap 
eredményei

(Az első nap pontaránya 58:35 
Magyarország javára.)

1,00 méter: ,1. Ónodi Magyarország 
50.6, 2. Sándor Magyarország 50.7.
3. Klinar Jugoszlávia 51.6, 4.’ Ober- 
sek Jugoszlávia 52 pontarány 66:38

100 méter; 1. Szigetvári Magyar- 
ország 11.2, 2. Steíanovics Jugoszlá
via 11-4. 3. Nádasdl Magyarország 
11.4. 4. Jovanovics Jugoszlávia 11.6. 
— Pontarány 73:42.

Magasugrás: 1. Abramovics Jugo
szlávia 185, 2. Zsifkovics Jugoszlá
via 182, 3. Gáspár Magyarország

178, 4. Tordai Magyarország 174. —  
Pontarány 76,;50.

Gerelyvetés: 1. Rákhely Magyar- 
ország 62.20, 2. Mavsar Jugoszlávia; 
60.82, 3. Bényi Magyarország 59.78, 
4. Markusics Jugoszlávia 55.77. —
Pontarány 83:54.

1500 méter: 1. Híres Magyaror
szág 4:01.3, 2. Farkas Magyaror
szág 4:02.1, 3. Kotnik Jugoszlávia
4:04, 4, Tosir Jugoszlávia 4:09.4. —  
Pontarány 91:57.

Hármasugrás: 1. Somló Magyar- 
ország 14.17, 2. Lazarevics Jugo
szlávia 14.07, 3. Horváth II. Ma
gyarország 13.77, 4. Simonovics
Magyarország 13.17. —  Pontarány 
98:61.

400 m gátfutás: 1. Kiss Magyar- 
ország 58.4, 2. Keresztúri Magyar- 
ország 58.8, 3. Rehm II. Jugoszlá
via 62.3, 4. Kotnik Jugoszlávia
62.7. — Pontarány 108:64.

Kalapácsvetés: 1. Stepisnik Jugo
szlávia 48.57, 2. Goics Jugoszlávia 
42.81, 3. Rácz dr. Magyarország
42.42: Bertalan Magyarország 39.11. 

Pontarány 109:72.
10.000 m: 1. Németh Magyaror

szág 32:24.3, 2. Esztergomi Ma
gyarország 32:27.3, 3. Kvas Jugo
szlávia 34:55, 4. Brucsan Jugoszlá 
via 35:19.4. — Pontarány 117:75.

4X400 m: 1. Magyarország (Sán
dor, Pelsöczi, Harsányl, Híres) 
3:25.4, 2. Jugoszlávia (Klinar, Ober 
sok, Srakar, Gorsek) 3:33.3.

Végeredmény: 1. Magyarország „B 
122 pont, 2. Jugoszlávia 77 pont,

A versenyek rész
letei v

Az első verseny >"i 160 méter. Klinar 
indul u biíkő pályán. Onódl r másodi 
kon, Sándor a, 'harmadikon, Obersek ki 
viil.’ Sándor nagy iramban kezd, hama
rosan befogja Obers-lkot és lioz Onódin 
is. Klinar Icka.pcotilódik. Az egyenesbe 
fordulva már Csak a két magyar kö
zött áll á verseny, néni nagyon gyil
kolják egymást, c i szert váltónitás is 
lesz. OnmH elérte, Sándor ir.“gjavitpila 
idei legjobb ered mén vet.

Hűl méteren Nádasdl (Nórák) tv észen 
gyengén indülí és később sem Unióit 
igazán lábra kapni. .Szigetvári jő ,niás- 
fél méterrel biztosan nyeri. Nádasdl 
mellKZilosséBgel a jól küzdő Sietannyié*

mögött maradt. Az onylio ellenszél és 
az ázott, pálya az oka a gyenge időitek.

A magasugrás kellemetlen meglepetés
sel szolgált. A 174-en még simán átjutott 
a két magyar középiskolás, a 178 azon
ban Turduinak (Töpper) már nem sike
rült. Gáspár látszólag fölényesen vitte, 
de a két jugoszláv is. Innen 182 cm-re 
került a léc. Gáspár háromszor is at- 
vihette volna, ha nem dobbant oiyait 
messziről. A két tehetséges jugoszláv fiú
nak ez is sikerült, sőt Abramovics a 1»S 
cm-t — egyéni csúcs! — is átugrotta. 
Sajnos, a mienknek Aem ment._ Sürgősen 
kutatnunk kell jobb magasugrok után.

Gerelyvetésben vigyáztak a magyar ve- 
zctők. hogy Markusicsék ne dobjanak 
Fzabálvtalan gerelyükkel. Mavs.'ii* így i» 
meg tudta előzni Benyit, de a nagyszerű 
formában levő Rákhely őt is tuldobta. 
Bákhelynck volt egy 65 méter körüli do
bása, amelyet kilépettnek minosi tettek, 
pedig nem is ért rá a iába a teher vo
nalra. Ha módja lesz Bábhelynek nyu
godtan készülni, a német-magyaron is 
uagv hasznát vehetjük. •

1509 méteren a két magyar felváltva 
vezeteti. Tartottak a kitűnő KotniUtol. 
akivel telebeszéilák a fejüket és nem 
merlek komoly iramot menni, bízva, ki
tűnő hajrájukban. Számításuk be is vall, 
inért amikor csöngetésre Kölnik élre ug
rott, ők könnyedé-a vet lék ál az iramát 
és a túlsó egyenesen már újru előzve, 
mind a kelten biztosan verték. Híres kü
lönösen imponált.

A hármasugrás ijesztően indult. Laza
revics hamar elérte a 11 métert, az ed
zés nélkül beugrott diszkoszvető Hór- 
••áthon is látszott, bőgj’ aligha kerülhet 
előbbre, mint a két jugoszláv köze. .Min
den szem Somlóra szegeződiitt. aki ugyan
inak próbára tette az idegeket. Egymás
után lépett be, köztük 14.50-es és 11.48 es 
ugrásokkal. Végre utolsóra egy úgyneve
zett biztonsági ugrással sikerüli Lázare- 
vi«set érvényesén is tútugraiiia. Látszol'.. 
liogy igen jó formában van. Ha mcgla- 
n111 ’be nem lépni, komoly támasz lesz a 
németek elten is.

A t(W méteres gátfutás nem volt ko
moly verseny. Á két jugoszláv nem tud 
gátat futni, A magyarok jó! mennek, kü
lönösen Keresztúri lepett meg iemlüdítcs 
futásává!. ,,

Kalapácsvetésben eleve nem volt 
esélyünk. Mégis úgy látszott, hogy Rácz 
dr legyőzheti Gok-sot. Legjobb dobásuk 
között alig volt különbség. Csak a vég
leges mérésnél derül ki a 39 centiméter 
kiüönbözet. Rácz dr egyéni csúcsot

Kosár-és kéillabda- 
felszerelések

Schmkit - Szigeti»Szél
sporUizietéhen, S zem éi'iiiík -n . 18. 
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Hétfő, 1940 június 24.Im IÜ
dobott, ez Keményé után- a második leg
jobb magyar eredmény.

10,000 méterül viszont a jugoszlávok- 
nak nem volt esélyük. Németh és Eszter- 

* górni «kü7.epes iramban körönként váltva 
vezetett. Ez nagyon tetszett a .közöriség- 
i ek.,, A 18 perces 5000-nel körözték le az 
első jugoszláv fulót, azután a második 
lekörözésre is sor került. A végén 
Németh 60.2 mp-es utolsó 40ü-zal verte 
Esztergomit.

A 4> 400-as váltóban a lábát fájlaló 
Ónodi helyett Harsányi futott. így .is 
már Sándor meghozta a maga előnyét 
Klinarral ■szembén, a többiek aztán ezt 1 
gyorsan fokozták. Nem is kellett erői- f  
kodniökr

NYILATKOZATOK
Ollódí: Nem erőltettük túlságosan, mi

kor láttuk hogy győzünk.
Szigetvári: Könnyedén mentem. Ha

jobb a pálya, az idő is jobb.
Abramovics: Életem legjobb eredmé

nyét értem el első válogatottságomra.
Ráfenely: Csak azt sajnálom, hogy

arra. a 65-ös dobásomra azt monlták, 
hogy kiléptem. Fedig szó sem volt róla.

líires: Táktikai futás volt. Ennél lé
nyegesen jobbat futunk, ha ftem csak 
Kötnikra vigyázunk.

Somló: Hála Istennek, hogy az Utolsó 
ugrásom sikerült. Nagyon szégyeltem 
volna, magam . . .

Riss: Az utolsó százoi*,, már egyáltalán 
nem igyekeztem.

Stepisnik: Átlagformámat dobtam ki.
Csodálom, hogy ebben a számban a 
magyarok ilyen gyengék.

Németh: Laza volt a pálya, bicsaklott 
a bokám. Nem strapáitok agyon magun
kat.
* Szimics jugoszláv szövetségi kapitány:
őszintén szólva jobb szereplést vártam a 
mieinktől. Kár, hogy Despot r.em jött 
meg. ő 50-en belüli 400-as. C? Szerk.)

Hepp Ferenc dr. szövetségi kapitány: 
Általában elégedett vagyok a fiúkkal, 
mindenki megtette, amit csak tudott. 
Nem mondom, mehetett volna . itt-ott 
jobbon is, de minden nem sikerülhet. | 
A pontarány és a 16:3-as győzelmi arány 
mindennél többet mond. Elsősorban Rák
hely és Rácz dr. eredményének örülök. 
Szigetvárinak én 10.9-et, Tatár István 
Il-et mért.

Tatár István: A pálya állapotához ké
pest az eredmények egészen jók. Azt 
hiszem, hogy szereplésünkkel nemcsak 
sportbelí sikert arattunk, hanem a ma
gyarság megbecsüléséhez i3 sikerült 
hozzájárulnunk.

*
A verseny, után a jugoszláv szö

vetség kézimunkával készített remek 
veretet adott, át a MASz-nak.

Engl András.

A Hungária Bukarestben 
Is  k i k a p o t t  s k i e s e t t  
a  K K K - b ó l

R ap id  ( B u k a r e s t )  —  H u ngária  3 : 0  (2 : 0 )
Á Hungária védelme csaknem katasztrófába sodorta csapatát 

Góllővő: Sípos, Bogdán, Barátky
Bukarest, 30.00® n éző . Vez.s Kazán t (ju goszláv )

113
mérték szerint is, 

HARISNYA, 
NYAKKENDŐ, 

BALLONKASÁT 
R  Vili., Barors.ntca 68.
J ö A i S t i '  ■ felelőn: 149-400

S E N K E Y  
nem vá lla lja  tovább  

* a H ungária edző i tisztét
A bukaresti Rapid budapesti ven

dégjátékaután beszélgettünk Sen
key Imrével, a kék-fehérek edzőjé
vel arról, hogy mik a jövő tervei. 
Senkey Imre akkor ezt mondotta:

—  Nagyon elkeserített, hogy a 
csapat olyan szív- és léleknélkül 
játszott. Legszívesebben már most 
abbahagynám a Hungária-játéko
sok kai való foglalkozást, de ezt nem 
akarom megtenni a bukaresti visz- 
szavágó mérkőzés előtt. Bármi le
gyen azonban az eredmény Buka
restben, én nem vállalom tovább a 
kék-fehér játékosok edzéseinek ve
zetését. Elfoglalt ember vagyok a 
magánéletben, a játékvezető testü
letben, éppen elég ez nekem. Vissza
vonulok az edzői tisztségtől. Elég, 
volt...

