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Csütörtök: g

üllői-út*. Ferencváros—BSzKRT, 
Vasárnap:

Kolozsvár: Erdély válogatott—Ferenc
város.

Ujjpest: Újpest—DiMÁVAG.
Kispest: Kispest—Gamma.
Szeged: Szeged—SalBTC.
Tokod : Tokod—Elektromos.
Szolnok: Szolnok—Törekvés. 
Szombathely: Haladás—WMFC.
Az NB II.-ben és III.-bán teljes baj

noki forduló. '

Az ifjúsági Kovács 4 méteres rúdugrása hozta meg egyetlen 
győzelmünket a német atléták ellen a második napon

Ö R Ü L H E T Ü N K  A  D Ö N T E T L E N N E K

N É M E T O R S Z Á G —M A G Y A R O R S Z Á G  2 :2  ( 1 :1 )
A magyar ttelsőfiármas és a szélsőfec&ezetek ugyanolyan gyengén iát- 

V l l m ln t  egy hl te.  Védelmünk kissé 
w J 2 2 5 í l a b h a U  és veszélyesebbek voltak és pompás labdakeze-

be ~ A  ne8Wet csapat lelkesebben küzdött -  A  magyar 
csapatban ezúttal csak a két szélső tűnt ki — Kiszely a második félidő

57* percében súlyos vállsérülést szenvedett
G Ó L L Ö V Ő :  L E H N E R ,  K I S Z E L Y , H A H N E M A N N ,  K I N C S E S

Ü l l ő i - ú t ,  3 6 . 0 0 0  n é z ő .  V e z e t t e :  D a t t i l o  ( O l a s z o r s z á g )
örülnünk kell a döntetlennek . . . Egy 

mérkőzés után, amelybe a rosszul ösz. 
Mseallított. rossz formában lévő magyar 
csapat is _ fölényben tudta végigjátszani 
a játékidő nagy részét, de csatársora 
olyan gólképtelennek bizonyult, akár 
csak — egy héttel előbb.
 ̂ Sajnos, a multheti összeállításában 

*olálló, tehát változatlan magyar csapat 
nem a kapitány bizalmát igazolta, hanem 
r multlieti formáját. A kormányzó úrral 

A,,'.n 3Ö.-°P° ember várta ettől a csapat 
hogy jóváteszi • multheti bágyadt és 

rossz játékát a ha csodálatos formaválto- 
v^st nem is várt senki a fiúktól (a szövet 
ségi kapitányt kivéve), azt legalább el- 
M  i ík’, 1i°^y küzdeni fognak szívvel- o (eKkei. bajnos, ezzel a küzdőszívvel is 
- okun adósak maradtak.

Minden ell«smoréNÜritkl például Ki 
*’ * •*■"’ aiKi l<-ignlúbb küzdött az önfolál

E ? C A  BALLON- 
L O V  RAGLÁN-
MIDEN és VIHARKABÁT
MÁRTON és SZÁSZ

Bálvány •utca 3 . Címre ügyelni.

‘Iozrusig. Szorzott egy gólt és  ogy súlyos 
öomleet, de ő és nóháaiy társa legalább 
megmutatta, hogy mi a magyar virtus. 
v A. érültünk iö a végén a d ön tétlen- 

kellett szégyenkezve tá- -nutik az Üllői-útról. Nem kaptunk 
kl- «* valami.
fwío /— voIlia nsyau győzni ogy
* i i t k  t r t ' m é s r ,m tU Í ’ dö-  e j ’ rá '

A német dárdával a kezdő füttyig
0V,áIo^ ‘ 0tt csaPat vasárnap '■ h fői 9-koi kényelm esen m egregge

lizett — é a kávé, vagy tea mellé sonka 
tojással is járt — féltízkor kikocsl- 
-■ott, a Hósok-terére. Itt az egész labda- 
rugócsanat résztvett a délelőtti ünnep- 
fA-giem. Bánok Borán a német válogatott 
atléta- es labclai ugócsapat jelenlétében 
Tschammer-I Isten birodalmi sportvezér 
koszorút helyezett el a Hősök emlékmű
vére. Ugyanekkor futott bo a marosvá- 
Sárhelyi váltó a Hösök-terére.