— 11 »T g i a ....... ..—

Hogyan állt íe! a Fradi?
Mindenkinek feltűnt a Ferencvá

ros—-Slávia mérkőzésen, hogy* Lá
zár balfedezetet játszik. Rögtön a 
kezdés után megkérdeztük Pataky 
Mihály tői, hogy tulajdonképpen ho
gyan is állt fel a Fradi. Ezt mondta:

— Mindenkinek tudomásul kell 
vennie, hogy a Ferencváros három. 
hátvédé,cl játszik. Fosa tehát nem 
balfedezet, hanem balhátvéd. Pol
gár a középhátvéd, Szoyka a jobb
hátvéd. Lázár a rendes Helyén ját
szik, tehát balfedezet, A jobbfede
zet szerepét kelten töltik be, félig 
Sárosi III. és félig Kiss.

-—g- "-ír— ....—1*»
IFJÚSÁGI VASITASBAJNORSAG 

Testvériség—D. Magyarság 2:1 (1:1).
Tatai-út. Vezette: Siklós. Gál lövő: Kaaz- 
s-.ir 63 Herczog, illetve Ferényi, ?

Bukarest, június .23 
Későn keltek a Hungária játéko

sai, a délelőtt sétával telt el. Há
romnegyed ötkor menték ki a. pá
lyára és ott az egyik kapu mögé 
telepedve nézték a BSK— Venus- 
mérközést. —

A Hungária összeállítása az eleire 
megbeszélt: Szabó —- Kis, Bíró,
Négyest, Sebes, Dudás — Béky, Vi
dor, Kalmár, Müller, Szabó III.

A Rapid öltözőjében újság van: 
Vintila mégis vállalta a játékot. 
Wetzer III. tehát elörevonulhat a 
csatársorba, ahonnan Gavrilescu 
esik, ki. Az összeállítás tehát Így 
fest: Radulescu —  Slivat, Lenghe- 
riu —  Vintila, Rasinaru, Moldoveanu 
—  Sípos, Wetzer III., Avar, Barátky, 
Bogdán.

, AZ I. FÉLIDŐ
Sebes és VintiUa megy oda Pa

rin t játékvezetőhöz a sorsoláshoz. 
A sors V.intilának kedvez, a Hungá
ria nap ellen játszik az I., félidőben.

A  4- percben Avar éles lövése 
kapu fölé jut. Sípos szökne, de Bíró 
keményen akasztja, a szabadrúgást 
Wetzer III. kapu fölé fejeli. A  1 1 . 
percben Müller szép lövése tapsot 
kap. Éléntk az iram. A  Hungária 
védelme jól áll a lábán. A  csatár
sor azonban nem tud veszélyes lenni. 
A 15. percben Dudás szögletre ment, 
majd Szabó III. verekszik ki szög
leteit a túlsó oldalon. A  22- percben 
Kalmárt akasztják, Vidor a 16-osról 
rúg vegzedelmes szabadrúgást, . de 

| Radulescu pompáján ment.
Eddig a Hungária volt többet 
támadásban. A  Rapid-csatársor 
most más összeállítást ölt magá
ra: Sípos, Bobdán, Barátky,

Wetzer III, Avar.
Bogdánnal jobban mozog a jobb
szárny. Sipos lefutásából szöglet 
lesz. Barátky lövését Szabó remekül 
öklözi. A  38. percben Avar hiába 
húz vissza labdát a vonalon túlról, 
Wetzer fejesgólját nem adja meg a 
játékvezető. A 40. percben a Hun- 
gária-védelem hirtelen elalszik.,

Barátky jó labdája teljesen tisz
tán találja Sípost.

A szélsőnek ideje van a behúzásra, 
a labda beigazítására is és éles 
szögben a 16-os oldalvonaláról ha
talmas bombát küld a túlsó sa
rokba.

1 :0.
) Most már nagy lendületben van a 
| Rapid támadósora.

A  43, percben Sipos és Bogdán 
jól játszik össze.

Átmennek előbb Dudáson, majd 
| Bírón és amikor Sipos puha beadása 
I a kapu előtt 5 méterrel találja Bog
dánt, , neki már csak be kell gurí
tania a labdát a hálóba.

2 :0.

A hátralevő pár percben is a Ra
pid támad.

(A szünetben a Hungária öltöző
jében , érthetetlenül a csatársort 
szidják, nem Bírót és Dudást.

A, Rapid öltözőjében Barátky ezt 
mondja:

Pedig nem is játszunk olyan 
jól, mint Budapesten . . . )

A Hungária két újabb , szögletet 
ér el, majd Sipo's és Avar lefutása 
jelent veszélyt a magyar kapu 
előtt.

A  27. percben olyan gólt kap a 
Hungária, amelyen az egész nézőtér 
harsányan derül. Sipos megindul a 
szélen, Biró szokás szerint nincs a 
közelében sem, a szélső. meredek 
labdát vág előre Barátkynak, az

kitör, a bal kapufa tövénél azon
ban a labdában elesik.

Szbó nyúlni akar a labdáért, Ba
rátky azonban ballal. a labda alá 
nyúl és átemeli Szabón- A labd/i a 
hcilóba pottyan. A 30-000 néző mint 
egy ember derül az eseten.

3:0.
A  gól után a Rapid mintha szár

nyakat kapna. Az egyik támadás a 
másik után gördül a Hungária ka
puja felé. A  budapesti csapat egy 
szögletet ér el, azután megint a 
Rapid támad végig.

Szögletarány 8:6 (l-'3) a Hungá
ria javára.

Még Jobbam Sklfeapha- 
toft vo lna a Sfungársa

A Rapid gyengébben látszott, mint Bu
dapesten, mégis könnyebben győzött. Sem 
Biró, sem Dudás nem tanult a budapesti 
mérkőzésből. Ugyanúgy szabadon hagy
ták a veszedelmes Rapid-jobbszárnyat és

még szerencséről beszélhetünk, hogy csak 
3:0-ra kapott ki végül is a kék-fehér csa
pat. Sipos újra naigy volt, mind a há
rom gólban benne volt.

A Hungária csatársora volt a gyenge 
szereplés másik tényezője. Erőtlen, gól- 
képtelen volt ez a sor. Nehéz volna meg
állapítani. hogy a védelem és a támadás 
közül melyik volt a gyengébb.

A győztes csapa!
leghK'bb embere Sipos. Igaz viszont, hogy 
engedték játszani. Mellette Barátky érvé
nyesült jól a osatárworbau. A fedezetsor
ban Vintila tüntette ki. magát. Megbíz
hatóan játszott a védelem minden tagja 
is. Raisina.ru köze-pes középfedezet volt.

Sebes volt a legjobb
a Hutigária-egyliftesben. Egyik középcsa
tár sem érvényesült mellette. Sebesen kí
vül Né gyesi érdemel még dicséretet a 
Hungária, csapatából. Mind a kettő dere
kasan küzdött. A többieknek nem ment 
a játék.

Igen jó játékvezető volt Bazant.
NYILATKOZATOK:

Senkey, a Hungária edzője: Ilyen csa
társorra 1 szégyen játszani. A mai csa
tároknak bocsánatot kell kérniük Kar
dostól.

Magdik, a Hungária intézője: Gyáva
csatárokkal nem szabad idegenbe menni. 
Megérdemeltük a vereséget  ̂ A  játék
vezető jó.

Zotla, a Havid főtitkára: A Hungária 
jobb volt, mint Budapesten. Nálunk Si
pos. Bogdán és Barátky tűnt ki.

Haver, a Rapid igazgatója: Bár a
Hungária száz százalékkal jobban ját
szott. mint Budpesten, mégis biztosan 
győztünk.

A Hungária hétfőn reggel indul és 
este 10-kor érkezik Budapestre.

Árpádig Jenő

Nemzeti Bajnokság B) osztály

Spor tf elvételekhez
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A II. FÉLIDŐ
Szünet után a Hungária támad- 

gat. Kalmár lterül néhányszor lövő
helyzetbe, de minden lövése a léc 
fölött süvít el. Két szögletet harcol
nak ki a kék-fehérek, de ezek cred- 
ménytelenok maradna^: Vintila
majdnem öngólt vét. Béky beadá
sát ügyetlenül adja haza, Radulescu 
azonban az utolsó percben ment.

A  közönség élénken biztatja a Ra
pidet. A hazai csapát támadásba 
is lendül. Bogdán kicselezi .az egész 
Hungária-fedezatsort,

álverekszi magát balra, majd 
vissza jobbra és a közönség 
mulat a Hungáriu-védők tehetet

lenségén.
A  18. percben Szabó III. lövését 

| Radulescu szögletre üti, A  Hungá
ria tovább is tologat, védelme pedig 

j  rendszertelenül, fejetlenül játszik. 
| Síró a középen van, Kalmár visaza- 
!: húzódik , balfedezetbe, Dudás lesz a 
balösszekötő, Vidor a középcsatár és 

! Müller a jobbösszekötö.

EGY KIS SZERENCSÉVEL TÖBB 
GÓL IS ESHETETT VOLNA

MTK— Soproni FAC 6:1 (4:0)
Hungária-út. Vezette: Halász.

MTK: Kárpáti—Burkó, Beregi—Péter,
Pintér, Liszkai I.—Nemea, Illanó, Lisz- 
kai II.. Laczó, Mérei.

SFAC; Handler—Soproni I., Salamon 
II.—Breuer, Serényi. Kehrling—Steiner, 
Németn, Viktora, Baldauf, Domnanovics.

A minden csapatrészében jobb MTK 
biztosan győzte le a hat tartalékkal ki
álló soproniakat. A 21. percben Nemes 
beadását Mérei közelről bevágja, 1:0. A 
24. percben Liszkai II. eredményes, 2:0 
Három perc múlva Liszkai I. húsz mé
terről nagy gólt lő, 3:0. A 32. nercben 
Liszkai II. lő gólt. 4:0. Szünet után a 4. 
percben Mérey, a 18. percben Nemes a 
gólsz^ző. 6;0.

A 25. percben Burkó csínt vét a bün
tetőn belül. A 11-est. Németh belövi, 0:1. 
Jó: Burkó, Liszkai I., Liszkai II. és 
Illanó, ül. Salamon II., Serényi és Né
meth.