A • labdarúgók azután, visszatértek a 
Tellért-szállóba és háromnegyed 12-kor 
kötötték cl egyszerű ebédjüket. Ez Je- 
vesbőí, borjúsültböl, könnyű tésztából 
és befőttből állt.

A  korm ányzói páholyban
a német-magyaron

Az ullŐiuti pálya klubházának terraszán 
clhe.yezett díszsátorba már az atlétikai 
mérkőzés kezdetén megérkezett •'<,».■ 
Tschammer und Üstén birodalmi sport- 
vezér, Laesch szárnysegéd kíséretében. 
Osak hamar megérkezett Erdmannsdorf 
Ottó nemet követ, majd Teleki Mihály 
gróf löldmívelésügyi miniszter, Wlassics 

báró kultuszállamtitkár. v. Túrcau- 
rchcidcs Komán dr miniszteri Osztályfő
nök és az OTT vezetői, valamint Budapest, 
székesfőváros képviseletében Bődy László 
alpolgármester. Von Tschammer u>id 

hatalmas látcsővel vizsgálta az 
atlétikai mérkőzést, amikor megérkezett /asnady A agy András, a Ház elnöke, a 
is6met-Magyar Társaság elnöke.

Amikor a közönség a rúdugrásnál za- 
VaTÍa ugrókat, ,Teleki Mihály
gror íoldmivo ésügyi miniszter megkér
dezte Vangel Gyula dr-t:

7T • F eV}. tehetne ez ellen valamit csinálni? Hiszen ez sportszerűtlen!
A MASz elnöke kezét széttárva jelezte, 

hogy ezzei szemben tehetetlen.
Három óra harminchét perckor, éppen 

akkor, amikor a csapatok az első német 
goi után kezdésre felálltak, megérkezett 
vitéz Horthy Miklós kormányzó. Bizony 
rossz hírrel fogadták:

— A német csapat vezet egy-nullra.
A kormányzó azonban nevetve gratu

lált von Tschammer und Ostennak és 
elfoglalta helyét a német követ és a 
birodalmi sportvezér között.

A  magyar egyenlítő gól után nagyon 
izgalmassá vált a mérkőzés. Kormány
zónk cigarettára gyújtott és meglehető 
sen idegesen nézte a játékot. Alig szólt 
azonban, csak amikor 2:2 után a néme
tek belőtték lesgóMukat, akkor fordult a 
birodalmi sportvezér felé és kérdezte tóle 
~ gól meg nem adásának okát.

A birodalmi sportvezér megmagya 
rázta, hogy Lehncr lesállása miatt már

előbb le kellett volna Uijni az akciót.
A  mérkőzés végén melegen gratulált 

von Tschammer- nnd- (Istennek é? a kö
zeli viszontlátás kívánásával elbúcsúzott 
a birodalmi sportvezértől, majd a dísz
páholy közönségétől és vitéz Tárczay- 
Felicides Román dr kalauzolása mellett 
eltávozott.

Ezután megkérdeztük von Tschammer 
und Ostcnt, hogy mi a véleménye a mér
kőzésről. A .birodalmi sportvezér így 
válaszolt a Nemzeti Sport számára:

— Szép, férfias játékot láttunk és 
uhhoz képest, hogy alig vagyunk túl az 
idény kezdetén, nagyon jé  játék is volt. 
Agyben az is kitant a mai napon, hogy 
mindkét nemzet fiai értik a labdarúgás 
sportját.

Tasnády Nagy András, n Ház elnöke 
" , kővetkező véleményt mondta: Nagyon 
30 sutok volt, de mintha a németek erő
sebben, férfiasabban játszanának.

Vitéz Tárczay-Felicides Komán: Állan
dóan támadtunk, de legalábbis lóval töh- 
bet. mint a németek. Csatáraink azonban 
ismét puhák voltak.

Prém Lórúnd dr: Erős, jó  Játék. Mind
két csapat győzhetett volna, A mi csatá
rainknak nem ártott volna több erély a kenu előtt.

Pelkay Ferenc dr, szfv. tanácsnok- 
Izgalmas mérkőzés, amelyben a magyar 
csapat egy árnyalattal jobb volt.