EGYFORMA ELLENFELEK  
KÖZÜL AZ GYŐZÖTT, AMELYIK  

LŐTT IS
ESZKRT—Kassa SC 2:0 (1:0)

Sport-utca. Vezette: Galambos.
BSzKRT: Frankó — Szálát, Mosonyi — 

Kovács. Kornél, Szödi — Balnak, Táncos, 
Bene, Benczik. Bm’nnvirp. kassai SC: 
Pajtás — Szlivkár, Hlivják — Bacsó, 
Iványi. Bednarik — Lrblang, Balázsházi, 
Butkovics. Vitéz, úSimot.yi, Idényvési 
gyenge mérkőzésen a gólratörő BSzKRT 
Ryőzött a nagy lelkesedéssel játszó 
Kassai SC ellen, A 20. percben Béna 
kitör, bombája a lécről a hálóba pat
tan. 1:0. Szünet után a BSzKRT fölénybe 
kerül, de nagyon góiképtoler.' a csatár
sora. A 39. percben az előrebúzódó gzödi 
kavarodásból gólt lő. 2:0, Kitűnt: 
Mosonyi, Sződi és Bene, illetve Pajtás, 
Hlivják és Vitéz.

KÉTSZER EGYENLÍTETT AZ 
SVSE

Zugló— Soproni VSE 2:2 (2:2)
Sopron, 10Q0 ttérő. Vezette: Kelesi dr.
Zugló: Krasznai — Molnár IV., Zu- 

rián — Horváth, Erdész, Békeíi — Ko
los, Fézler IV.. Fekees II., Sárvári, 
Hoffer. — SVSE: Kovács — Kőműves,
Konrád — Salamon J„ Salamon II., 
Ertinger II. — Horváth II,, Boros, Me- 
iega, Bárdics, Horváth I.

Nasryiranni, inindvéffijí izgalmas mér
kőzés, igazságos eredmény. A 14. perc
ben Fczíer szerzi meg a vezetést a ven
dégeknek, Két pere múlva egyenlít Me- 
lega. A 29. percben újhői vezet a 
Zugló: Fekees a hálóba lő. Most három 
perc múlva egyenlít az SVSE, Bárdics

lövésével. Szünet után mindvégig válto
zatos küzdelem folyik, amelyben a vé 
delmek tüntetik ki magukat. Jó: Zurián, 
Erdész, Kolos, Fekees II., illetve Ko
vács, Kőműves, a két Salamon és Hor 
váth I.

A II. FÉLIDŐT NEM BÍRTA A
BVSC

Fngvár—BVSC 4:8 (2:3) 
Szfínyi-út. Vezette; Sárosi.

BVSC: Dombóvári — Lőrincz, Gazdag 
— Udvardi, Környei, Mrovcsák — Tu- 
nyoghy, Angyal, Moór, Masler, Gleisza. 
Ungvári Kiss — Sándor, Böhm — Szabó, 
Kalocsai I I ,  Teszár — Meiszner, Darcsi, 
Gacsár, Zádor, Varjast

B. Vasutas fölény után a 7. percben 
Gacsár yédhetetlen gólt lő. Ezután vál
tozatos játék folyik, majd tíz perc alatt 
Móór révén a vasutasok három gólt sze
reznek. A 25. percben Daresi lukra teszi 
Gucsórt és az öreg róka nem hibáz. 2:3. 
Szünet után a 35. percben Kaloc.say II. 
egyenlít. Két perc múlva Zádor lövésébe 
Gazdag beteszi a lábát cs a labda a 
hálóba pattan. 4:3.
j Jó: Kalocsay II. (a mezőny legjobbja), 
Darcsi. Gacsár és Zádor, ill. Környey 
Moór és Gleisszn,

MAR AZ ELSŐ PERCBEN KÉT 
DUGÓ ESETT...

SK Rusj—Losonc 5:1 (3:1) '
Ungvár. 600 néző. Vezette: Szabó.

VÁC: Zsizsnyovszky — Ginlesi, Ralik 
Krajnyák. Kopcsai. Ivancaó Mosat-, 

Csanrsinov, Papp, Pliszka, Hajlik III. 
CAFC: Eszter — Z,torna, Tolmácsl —
Schneller. Radó, Kolenkás — Lukács, 
Nagy, Majlik, Kovács. Trenka.

Az első percben már. két dugó esik. 
Etőször Papp lő Eszter hálójába, majd az 
ellentámadásból Trenka beadását Radik 
a saját kapujába vágja, öngól, 1:1. 
A LAFC most egy kissé fölényben van, 
de utána a Rusj feljön és végig támad. 
A 31. percben Csar.cainov, a 35. percben 
Hajlik lövi a Rusj további góljait. 3:1. 
Szünet után nagy Rusj-íölény közben 
Moser és Cíancsingv eredményes. 5:1. 
Jo: Ivancsó, Csancstnov és Hajlik III., 
illetve Tolntáesi, Kolenkás és Trenka.

ALBERTI HÁROM GŐLT LŐTT! 
Ózdi MOVE— Beregszász 5:0 (3:0*
ózd, 600 néző. Vezette: Szlavkovszky 

ÓVTK: Sztáoi — Hoduly, Csák 
Marosi, Miskolci, Dobos —- Tóth, 
Matus, Alberti, Anoeskai, Felvidéki. 
—  BFTG: Schönfeld —  Jenci, Gyü- 
rék — Bábics, Benyovszky, Láng — 
Tyahur, Iszák, Sulyok, Váradi, 
Cserlenyák.

ózdi támadásokkal kezdődik a

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

e l l e n ő r s z ő  o r d í t
munkások, tisztviselők, éjjeliőrök, gépek, jár
müvek, akkorőelszámolás, 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 .

O r a g y á r ,  T ö m ő - u .

mérkőzés, A 12. percben Alberti át
adását Matus belövi, 1:0. Egy perc 
múlva Felvidéki szögletét Anoeskai 
befejeli, 2:0. Hosszabb mezőnyjáték 
utá,n Alberti lő a BFTC hálójába, 
3:0. Fordulás után Alberti további 
két dugót ló a 7. és a 40. percben, 
5:0. Kitűnt: Miskolci, Matus és a. 
három gólt lövő Alberti, ill. Jeneí, 
Bábics és Láng.

KAPUS NÉLKÜL A  MÁSODIK 
FÉLIDŐBEN .. .

Egyetértés—Komárom 6:0 (2:0)
Győr, 500 néző. Vezette: Iványi.
ETO: Földes! I ,  Pető, Bányik — 

Petöházi, Tóth H , Csuti — Neiger, 
Balogh, Kovács II., Földes! II., Ko
vács III- •— KFC: Várnai —  Simon
I., Csizmadia —  Öllé, Veres, Simone 
n. —• Tóth II., Irányi, Lengyel, 
Pálfi, Mezei.

Az ETO fölényesen nyerte a mér
kőzést. Igaz, hogy szünet után sé
rült kapusa helyén mezőnyjátékos
sal játszott a KFC. Az első félidő 
góljait Kovács II. éri el az 5. és 7. 
percekben. Vámjai a vállán megsé
rül és szünet után nem is tér visz- 
sza. Öllé lesz a ka-pus. A  3. percben 
Neiger, a 21- percben Balogh, a 26. 
és 3 1 . percekben ismét Kovács' II. a 
gólszerző. Jó: Tóth II., Csuth, Ko
vács II., illetve Várnai (sérüléséig) 
és Tóth II.

HENGERELT A SSE-CSATARSOR 
SSE—DVSC 10:1 (5:1)

Salgótarján. 600 néző. Vezette: Gondór.
SSE: Barabás .— Sümegi. Valentin — 

Maros: Kovács, Mester — Langár, Énoch, 
Szabó, Kőszegi, vitéz Majoros. DVSC: 
Keskeny — Antal, Erdei, — Ignác, Elek, 
Papp — Dtab, Horváth, Szabó, Bihari, 
Nagy. A  SSE-csatársor nagyszerű napot 
fogott ki. A DVSC védelmére ember- 
feletti munka hárult. A gólok sorrendje:
9. perc: Szabó, 26. perc: Sza-bó, 31. pei'c: 
Énoch, 39. perc: Szabó DVSC, 42. perc: 
Erdei (öngól). 43. perc: Kőszegi. A II. 
félidőben tovább tart a henger. 9. perc: 
Kőszegi, 10. perc: Bnoch, 17. pere:
Énoch. 30, perc: Énoch, 36. perc:
Kőszegi.

POMPÁS GYŐZELEM ÉS —  
BÜCSÜ AZ NBB-TÖL...

Érsekújvár—-Pénzügy 4:0 (3:0)
Érsekújvár, 800 néző.

Vezette: Periinger.
SSE: Bahoretz —  Bólkia, Szkleoár 

Pólyák,, Reiner, Herdiczky I. -— 
Krajcár, Pintér, Brösztl, Gerle, De- 
csi. —- PTSC: Simon dr. -r- ’Nagyf, 
Hering — Aranyosi, Selmeczi, Hlu- 
chányi —  Pettenói, Bodor, Horto
bágyi, Kárai, Oláh. Az NBB-tol bú
csúzó Érsekújvár pompás és meg
érdemelt győzelmet aratott a többét 
támadó Pénzügy ellen. Jellemző, 
hogy a szögletarány 14:0 volt a 
PTSC javára. A  3. percben Pintér, 
a 33. percben Herdiczky (szabadrú
gásból) és a 40- percben Krajosir 
volt a gólszerző. Szünet után a 4. 
percben Decsi lőtt gólt. Jó: Bóka, 
Reiner, Pintér, illetve Hering, Sel
meczi és Hárai.

/
SZÜNET UTAK MAGARA TALALT 

A DIMAVAG
DIMAVAG—Munkács 5:0 (1:0)
Diósgyőr, 120*0 néző. Vezette: Marót,

DIMAVAG: Halasi. — Sz*éM, Felföldi — 
Kalocsai, Csonku, Rarta — vitéz Mészú- 
tots, Fírzekart, Füzér, Barna, Iliász. ~~ 
MSE: Bucskó — Vaiszóesik, Csudái — 
Hus&lébei\ Nemes, Balogh «— Tóth, Rri~ 
zsák, Ftarkó IT., Bírta, Kasaonyi.

A csúszós pályán csak a szünet után 
talált magáiul a DiMÁVAG. A 20. perc
ben vilt'z Mészáros marok rúgását Füzér 
befőjéli. 1:0. ftzünet után a 12. pereb<*n 
Füzér lövését a. kapus kiejti és Fazekas 
a hálóba iö, 2:0. A 20, percben Mészá
ros fi 1 (vasról a lép alá lö, 3:1). A 36,. 
percben Füzér átadását Fazekas bevágja. 
4:0. Az utoldó gólt a 40. percben* lövi 
Barna.

Kitűnt: Kalocsai, Csonka, Füzér, ill.. 
Bucskó, V a szóért ik és Kaszonyi.

Cégliga-Hajnokság
II. oüxlály

KrSC—Opel 3:2 (3:0). Lőversenytér-
Vczctte: SkaliUer. — BFaSC—MRéSC 3:1 
(1:1). Aquincum. Vezette: Teuffel. — 
HiSC— AMSC 2:0 (2:0). Hajdu-utca, Ve
zette.: Endrődi. — ViSC—ReSC 1:0 (1:0). 
Szent Lász.ló-tér. Vezette: Rotita. — JMSC 
—ScSC 5:1 (3:1), Fehérvári-út. Vezette: 
Zeitler. — .TaSC—AFSC 0:0. Wekerletelep. 
Vezette: Sallai.

III. osztály
• MOoSC-PrSO 3:2 (0:2). Szent L á « I<5'
l.:r, Vezette; Borszéki. -  USO..Z«TK - :íí
tl:U). Perinjhely. Vezette; Molnár Imre. 
~  KMSC-PSCiibC 4:0 (0:0), ^verseny
tér. Vezette: Szinti L. -  SOHtiC-MbO 
II 3:3 (3:2). Gyiimrői-iit. Vezette: Bava- 
l’i'S. -  O'MSC—HSiSC. 4:0 (1:0). KJ!™-
f >Ui. Vehette; Thuróczy. —í MeKG-~lu.SU 
0:0. Kvasaa.v-út. Vezette; ItcTiilrs. ~  
MIVSC-OnSC 3:0 (0:0). koleilltild.  ̂ Ve- 
Ketté: Andátlv. McSC— KÜSC 11. 3:2 (1:2). 
Mvgyíólénv, Vezette: Fchór .1. Stan
dard— H.lSG 6:0 (4:0). Budaioki-út. Vo- 
zctto: M Ihalkó.

DrSÉ—CaaKl! 2:0 (0:0). . Gergely,u. Ve
zette: Benedek.

KaSC—HféSG 4:0 (0:0). Gubaesl-űt.
Vezette: Szöllőal.

CfSO—HMiiCS 3:1 (1:1). Kén-u, Ve
zette: Borosa.

HaSC—Gamma 3:2 (1:1). Bénát-u. Ve- 
zette: Kovács III.

POSC—KIslext II. 3:3 (2:1). Vezette:
Fehér B-

T.IGAm.1
n«SG—HuSC 2:1 (1:1). Újpest Ve

zette: Kern.
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Szent István Sk.-Kaposvári ík. 
3 : 0  ( 2 : 0 )
Góllövő; Csollán, Csollán, Kocsis
ÜM 6I-üt, 5 0 0 0  n é z ő , V e z e t t e : K ő h a lm i

A két csapat már három órakor telje
sen készen üldögél az öltözőben. A 
Mester-utcai ík. játékosai teljesen nyu
godtak, a kaposváriak sokkal jobban 
szurkolnak a mérkőzéstől. Duráczky 
József test névelő tanár azt mondja;

— Majd Vivaldijuk . . .
Danin.w László dr., a Szent István fk. 

igazgatója látogat be a kaposvári öltö
zőbe és sportszerű játékra hívja fel a 
kaposváriak figyelmét. Majdnem fél
négy már, amikor kifut a két csapat, 
így* állnak fel:

Szoilt István fk.°. Schlosser — Né
meth, Özvegy — Csicseli, Stark, Lugosi 
r— Csollán, Ott, Bácsfai. Várszegi, Kocsis.

Kaposvári fk.: Mezöfi — Somogy-
rári, Sípos — Zalánfi. Molnár, Kerecse
nt/ i. — Szabó, Kanizsai, Kordé, Légrádi, 
Meixner.

AZ .1* FÉLIDŐ
Á kaposváriak támadásával indul a 

mérkőzés. Kordé azonban rosszul ad 
előre Lég rád inak. A másik oldalon Ko
csis beadása teremt veszélyes helyzetet. 
Váltakozó játék után Várszegi kétszer 
egymásután is gyengén lő. Az 5. perc
ben megéred az eső. A 7* percben Csol
lán lefut, kapura tartó beadását Mezőfi 
elnézi és a labda a jobbsarokba hull.

1 :0.

Kapushiba. A 11. percben Várszegi ki
tör, a kapus kifut, Várszegi öt méterről 
az üres kapu mellé gurít. Két perc 
múlva Bácsfai csinálja ugyanígy. Az eső 
eláll, a Szent István fk. fölénybe kerül, 
szögletet ér el, majd Stark lő húsz mé
terről. A másik oldalon Kordé, majd 
Légrádi húszméteres szabadrúgása ke
rüli el a kaput. A 20. pengjen Kocsis 
beadásába Mezői! ügyetleníir nyúl bele, 
a labda a kapnfáród pattan ki, éppen 
Csollán elé, a jobbszélsö mintegy nvolc 
méterről félmagasan a jobbsarokba vágja 
a labdát.

2 :0.

A gól után a kaposváriak nagyon bele- 
feküsznek, szögletet érnek el. Ezt Lég
rádi melléféjeli. Szabó beadását Kanizsai 
szépen emeli kapura, Schlosser nagysze
rűen véd. A másik kapunál Mezői! ügyet
lenkedése kétszer is meleg perceket sze
rez a kaposváriaknak. Várszegi és Mol
nár összefejel, a kaposvári középfedezet 
erősen vérző homlokkal megy le n pá~

utolsó percekben,, a ,,Mester” . támad 
valamivel többet.

Szögletarány 7:6 (3:2) a kaposváriak
javára.

BÍRÁLAT
A mérkőzés színvonala némileg elma- 

maradt a várakozástól. A Szent István 
fk. jobban képzett labdarugókból áll, 
formásabban is játszott, mint ellenfele. 
Feltétlenül megérdemelte a győzelmet. A 
kaposváriak lelkes, lendületes játéka a 
mérkőzés nagy részében kiegyenlítetté 
tette az erőviszonyokat. Legalább egy 
gólt megérdemeltek volna. Sokat hibáz
tak és a sokkal tapasztaltabb pestiek 
kihasználták a helyzeteket.

A győztes csapatban Schlosser hibát
lanul védett. A hátvédek keméüyen 
verték vissza a kaposvári csatárok 
támadásait. Németh volt a jobbik.

8 d a ra b  
6x9” ; másolás
96  f i l lé r
[PÁRISI FOTO
| a Párisi Nagy Áruház épületében

MAGDA SCHREIDER
ÉS IVÁN PETROVICH 7s8 és 3A10 órakor

A FERENCVÁROS JUTOTT TOVÁBB
F E R E N C V Á R O S - S L A V I A  (S a ra i e v o)

S P O R T É R M E K
L Ú D  V ÍG

Bp. Tbélc E .-a . 18. kaphatók 
Képes áfjepnél. Hliéwet áljait, strim*

A fedezetsorbar.' Csicseli és Stark moZ' 
gott tetszetősen. A támadósorban a két 
szélső nagyon sok veszélyes támadást 
vezetett. Tehetséges játékps mind a 
kettő. Rajtuk kívül Várszegit illeti 
dicséret.
A kaposvári fk-ban Mezöfi aiz első félidőben j  
bizonytalanul. a másodikban ragyogóan 
védett. A két hátvéd nagyon sokszor
bizonytalankodott. A fedezetsor a csapat 
legjobb része. Különösen Zalánfi és Mol
nár játszott . .i6). A csatársorban Légrádi 
az egyetlen kiemelkedő játékos. Kordé
nak néhány jó kiadása volt, A  szélsők, 
különösen Meixner, gyengék.

Kőhalmi, játékvezető nem csinált külö
nösebb hibát,

NYILATKOZATOK:
Buday Gyula, a KISOK szakosztályve

zetője: örülök a szép, sportszerű, diá
kokhoz méltó játéknak. A Szent István 
fk. megérdemelten győzött. A kaposvá
riaknak még kevé3 a mérkőzés-tapaszta
latuk.

Molnár Zoltán, a Szent István fk. test. 
nevelő1 tanára: Jobban játszottak a
mieink, örülök a tizedik országos baj
nokságunknak.
' Duráczkv József, a Kaposvári fk. test
nevelő tanára: Megérdemelte a Szent Ist
ván fk. a győzelmet, ha nem is ilyen 
arányban. A mieinknek a vidéki szív 
■mellé még egy kis tapasztalatra is szük
ségük lett volna.

iáról. Csak öt perc múlva tér vissza. 
J játék most kiegyenlítettebb lesz, a ka- 
ásvárialc is sokat támadnak.
Bzabó beadását védi Schlosser. A ka- 
ésvári Légrádi és Meixner helyet cse- 
r • A 41. percben Kordé lapos lövése 
! pilláról pattan a vetődő Schlosser ké
ss >e. Szabó szögletét Meixner melle- 
11 i. Kaposvár állandóan támad most, 
ú:bb szögletet ér el, ezután Szabó 
Kését fogja Schlosser. Kaposvári tá- 
ihdásokkal ér véget a félidő. ^

SZÜNETBEN
játékosait nyugodt 
A kaposváriaknál

arzént István fk.
Lókra biztatják. .„  ... ............ ....
Mzőfi a csúszós labdát okolja a két 
gijért. Csaknem húszperces szünet után 
kfdődik

A  II. FÉLIDŐ
eves kaposvári támadások vezetik be 

a második félidőt Két szögletet érnék 
,eljt vendégek «:>k dolga van Seblosstr- 
ne- A  7. percben támad először a „Mes
teri Mozőft pompásan véd.

jjiltakozóbb lesz a játék. A  Szent Ist
ván balszárnya két támadást is vezet, a 
máik oldalon Zalánfl előreadását húzza 
le behlosser. Utána Kordé fordulásból 
melplö. Molnár fejéről leesik a kötés, 
isirft vérzik a homloka, megint lemegy 
a pl Várói. A kiapadón piszkos szivacs
osai lemossák homlokáról a vért, majd 
gonjoaan bekötözik. Közben Légrádi
me£Í 
Bác»i

Bodola hiányát 
nem tudta pótolni 
a ven u s

BSK-Venus 1 :0  (1 :0 )
Bukarest, ANEF-stgdion,
25.000 néző. Vezette: Kiss M. 
Ernő

Bukarest, június 23.
BSK: Mrkusics —  Stoilkovics,

Dubac —  Manola, Dragicsevics, 
Lechner —  Glisovics, Valjarevics, 
Bozsovics, Vujadinovics, Nikolics. 

Venus: Eavid —  Sféra, Negrescu 
- Demetrovícs, Juhász, Lupas—  

Orsa, Ploesteanu, Hamis, Petea- 
Valcov1, Jordache.

A  BSK „sétálva" nyerte a mér
kőzést. Kényelmesen játszott. Pon
tos, lapos passzai ellen a bukaresti

ő p ő S r m e t
^ J E L V É N Y T  készít

M O R Z S Á N Y I
IV., Váezi-u. 36. Telefon: 182-217

pút.

középfedezetnek. Á  18. percben 
[ai lövését pompásan védi Mezc'li. 
* nagy lövése alig kerüli el a ka
llót perc múlva tér vissza Molnár

a p yára. Jobbösszekötő lesz, Kanizsai 
haltí bekötőbe megy át. A 20. percben
Koe.fls átküzdi magát Somogy várin, a 
kapui kétségbeesetten fut eléje,, Kocsis 
mellette közelről a hálóba vágja a lab
dát.