Arató Géza: A mieink az angol rend
szerben is ugyanúgy pepecselnek és 
ugyanolyan lassúak, mint a régiben 
Balszerencsénk is volt
„ ?,i; l, t f0r VV Fd- U l : ’A7X sokanCsalódtak a játékban. Nekem a német

Job> S „  tetszett. Sok kereszt- 
labdaval dobták frontba csatáraikat. 
Bizony, a mi csatársorunkban néhány 
játékoson az öregség jelei mutatkoznak. 
Ezúttal a védelem sem látta el meglele- 
loen a feladatat.

Fél S-kor érkezett ki a német csapat 
-  Pályára. Kérdésünkre Herberger biro
dalmi edző kijelentette:

7" játszik.
iziTrvr, i rna rnele§'ítöbe öltözött német jé- 

a tizenhármán számú öltözőbe 
" í ! ™  be (ez az állandó vendégöltöző, 
fíü  ÍJ ..az0I>ban, bem mindig hoz balsze- 
feluerik a a ve'nl^.,i’ t'hII,ok), Léhner rögtön 
Piná m éi' Iholleffrc ,*» boldogan álla- 
nvom r«i,iv, gy C!iak 70 és fél kilót 
lég  ̂ jóságát b‘‘UnZler hétségbsvonja a mér-

Nagyon komolyak a német fiuk. lA t- 
szik, hogy dolgozik bennük a tudat: a 
nemet válogatott csapat még sohasem gyűrött magyar pályau.

Hcrbergernek vannak' most figyelmez
tetései a csapat számára, de ezek már 
nem a játékra vonatkoznak. Figyelmez
teti fiait, hogy a második félidő derekán 
ünnepi gyász-szünet lesz az aradi tizen- 
hét'O ii vértanú emlékére.

Xandry dr látogat még be az öltözőbe és 
néhány biztató szót szol a fiukhoz.

*
A magyar öltözőben Finta és Pákozdi 

az első. Utána egymás után érkeznek a 
többi játékosok. Kiszely, amint megérke
zik. a vörös Takácshoz megy;

— Xahiliám, nagyon erős gyúrást ké-
Belátogat az öltözőbe Tihanyi n .  is, 

aki lemaradt a nagyváradi különítmény
ről.

Lekéstem a vonatot — magyarázza.

SmüB SPORT, LEGJOBB!

Megérkezik Gidófalvy Pál dr. minisz
teri biztos is és ezt mondja:

— A II. félidő 20. percében a kor
mányzói páholy felé fordulva félperces 
tisztelgéssel emlékezünk október hatodikára.

Tóth, Potya edző a játékosokkal külön- 
külön bemelegítést véreztet, majd rövid

80-ik
jubileumi

OZMÁNÁL!
K ü l f ö l d i  v i l á g m á r k á k  
U r i d i v a t - ú j d o n s á g o k  
Me l e g  t é l i  f e l s z e r e l é s e k

Koroly-körút 3. a régi 
helysn

idő múlva a játékvezető sípjelére már is 
indulnak a játékosok kifelé.

A bevezető mozza
natok

Az atlétikai verseny nem tüzelte föl 
túlságosan a közönséget. de Kovács 
váratlan győzelme valamit mégis javí
tott a hangulaton. Jellemző a hangú- 
latra a következő' elkeseredett megjegy

Ha a futballisták sem győznek, 
nem jövők többet atlétikai mérkőzésre.

Három óra után hét perccel jelennek 
meg a pompás gyepen Dattilo vezetésé
vel a csapatok. A telt nézőtér viharos 
lelkesedéssel köszönti őket. Dattilo a 
partvonal és a félvonal mentén a pálya 
közepére vezeti a csapatokat. . Ott áll 
roár a folyamőr-zenekar is, amely eddig 
indulókkal -szórakoztatta . a közönséget, 
az ogyvonalban felsorakozó csapatok

mögött rázendít a himnuszokra. A né
metek előrelenditett karral állnak, most 
látni, hogy a nézőtéren is mennyi a 
német. A himnuszok után a helyválasz
tás következik. Jánosnak kedvez a 
szerencse s ő a város felé eső kaput vá
lasztja, tehát nappai hátban állíthatja 
fel csapatát. A német csapat fehér 
ingben, fekete nadrágban, a magyar 
csapat piros ingben és fehér nadrágban 
játszik.