3:0.
A „Mester’’ egy ideig támad, azután 

ismét váltakozó lösz a játék. Kanizsai 
szép lövése arat tapsot. A 33. percben 
Csolll" fölé lő, Kocsis lövését, védi 
Mezfifi. azután Csollán közelről fölé, 
boidbáz. Ott, is mellé lő. A másik oldalon 
jjalánh nagy lövését elvetéssel védi 
: chloíser. Hullámzó játék íolyik az

F m d ő r u h á k
stran d cik k ek

IV., TÜRR 
ISTVÁN-U . 7.

Az üllőiúti pályára sűrűbb sorok
ban gyülekezik a közönség, mint 
szombaton a megyeriúti pályára. 
Negyed 6 tájban nyolcezer főre be
csülik a nézősereget. A nap forrón 
süt, de nyugat felöl terhes felhők 
jelennek meg az égbolton. A  néző
sereg az Újpest kieséséről és a ma
gyar csapatok- gyenge KKK-szerep- 
léséröl cseveg. ,

—  Talán majd a Fradi megmenti 
a magyar labdarúgás becsületét 
bizakodnak* itt is, ott is.

Nagy feltűnést kelt, amikor be
vonul a pályára a szarajevói vezetők 
és szurkolók serege. Egyik-másik 
piros fezben van.

K isze ly  n é lk S l . . .
A Ferencváros öltözője lassan telik 

meg. Mindenki örül, hogy esett az eső 
és hogy újabb égi áldás ígérkezik. Ko
vács Fuxi másodedző mondja:

— Úgy, ahogy akartuk, úgy jött. ar, 
esd. Reméljük, hogy a csúszós fü a Fra
dinak jobban ízlik majd.

Pataky Mihály a lelátó előtt. Bíró II.- 
vel beszélget. Ezt mondja neki:

— Te most ne törődj semmivel, igye 
kefcz minél jobban játszani.

Azután Pataky közli velünk, hogy 
csapat úgy áll- fel, ahogy azt a Nemzeti 
Sport a vasárnapi számában jelzi. Kiszely 
tehát nem játszik, Kiss—Finta—Sárosi
dr. belső hármas lesz a Fradiban.

Az öltözőben Pósa, a két Sárosi és 
Kiss a friss ember. Valaki ezt mondja 
nekik:

— Nehogy szurkoljatok!
Pataky sorra vizsgálja a cipőket, főleg

a bőrszegeket; Nagyon elégedetlen, több 
bőrszeget oldalt, meg reszel tat.

Kiszely ezt mondja nekünk:
— Nem tudom, hogy miért nem ját

szom. Én egészséges vagyok!
Kivonulás előtt DJméwy így szól ja já

tékosokhoz: ■
— Az első félidőben két gól hátrányt 

be kell hozni

Izgatott a Slavia
A Slavia csapata csak negyed hatkor 

érkezik. A bejáratnál Branko Kasikories 
elnöknek táviratokat nyújtanak át. Ez áll 
bennünk: _

— Kaprod (Előre! Szerk.) Slavia.
A Slavia öltözőjében megjelenik Po-

povics Kika. a jugoszláv szövetség főtit
kára és Kraljevics Ivó, a Gradjanski el
nöke. Mindkettő tanácsokat osztogat. 
Popovics ezt mondja .Kacsikovicsnak:

— Nagyon izgatott vagy.
Még az utolsó pillanatban is sző , van

arról, hogy Sztankovics kerüljön a hal
szélre. de végül mégis Bobetics mellett 
döntenek. Az összeállítás tehát itt is 
változatlan. Zagorao mondja a fiúknak:
_ Ha a félidőig kétgólos előnyt tu

dunk tartani, akkor nem lesz baj.
A  játékosok kissé izgatottnak látsza

nak.

A pályán

csapatnak nem volt ellenszere. A  
mérkőzés egyetlen gólja a 14. perc
ben esett. Bozsovics kiugrott a két 
hátvéd, között és mintegy -20 méter
ről bombagólt Hágott Dávid kapu
jába. Ezután már egyik csapat sem 
igyekezett nagyon. A  BSK ért
hetően >— , elégedett volt az ered
ménnyel, a Venus számára pedig 
már reménytelen volt a négygólos 
előny behozása.

Kis,4 M. Ernő könnyű feladatát 
mintaszerűen végezte.

Nyilatkozatok:
Vujadinovics csapatkapitány: Csak 

az eiső in percben volt komoly a 
játék.

Sfera, a Venus kárpit árnya: Annyi 
balszerencse ért, hogy nem juthat 
tünk tovább.

Stössel Nándor.
(Ezzel a BBK, amely az első mér

kőzésén 3:1) arányban győzött, 4.0 
gólaránnyal végzett az első fordu
lóban és továbbjutott a KKK máso
dik fordulójába.)

.— ■

Budapes|l ifjúsági döntő
FTC—-Pamutipar SC 0:0 Csepel. Ve

vette: Lantos. Gvengc színvonalú mér
kőzés. Az FTC csak tíz emberrel játszót*. 
Jó: Magyarícsv Gyetvai II. és Beke, ül. 
á közvetlen védelem. Ezzel az eredmény
nyel az FTC lett a budapesti ifjúsági

Félihat után két perccel vonul ki 
a pályára a két csapat. A Ferencvá
ros zöld-fehér csíkos ingben és fakó
zöld nadrágban, amely már inkább 
kéknek látszik. A  Slavia csapat 
tiszta fehérben van, csak a haris
nyájuk kék-fehér csíkos. Középen a 
két csapat üdvözli a közönséget. 
Fényképezés, aztán Ceaureanu, a ro
mán játékvezető választáshoz hívja 
a kapitányokat. A  Ferencváros  vá
laszt, enyhe széllel hátban játszhat, 
de nappal szemben.

A  két csapat igy áll fel: 
Ferencváros: csikós —  Szoyka, 

dr-, Polgár — Lázár, Sárosi III 
Pósa —  Bíró IE, Kiss, Finta, Sárosi 
dr.. Gyetvai.

Slavia: Krsztalovics —  Zagorac, 
Pavlics Marjavovics, GiavOse-
vics, Pavlics —* Vidovice, Saiipur, 
Rajlics, Djaics, Bobetics.

A Z  E L S Ő  F É L ID Ő
Fergeteges rohammal kezd a Fe

rencváros. Gyetvai középen kavarja 
a labdát, végül Bíró II. oldalhálóba 
lő. Szögletet szerez a Ferencváros 

i ezt azonban a kapus fogja. A  sza- 
| rajevói ellentámadás lesen akad el. 
Kiss 20 méteres lövése tapsot kap, 
bár elég gyenge volt és a kapus. köny- 
nyen is fogja. Feltűnik, hogy a Fe
rencváros felállítása igen érdekes. 

I Lázár inkább baloldalon tartózkodik 
s a Slavia jobbösszekötőjére vigyáz. 

| Ami elég szokatlan egy jobbfedezet- 
töl. Kiss viszont inkább jobbfedeze 
tét játszik.

A  4. percben Gyetvai labdájára a 
szarajevói kapus fut, a két játékos 
összecsapásából sérülten kerül ki a. 
kapus. Ez azonban nem komoly.

A * 5. nercben már Itt Is van ai

első ferencvárosi gól
Part dobás után Lázár előre, kö

zépre íveli a labdát. Sárosi dr. és 
Pavlics ugrik rá, Sárosi dr. kapa
rintja meg, hirtelen fordulásból, 
jobbal rászúrja.

•A labda a középtől kissé jobbra 
a felső' léc alá vágódik védhe- 
tetlenlil 14 méterről. l:0-ra vezet 

a Ferencváros.
Az ellentámadás során Vidovics 

fut el, lövöhelyzetbe is kerül, sze
rencsére a lövés a túlsó kapufa 
mellett süvít eh Veszélyes dolog 
volt. A Ferencváros szorongat, de 
a gyors Slavia-csatárok is szóhoz 
jutnak néha-néha. A 12. percben 
Lázár lövése Pavlics lábáról szög
letre pattan.

A 15. percben Finta jobbra az 
alapvonalnál elcsíp egy labdát, be
gurítja a kapu elé Sárost dr.-nak- 
Az ö lábáról a. kapus által elhagyott 
kapu felé perdül a labda.

Még nincs túl teljes terjedelmé
vel a gólvonalon, amikor Zago
rac megállítja és az odaszaladó 
kapus felszedi és kirúgja. A  Fe
rencváros játékosai és a közön
ség vitatják, hogy gól volt, a 
játékvezető azonban nemet int.

A közönség éktelenül tüntet, de alap
talanul.

Az viszont kétségtelen, hogy tl- 
zengyest kellett volna ítélni, mert 
a hátvéd közben a földre is esett 
és négykézláb helyzetében kézzel is 
érintette a labdát.

A  17. percben Gyetvai nagy hely
zetbe kerül, de lövése igen gyatra, 
pedig ballábára jött a labda. Nagy 
helyset volt, gól lehetett volna be
lőle. Erőtlen lefutás után a 2 1 - perc 
ben Sárosi dr. jó labdájával Gyetvai 
megugrik, félmagasan keresztbe 
vágja a labdát és

Kiss mintegy 15 méterről fél
magasan a bal sarokba vágja.

2 :0 !

A  Ferencváros tovább rohamoz. 
A 23. percben Finta a büntetőn be
lül az alapvonalnál két szarajevói 
védővel harcol a labdáért, végül el
gáncsolják Fintát, hátulról,

a játékvezető azonban nem lát 
okot a 11-esre.

Egy perc múlva azonban itt az elég 
tétel. Lázár kiugratja Fintát, Finta 
lő is, de hat lépésről a kapusba 
bombáz, a kapusról visszapattanó 
labdát Kiss újra rálövi, megint a 
kapusba, most

megint Finta elé pattan a labda 
s végül ő öt lépésről gólba vágja. 

3:0!
A  Ferencváros nagy taktikai és

technikai fölényben van, a Slávia 
láthatóan elfogódottan küzd a nagy 
hangorkántól fellelkesített zöld
fehérek ellen. A  30. percben Lázár 
majdnem a, ferencvárosi 16-ostöl hoz 
fel egy labdáit, Gyetvait futtatja ve
le, Gyetvai az alapvonaltól a kapu 
felé gurít, Finta fut rá a labdára 
és a jobb kapufa közelében jobb 
külsővel kapura .perdíti. Ámde a 
labda a kapufa tövére pattan,

Finta azonban ott van és esté
ben mégis gólba kotorja a lab

dát. Már 4:0!
A nézőtéren tombal a hajrá 

Fradi. A Slávia háromgólos előnye 
már a múlté! Már a Ferencváros
nak van előnye!

A  36. percben itt az újabb gól.
Sárosi dr. észreveszi, hogy Gyetvait 
elhagyta az őrzője. Neki adja a lab
dát,

Gyetvai a 16-os oldalvonalától 
futtából élesen, laposan lő, a 
labda a jobbkapufa tövét és a 
vetődj kapus kezét érintve gólba 
vágódik. Finta biztonság okáért 

ráfut ős beljebb segíti. 5:01
A 40. percben Saiipur szabadon 

rúg 20 méterről a ferencvárosi ka

pura, Csikós kicsit bizonytalanul 
megy a labdára, Rajlics fejelhet,

a fejest Csikós a felső kapufára 
üti, de aztán végül mégis övé 

marad a labda.
Finta, majd Gyetvai kerül jó hely
zetbe, de a lövés emberbe akadt. 
Fintát is, Gyetvait is keményen 
nyomkodják a Slávia-védök, Finta 
elnyomásáért 11-est is lehetett volna 
ítélni.

Gyetvai szögletet harcol ki, de 
ebből n,em lesz semmi. Zayerac ide
ges rúgásából is szöglet lesz, de ez 
Is sikertelen. Gyetvai beadását Sá
rosi dr. estében lőni próbálja, de a 
labda a kapu mellé megy. A  Slá- 
via-játékosoknak láthatólag nem íz
lik a gyepes pálya. Igen idegenül 
mozognak rajta. A  zöld-fehérek na
gyon kipasszolgatják őket. Kiss 25 
méteres jó lövése megérdemelten 
kap tapsot, bár a kapus fogja. Ez 
a félidő utolsó eseménye. ■

Ó riási érőm m el
rohannak az öltözőbe a ferencvárosi
játékosok. Mindannyian ezt vitatják:

— Sdrosinak a lövése bent volt a hálóba. 
A játékvezetőnek- eníinuit után nőit kel
lett volna ítélnie. De ha már nem ítélt 
(lóit, akkor Jrrialdbb U-cst. mert ai 
emjik hátvéd kézzel ért a labdához.

Pósa jajgat:, a könyökén egy nagy seb
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. van és mint mondja, háromszor ráesett- 

Tóth Lajos <ír. mondja:
— Hátha hl ég a jobboldalunkon is 

minden a legjobban menne.
Mindenki örül, vitatják, hogy hogyan 

estek a gólok, Kiszelv hangoztatja:
— Ugye megmodtam, hogy lelépjük 

őket.

Le^eries*
ülnek a szarajevoiak a szünetben, az öl
tözőben. Zagorac mondja:

— Ez a csúszós fű nagyon szokatlan 
nekünk.

Kaskovics elnök hozzáteszi:
— A közönség is szokatlan. Ezzel a 

buzdítással teljesen megzavarták játéko
sainkat. E l kell azonban ismernem, hogy 
a Ferencváros tökéletesen játszik.

A játékosok folyton hajtogatják:
— ötnull, ö tnu ll. . .
Ceaureanu játékvezető ezt mondja;
—' Annál a ,.góiM-nál, amit a Ferenc

város vitat, olyan nagy votl a tömörü
lés a kapa ©lőtt, hogy én nem láttam 
semmit. Meg kell jegyeznem, hogy a Fe
rencváros vezetősége is hibás, mert a 
gólvonal nem volt rendesen felmeszelve.

A MÁSODiK FÉLIDŐ
Sárosi dr. jó akciójával kezdődik 

a második félidő, a végén Sárost 
hajszállal felé bombáz. A  Ferenc
város * kissé fölényeskedik. Az iram 
sem olyan erős, mint az első félidő
ben volt. A  4. percben Szoyka ke- 
zezése miatt Rajlics 20 méterről 
szabadon rúg, de fölé vágja a lab
dát. A  7. percben Sárosi dr.-t gán
csolják, Sárosi III. 30 méteres sza
badrúgását szögletre tolja a saraje- 
vói kapus. Polgár rossz hazaadása 
izgatja a kedélyeket, Csikósnak a 
18-osra kifutva kell mentenie Raj
lics elöl.

A  9. percben Finta a balösszekötő 
helyére keveredik, onnan az előre- 
ugrő Sárosi dr.-hos ad előre,

Sárosi tíz lépésről laposan lő és 
lövése a kapus keze melóit gólba 

gurul. 6:0!
Kiss pauszából Gyetvai szögletet 

szerez. A  12. percben Bíró Dani re
mekül húz kapura, mintegy nyolc 
lépésről bombáz is, a lövést a ka
pus kiüti, tőle Pavlicshoz pattan, 
aki valahogy saját kapuja felé ve
zeti a ferencvárosi csatárak elől.

A  hátvéd labdája már-már a 
gólba jut, amikor Sárosi dr pár 
centivel a vonal előtt elcsípi és 

gólba gurítja. 7:0!
Továbbra is nagy a ferencvárosi 

nyomás, a Siávia zavartan kapkod.

ICorrekt csikós 
divatöltönyök
Gauder

szab ó tó l
VTT., Erzsébet-kőrút í. sr..

Most Fintát jő helyzetben kétszer 
is elnyomják. Majd újabb ferencvá
rosi szöglet következik.

A  18. percben Gyetvai beadására 
a sarajevoiak kapuja előtt Finta, 
Bíró II. és a kapus fut, Finta fel
tartja a kapust, a kapus viszont 
labdafogá:; helyett Bíró Danit pró
bálja lökni,

Bíró azonban felső testtel így is 
az üres kapuba tudja sodorni a 

labdát. 8:0!
Újabb szögletet ér el a Ferenc

város, majd a 23. percben feljön a 
Slavía. Rajlics felső kapufát lő. A 
27. percben a ferencvárosi hátvédek 
könnyelmű játéka gólt hoz:

Bobetics megugrik és már nem 
tudják befogni, a balszélső a ki
futó Csikós mellett a balsarokba 

lő. 8:1.
Biró II. elöl ment a kapus, majd 

Finta rossz lövéséből lesz ■ szöglet a 
31. percben. Lázár 20 méteres bom
báját is megtapsolja a hálás közön
ség. A  Ferencváros most már ellen
állhatatlan. A  32. percben Biró erő
sen átvágja a labdát a balösszekö
tőbe,

Sárosi dr kiugrik vele és öt lé
pésről, nagy erővel vágja gólba 
fejmagasságban. Krsztalovlcs 
ijedten elugrott a bomba elöl, 

9:1.
A  közönség szinte extázisbán van. 

Gyetvai két szögletet is rúg egy
másután. A második szögletet a 35. 
percben küldi középre.

Sárosi dr fejérői %'édhetetleniil 
száll a labda a jobb felső sarok

ba. 10:1.
Pompás fejes volt.
A  gyors Bobeticset utána Szoyka 

csak szögletre tudja szerelni. Ez az 
első Slavia-szöglet. Vidovics veszé
lyes beadása nem talál belül ̂ sza
rajevói fejet. A 38. percben újabb 
ferencvárosi támadás. Finta mere
dek labdát ad Gyetvainak, Gyetvai 
éles labdát küld a szarajevói kapu 
elé, est

Biró II közelről bebombázza.
11:1.

Újabb Slávia-Ierohanás követke
zik . (a Siávia még mindig nem adta 
feli) előbb Bobetics, aztán Bjaics 
hagy ki eléggé kecsegtető helyze
tet. A másik oldalon viszont Biró
II., majd Finta, majd Sárosi rúg

rosszul tűrhető helyzetben. Biró II. 
lapos lövése a külső kapufát sú
rolva jut ki. A  44. percben máso
dik szögletét szerzi meg a Siávia 
Majd Vidovics beadását csípi el Csi
kós nehezen. Aztán vége is a mér
kőzésnek.

Szögletarány 12:2 (4:0) a Fe
rencváros javára.

A mérkőzés végén a két csapat a 
pálya közepén üdvözli a közönsé
get. A  magyar közönség tomboló 
örömmel köszönti a diadalmas fe
rencvárosi fiúkat, akik valóságos 
diadalmenetben vonulnak be az öl
tözőbe. Meg is érdemelték ...

A  ferencvárosi játékosok megelé
gedetten vonulnak le. Lelkes hölgy
szurkoló

11 mézeskalács-szivet zöld-fehér 
szalaggal kötött át és most 

átnyújtja a játékosoknak.
(Mint később megtudjuk: Pósa

nyomást kapott a térdére.)
A  Slavia-játékosok levertek, de 

elismerik a Ferencváros győzelmé
nek megérdemelt voltát.

Már minden játékos bement az 
öltözőbe, amikor látjuk, hogy Pósa 
ott áll a pályán és nem bír rálépni 
az egyik lábára. Úgy látszik, meg
sérült az utolsó pillanatokban. 
Pauer gyúró odamegy hozzá és ö 
támogatja be Pósát az öltözőbe.

NYILATKOZATOK:
Pataki Mihály: A  Ferencváros nagy

eröbeiiobása, okos játéka teljesen kijaví
totta a saraiéról balsikert.

Dimény bajos: Nagyiranui, szép, len
dületes játék. Az első félidőben a fiuk 
túlér ős iramot vezényeltek, ezért volt a 
második félidő lanyhább. A  Slavía szé
pén játszott, akart, de'nem sikerült nekik 
semmi. . ... .

Vitéz Kemenesy Sándor: A  mérkőzés
előtt az volt a véleményem, hogyha be
hozzuk a háromgólos hátrányt, akkor na
gyon megverjük ezt a nemzetközi vi
szonylatban tapasztalatlan csapatot.

Tóth bajos dr: Kemakiil, lendületesen 
játszottak a fiuk, a győzelmet • nagyon 
megérdemlik.

Branko Kasifcovics elnök: A Ferencvá
ros úgy játszott, amilyen híreket én a 
sara tevői mérkőzés előtt hallottam a 
zölcl-íehérekről. Teljesen megérdemelte a 
győzőimét. ■

Cvijetics vezetőségi tag: A Ferenc
város elsőrangúan játszott, a Slavía vi
szont rossz volt. Éreztük azt is, hogy 
egy tartalékkal kellett kiállanunk. Az 
eredmény igazságos. Finta kitűnő játé
kos A ma látott Ferencváros és a teg
nap látott Újpest között tíz klasszis kü
lönbség van.

Dukics választmányi tag: A Ferenc
város meglepőén jó. A sarajevól. ered
mény után nem is tudtuk elképzelni, 
hogy a Ferencváros így tud játszani.

Kráyics intéző: A Ferencváros igazi
klasszis. Tudását nem is lehet szavakban 
kifejezni.

C’eanreanu játékvezető: A Ferencváros 
remekül játszott, A  Slavia háromnuü
után összeesett.

Bírálat
A Ferencváros ebben az arányban íft 

megérde<nielte a győzőmét. __ Nagyon 
együtt ván a cfcapaL helyenként úgy
szólván hibátlanul juíöwotL

Az az iram, amelyet a mérkőzés ele
jén diktált a csapat, a régi Fradi- 

szívre vallott.
Az első félidőben úgyszólván elsöpörte 
a pályáról a S*Iáviát. Hit kán látni 
palót ilyen óriáfii becsvággyal játszani 
s a Siáviáoaik ez elír rí nem volt m lim
esére. Ezenkívül nemcsak sok kiváló 
egyéni loijesil inény volt# található a 
Ferencvárosban, hanem ezúttal a csapat
munka Is kifogástalan volt.

Sokan kérdezték: hogyan lehetséges,
hogy a Ferencváros ettől a csapattól 
három góllal kikapott? Erre némi va- 
ta&zt ad a Siávia szörnyű megillető- 
döttsége. A teljesen rutin nélkül való 
„zöld tá masa g“ -nak minden szokatlan 
volt ezzel a nagy nemzetközi mérkozes- 
s»eJ kapcsolat bari. Ha figyelembe yesz* 
szűk, hogv ez a csapat még a úzeó-ik ,be- 
k-apoU gól után is hatalmas etszanteag- 
gaA játszott, egy pillanatra sem adta* fel 
a harcot, akkor eíképzelheíUiVk, hogy a 
saját pályáján, odalent délen, bizony 
nem lebecsülendő ellenfél.

Szépen szilárdul a Ferencváros három- 
hátvédes rendszere, amely egyben a tá
madást is megerősíti és legalább egy
előre az egyik összekötőt (ezúttal Ma
rosit) felmenti minden védőmunka alól.

A  Ferencvárosnak úgyszólván nem 
volt gyenge pontja.

ezen a napon nagyabb és rutinosabb 
ellenfelet is maga alá gyűrt volna.

A Siávia. úgy látszik, túlságosán délén 
fekszik ahhoz, hogy olyan rendszerbe 
játszók, mint a zágrábiak, vagy a bel
grádiak. A Siávia olasz rendszerben 
igyekszik játszani, m int azt a szarajevói 
mérkőzés után megírtuk. Ezúttal ezt 
sem játszották jól, mert a Ferencváros 
szélsői úgyszólván végig szabadon mo
zoghattak. Ez is sorsdöntő volt ezen a 
mérkőzésen, amelyen a Ferencváros bi
zony nem feledkezett meg arról, hogy 
szélsői is vannak. Fiatal és tapasztalat
lan csapat a Siávia, de van jöyője, főleg 
ngyszerű lelki tulajdonságai révén.

A Ferencváros csatársora elemében 
volt. Nagy lei kekedét; ük re jellemző, hogy 
sok gólt visszapattanó, már elveszett 
labdából szerezték. Ez is mutatta nagy 
akarásukat. Gyetvait említhetjük első
sorban. Igaz. volt helye hozza, mert nem 
igen vigyáztak rá. Finta megint bebizo
nyította, hogy ő a középcsatár. Já
téka tele van energiával. kemény es 
bátor. Amellett igen képzett játékos, A 
két összekötő közül főleg Kiss játéka 
meglepetés. Néha kissé fölöslegesen e.i

pelte a labdát. de ezúttal még ez is 
ment. az összekötőkkel nem igen törődő 
Slaviával szemben. A pihent Sárosi dr. 
frissen játszott., láthatóan jól érezte ma
gát mint angol rendszerű összekötő, aki 
minden figyelmét a támadásra összpon
tosíthatja. Nyugodtan maradhatott elől, 
mert ott volt mögötte Lázár, mint tá
madó szélsőfedezet. Sárosi dr. szemfüles- 
sége öt gólban jutott kifejezésre s jól 
is irányított. Keménységre összekötőben 
nincs olyan nagy szükség, mint a közép- 
csatár helyén. Biró szürkébb volt a töb
binél, gyengén kezdett, de a végén még 
ő is belejött. Nagyon igyekezett.

Lázár kiválóan játszotta' az összekö
tőre vigyázó, előrchúzódó, támadószel
lemű szélső fedezetet. A jobbközépen 
mozgó Sárosi III. is lényegesen jobo 
volt, mint- Sarajevóban. Biztosan állt a 
lábán mind a hárorn hátvéd. Talán Pol
gár volt a legjobb, aki egyre jobb a 
középhátvéd szerepében. amely termé
szetesein azonos a kullancs-középfedezet
te!. A végeidé néha könnyelműsködtck. 
Csikósnak kevés dolga volt.

A lelkes S.avia dicséretet érdemel, 
mert az. utolsó pillanatig küzdött. Rom
latlan, lelkes játékosokból áll ez a csa
pat. Rutinjuk a semmivel egyenlő. Ka
pusuknak voltak széj> védései, de né
hány goiban ludas. Kissé agyanbombáz- 
Iák . . . Rengeteget vo'.t játékban a két 
hátvéd. Nagy hátrányuk volt, hogy a le
vegőben helyezkedtek s csak megtá
madni tudták a labda birtokában levő 
Fradi-csatárokat. A fedezetsorban Petko- 
vics, a balfedezet kitűnő, tehetséges já
tékos. A csatársorban is találunk uagy- 
jövő.iű játékosokat.

VJdovlesnak volt néhány veszélyes le
futása. szünet után a halszélen is bele
jött. Rajlics néni tudta igazolni nagy 
hírét, ereden lámpái ázás volt, de néhány 
mozdulata biztató volt. A kis balössze
kötő is tehetséges.

Ceaureanu különösebb hibát nem vé
tett. Többet mozoghatna. *A vitás goinál 
11-esfc kellett volna- ítélnie.

NBB

ff KRISTÁLY
gyógyforrásból palackozott 
ásván yv izet jgymife !

A SZERT LIKACS
S f é g F f i r d i é

■ téli uszodájának használa
tával megelőzi rheumáját.

perc), Csizmadia (29. perc). Horváth (34. 
perc) és ismét Csizmadia 39, perc) a gól
szerző. Szabót és Nagyfejeöt. a játék
vezető durva játék miatt kiállította. .Tó: 
Prohászka, Dunai, Spannberger és Csiz
madia, illetve Kiss, Jámbor, Hári dr.

Mise állása -

BIZTOS GYŐZELEM
Pécsi VSK—Lampart 3:1 (2:0)
Pécs, 1000 néző Vezette: FrantieH.

PVSK: Tahi — Hetényi, Radnaí — 
Köfalvi, Onódi, Mozsgai — Sós, Lendvai, 
Bérces, Sisák, Puszpán.

Lampart: Csintalan — Pu rezeid, Ha
raszti — Steiner, Szenes, Szomolányi 
Sós, Bihari. Wéber, Király, Tolvaj. Na
gyon szép játékban megérdemelten győ
zött az NBB-től búcsúzó PVSK. A 6. 
percben Sós szerzi meg a vezetést. A 28. 
percben Puszpán nehéz szögből lövi a 
második gólt. Szünet után a 12. percben 
Puszpán megismétli előbbi gólját. A 20. 
percben Wéber lövése a kapufáról Onó- 
dira, róla pedig a kapuba pattan. 3:1. 
Jó: Tahi, Radnai Kőfalvi, Onódi, Sós, 
illetve Szenes, Sós és Bihari.

MAJDNEM KELLEMETLEN MEG
LEPETÉS ílRTE A  SALBTC-T
SalBTC— Nyíregyháza 2:1 (1:0)

Nyíregyháza. 1000 réző. Vezette: Vass A
SalBTC: Géezy — Budai, Mátrai —• 

Kiss, Takács IV., Rogn.ir -  Jákfalvi, 
Osnberda. Jenőfi, Laozkó, Solnieczi. — 
NyTVÜ: Márki — Négyes! Hl., Gál — 
Almos dr.. Pocsai. Lovász — Biró, Szfl- 
kei*es, Kovács, Szalai, Mester. Végig 
nagyáramú, változatos küzdelemben ma
radt alól a NyTVE. A nyíregyházi csa
pat lekesen és jól játszott és ha góRövc 
csatára lett volna, könnyen nagy meg
lepetés érte volna ‘ a most már NB-ista 
SalBTC-L Nyíregyházi támadásokkal in- 
dúl a játék, de azután a SalBTC feljön 
és a 30. percben Jákfalvi megszerzi a 
vezetést, 1:0. Szünet Után — nagy meg
lepetésre — a hazai csapat támad, de 
nincs góilovüje. A 35. percben Selmeczi 
beadását Jenőfi bele jeli, 2:0. A 43. perc
ben Mester szépít. 2:J. Kitűnt: Mátrai. 
Jákfalvi, Jenőfi, Laczkó, illetve Márki, 
Négy esi III., Gál, Lovász.

REMEK TATABANYAI HAJJÍA!
Tatabánya—Tokod 4:2 (0:2)

Tatabánya, 2000 néző. Vezette : 
Schram m .

T S C : Konecsny — Németh, Róth 
—  Szabó, Smudla, Rozmaring —  
Hámori, Steiner, Jancsák, Pallag, 
Gergely. —  T Ü S C : Barak — Kecs
kés, Gárdonyi —  Kincses I., Mészá
ros, Kincses II. —  Tóth, Hevesi, 
Kellner II., Rozgonyi, Péntek. A 
két tartalékos együttes változatos 
harca a jobban hajrázó hazai csa
pat győzelmét hozta. A 15. percben 
Péntek, a 40. percben Tóth 11-esböl 
(Smudla kezezése miatt) a vendé
gek számára szerez kétgólos veze
tést. Szünet után remekül hajrázik 
a TSC. A 10. percben Németh sza
badrúgásból, a 18. percben Hámori 
lő gólt. (2:2). A 29. és 43. percek
ben Pallag két pompás „egyböl“ 
rúgott bombagólja hozza meg a 
győzelmet. Jó: Németh, Szabó,
Smudla, Gárdonyi, Mészáros, Tóth.

KETTŐRE —  HATOT....
Horog—Álba Regia 6:2 (2:2)

Dorog, 1000 néző. Vezette: Dénes.
DAC: Budavári — Prohászka, Cser

mák — Nagyfejed, Bánsági. Bárkai — 
Gyarmati, Horváth, Dunai, Spannberger, 
Csizmadia. — A R A K :, Vadas — .Rozse- 
nics, Kiss — Erős, Jámbor, Bokán — 
Hári dr. Hajósi, Lőrinc/., Szabó, Gontner,

Kezdeti bizonytalanság., után a DAC 
átvette a játék irányítását és biztosan 
győzött. A 2. percben Hári dr., a 10. 
percben Lőrinc/, gólja a vendégek 2:0-ás 
vezetését jelenti. Ettől kezdve támad a 
Dorog és a 25: percben Spannberger, a 
32, percben pedig Dubai 15 gólt. Szünet 
után biztos fölény közben Dunai (3.

Alföldi csoporti 
l.W M FC 22 18 1 3 114:22 37

■— Havas, Braun, Novak I. ■—- Fü
zesi, Hárai, Kiss, Jagcr, Pintér.

2. MA VÁG 22 15 3 4 71:19 33 Ganz: Dénes :— Potecz, Lasslng-
3. UTE 22.12 3 7 61:34 27 leitner -4 Budai, Pribil, Keszler —
4. Vasas 22 12 3 7 39:40 27 Huller, Simon, Virágh, .Bartos, Nei-
5. KEAG 22 10 6 6 39:30 26 bauer.
6. FTC 22 9 6 7 55:31 24 Mindvégig változatos, izgalmas
7. Postás 22 8 7 7 43:39 23 mérkőzésen megérdemelten győzött
8. SzAK 22 9 4 9 40:47 22 a WMTK. GóUövö: Pintér (2) és
9. Cs. Move 22 5 4 13 42:31 20 Potecz (öngól), ill. Virága.

10. SzAC 22 5 4 13 30:66 14 Jó: Szekere, Braun, Füzesi, Há
11. RTE 22 3 5 14 27:90 11 rai (a mezőny legjobbja), Kiss és
12. B. Kai. 22---- — 22 11:123 — Jager, ill. a közvetlen védelem, Pri

Felvidéki csoport • bil, Simon és Bartos:

1. SalBTC 30 28 1 1 135:21 57
2. DiMAVAG 29 27 2 120:30 54
3. BSzKRT 30 19 5 6 99:45 43
4. ó. Move 30 17 4 9 94:63 38
5. Salg. SE 30 16 4 10 69:54 36
6. SK Rusj 30 17 2 11 68:56 36
7. DVSC 30 15 5 10 73:63 35
8. B. Vasút. 30 Iá 4 12 63:57 32
9. Pereces 29 9 9 11 42:43 27

10. Kassal SC 30 10 4 16 49:88 24
11. Ungvár 30 8 5 17 49:82 21
12. Nyiregyh. 30 6 6 18 29:67 18
13. Losonc 30 5 7 18 32:68 17
14. Munkács 30 6 4 20 22:88 16
15. Beregsz. 30 6 4 20 28:118 16
16. Fülek* 30 3 2 25 10:39 8

* Törölve. f„?> X>!; ' '

Barátságos mérkőzéseit
BM TE-BIK  2:1) (1:9). Barútógos mér 

kőzés az árvízkárosultakért. Budátok 
Vezette: Mátrai. Góllüvö: Színnek (2)

Újra kiírják a Hajdu-Kupát, amelyért 
az elmúlt nyáron is a ha'jdnraejtyei csa
patok játszottak. .A kupa küzdelmei jú
nius 30-án kezdődnek.

Északon három Ilí. csapat nyert 
másodosztályban . csoport-bajnokságot: 
DiMAVAG III., a 'SalBTC I I I ,  és az 
OVTK IIr. A három csapat kürniétkő_ 
zésen dönti el a másodosztályú bajnoki 
cím sorsát.

V id ék i e re d m én yek
fülek: Fülek!' TC—Gyömröi VOGE 4:0 

(2-0j. Barátságos. Állandó füleki fölény. 
GóUövö: Havrán, Kalbács, Juraesek es 
Pál li

Érsekújvár: ÉSE II.—TornÍK'zi AFC
11:0 (4:9). Vezette: Bencsés. Mátyás-ser
leg mernózös.

Hajdúböszörmény: Debreceni TFC—H. 
MOVE 4:2 (1:1). Barátságos. Vezette: 
Pongrácz. Góilövö: Szabó (2), Nagy.
Kulcsár, ill. Cseh, Kiss.

Szeged: SzFIE ifi—Szolnoki MÁV ifi
3:0 (0:0). Barátságos. Vezette: Fekete. 
Góilövö: I.ádányi (3).

Nagykanizsa: Nagykanizsai Levente
válogatott—Tapolcai Repülök 4:0 (2:0) 
Barátságos. Vezette: v. Adorján. Gól
lövő: Váradi (2) és Gönci (2).

Diósgyőr: DiMAVAG ifj.—Salgótarjáni 
SE ifj. 4:0 (2:0). Ifjúsági bajnoki döntő, 
Vezette: Györkefalvi. Góllövő: Fopovics.

Dombóvár: L i a_I u< 1 áe>— 1) V Sl'í ÍJ: 1 (3:1),
Vasutas bajnoki. Vezette: l’anncz. Az I 
félidőben még ellenáll a dombóvári <v-!i 
pat, a II. félidőben erős Haladás-fölény. 
Góilövö: Moi'ócz (2), Kórokirai, Marosi 
Kovács I., ill. Galambos.

Kecskemét: Csabai Törekvés—KAC 4:' 
(1:1). É rommérk özés. Vezette: Grulicl) 
Góilövö: Szombati (2) és Ságh (2), ill 
Gáspár (S).

Komárom: N'emesórsai SKE—RFC II.
S:2 (1:0). Mátyás kiráiy-serteg. Vezette 
Szentesi. Csak nagy küzdelem után gyű 
zött a vendégcsapat. Góilövö: Fábri 13) 
Hl. Lehoezki II és Dobri.

TJjkomárom: UKFC ifi-Soproni VSE 
ifi 1:0 (1:0). Ifi bajnoki döntö. Vezette 
Sárközi. Góllüvö: Jakab.

Ceíldömölk; Haladás ifi—CVSE ifi 2:' 
(1:0). Vasutas ifi- bajnokság. Vezette 
Csermely. Góilövö: Gél és Szabados.

Baja: Pécsi VSK ifj,-Bácska ifj- 3: 
(1:0). Ifjúsági döntö. Baja. Yp(‘f í te 
Dómján. Rendszeres játékkai győzött ) 
pécsi csapat. Góilövö: Szabó, Naumov 
Jó: Szabó, Pozsgal, ül- Lantos.

Sátoraljaújhely: MÁV SAC-Nyiregy
házi VSC 4:2 (3:1). Barátságo*. Katar 
aljaujhciy. VczrUc: Bajos. Gtdb'w*- " * » '  
kai (2), Gergely. Eötek'S (öngól). íii 
Bodnár és Szép. — MÁV SAt ifi-Sh* 
kóló; VSC ifi 1:1 (9'0<. .B9r*!<*a*W>. ve
zette; 1 Tbáo, Góilövö:: Moldovan, ill
Juckl.

Amatőr
bajnoki mérkőzések

II. osztály.
. Keleti cs ipart

RÁC—KSC 4:0 (4:0). Rákospalota. Ye* 
»tte: Pusztai. Góllövő: Nártai (2) és 

Bradác (2).
III. osztály:

Keleli csoport
4VS€ II.—SzTE 11:3 (5:0). Góilövö;:

Kertész (4). Simon (3), Csabai. Dezső, 
Budai és Polgár, illetve Mészáros (2), 
és Németh IV.

V. osztály:
Északi csoport

Spárta II.—RÁC II. (2:1). 
Előkészítő osztály  

Déli csoport
A Ganz III.—Postás IV. mérkőzés el

maradt, mert a Postás IV. nem jelent 
meg a pályán.

BAJNOKI DÖNTÖ
WMTK—Ganz 3:1 (0:0)

Csepel, 800 néző. Vezette: Palásti. 
WMTK: Szekeres —  Nagy, Lenes

III. KERÜLETI LEVENTE- 
BAJNOKSÁG

Kisoélli-u.—Kiskorona-u. 3:1 (1:1). 
Góllövő: Zentai (3), Illetve Ju
hász II. w

Raktár-u.—ürönii-u. 1:1 (0:0).
Góilövö: Tóth, illetve Szanbauer.

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

9 p gőzmosó- és
kelmefesíógyár

Vlll.yBtftkay iános.u.43.
Telefon. Kiókok mindenütt

MOVE-boinoksdB
McSC-EStSE 5:3 (3:2). Góllüvö: B írt- i 

nyovics (2). Filkó. Mészáros cs Fusi, ill. 
Fodor (2) és László. .

ETSti—Szent .János 2:1 (t:0). Gollovo; 
Kratina (2), ill. Barta.

Pilisvbrösvárt—XI. kér. III- 4:1 (1.1). , 
Góilövö: Stehélt (2), Stausz (11-esböl) ca 
Manber. üli. Fogúi. . . .

Ráitpsliget—MKSC 5:1 (2:0). Gollovoi
Púldi (2). Tét (2. egyet U-ceboj) «s 
Kurta, ill. Slezúk. . T

(BKSE—PTK 2:2 (3:0). Gollovo: Dohár 
cb Pál. ill. Kaáb T.1I és Molnár- 

KZsTE-VllI. kér. SE 2:2 («:»).. Gol- 
lövft: Horváth ós Kertész, ül. bws «t

^MeSE—ESz.SE 5:2 (’ :«). Góilövö: Bara-' 
nyovics (3) cc Kcrnmiiüer (r)> 11 •• « '
ragó CL.
• TSEL—FTSE 3:3 (3:1). GóUövö: Simon 
(2) éft Kollár, ill. t f t e o  (U-OBből), 
Grábner (ll-esbCl) és Szabó 

T. Előre—Rákoshegy U9 (*:»)- Gullövö: 
Bótz II. c. . T . w tPesterzsébeti MOYE—Srent László 2;1 
(2:0). Góilövö: Fritsch ás Simor.; illetve 
Csilláin. .. xr .

PT5C—RAFC 2:1 (0:0). Gollovo: V.arro 
(2), illetve Dinga. ._

K E R É K P Á R O K ,
alkatrészek óriási v álasít-ékban 

a b i a m H l  szaküzletben, VII., 
P S m P A B k Thököly-Ét 26.

Kedvezd fizetést Teltételek. 
Eierképes árjegyzék Ingyen.

R o m á n ia
Barátságos mérkőzés. Temesvár; 

Ripensia—TMAC 4:0 (2:t). —  Ró* 
síea: RMTE—Kinizsi 2:0 (T:0Í.

Bajnoki selejtező: Bukarest: Olim  ̂
pia—Glória o:0 (2 :0 ). '

Németország
Bécs: Rapid—Union Oberschöneyejd*

(Berlini 3;2 (1:2). Bajnoki mérkőzés* **. 
berliniek Saiisch és Ziemke góljával y? 
2:0-ra vezettek, amikor Kabureknekj.al 
rült. gólt iíinie. Szünet után a Rflpid— 
fölényben, de csak az utolsó Verőben  
sikerűit a győzelmet kivívnia Dwoi 
két góljával.

J u g o s z l á v i a

Ligaminösítö mérkőzés
Skopljc: SK Skoplje—Jedinstvo

2:1 (0:0). — Banjaluka: Krasnik— 
Hajdúk 3:0 (1:0)-

Duna-serlegért. Szabadka: ZsAK 
—Bácska 1:1 ““ Bácsiopolya:
Dulcsisz—JAK 2:0 (0:0).

Varos közi mérkőzés. óbecse:
Úbecae—Zenta 1:1 (0:1). —, JCá-
roiy város: Károly város— Zágr|á>5 B) 
3:3 (3:0).

Barátságos m érkőzés. B fó irá d : 
Jügoslavia—Vojvodina 4:1 (2 |) - —  
Apatin: ASK—Bunyevác 6:2, í l:l ).