RaiU
Dattilo sípjelére a két csapat a követ, 

kezűképpen áll fe l:
Magyarország: Boldizsár — Púkozdi

Pósa — Lázár, Polgár. Sárosi III. -  Kincses, Sáros! dr, Finta, Kiszely, Gyet vai.
Németország: Ivlodt — Janes. Moog — Kupfer, Goltlhrunner, Kitzingcr — heh ner, Hahnemann, Waltér, Coneii, Pesser

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A németek szerzik meg a vezetést, Kiszely fejesgóllal egyenlít

4* magyar csapat kezd, a balezilrny próbál támadni, do Kiszely tői Hahnc- mann elveszi a labdát ós az egészen
Boldizsárig Jut el

Polgúr jhazaadnsa révén. Boldizsár 
n»gm t labdát kap a német balszúny 
olőretoréB-jiből. Aztán belsőhúmiasunj: 
probalkozik, do nem értik meg egymást- 
Most a német jobbezárny támad. A ma

fa bélyegalbum 
Árjegyzéket érdeklődőknek bérmentve küld : Abonyl Jenő bélyegk i reá i edáse, Budapest. 

Váci-utca 45. szám
gyár védők rövid Adogatásai rendre el- 
ab adnak a német fodezeteoívm. Fin tát el- 
gáncsolják a félvonalonv de a játélkvó- 
zotő_ nőm lát oköt a fütyülésre. Megint 
a nemet jobbfizárny próbálkozik, de sze: lencsénkre Lohner lesre fut. V 3 ,,,,r- 
ben követ,kozák per>-'

az első magyar támadás.
Kiszely csele* tizennyolc méterre a ka
putól, de a Jobblábas lövésébe már bele-

«• ^ »“ Tssía
A nóm-ot kapu előtt magiad a magyar

kSnlTrdo'\ Védők MzonyUUn-ilvii.f', a bo-fi&k mnesonok rajta a 
líiü!*1 ne,'? történik semmi. Hosszúnémet előreaduet 15oWiiz«ár a tizenliato-
filfzőnvbs UrtVl!K lá,bbal tüW  vissza n tósU nvVi ^“ tvbszarnyunk hibás adoga
tó "h»,nbal níl,k *' 11 védelmünkön. Finta 
m\,tótly“ ,becn esuszkál- Gyom német tá- “™ !f, J011 Polgár csak túlzásba vitt 
m5otifab>II!1Vil - tiackázatosan ment kelle- 
í í a t f n. - ,® , í f * tben' Aztán Hahnemannt 
t Poligár nuííjdnem olengedi a
Mjiuno 1 bemet Öeezeikötőt. De aztán javít. 
1 oca haza adása után

végre jó támadást vezet a magyar 
csatársor (6. perc).

Pinta szökteti Gyet vált, ez majdnem a kapufáig futva ad bs, a beadás azonban 
túl hosszúra sikerül, Kincses vissza- 
©mell, Sárosi dr a S-oson hanyattesve 
akarja lőni a labdát és elesik, közben kezezett is. Pákozdi nem bír Posaarrel, veszélyes német támadás következik. 
Walter elszökik Polgártol és a jobb- 
SofízekÖtő helyéről élesen, lő a túlsó sarokra,

félméterrel azonban kapn mellé száll a 10 méteres lövés.
Polgártól ée Boldizsártól gól is lőhetett 
volna.

Most magyar támadás következik a 8 percben Kincsőé ügyesen cselez, a Végén csak szögletre tud menteni a német vé- 
d&tent. Utána Lázár támíul jól* C

Sárosi dr elé tálalja a lfi-oson belül, Sáros! fordulásból a kapu mellé bombáz.
(Elég sokkal.) Finta megint elctmszi 
tiszta helőzőiben, úgy látszik, a bőrszi 
öp,1, nincsenek rendben, Boldizsár megír 
lappal futva ment.

Jó magyar támadás következik. Moo 
test te,1 akarja tartani a kapurahúz I in tát, hlodt már kifutott a kapujábó

Finta benyúl, lövése a kapus mellett 
mar mar kapuba gurul, de Janes ott van és hárílja a veszélyt.

Most támadunk, de a csatár játékunkba 
rengeteg a hiba. Gyet vai támad jól 
i-- .pereben, befelé oselozcs után olőn 
gurít Fintán-ak, ez kiugrana, ha J ujk 
nem gánesolná el.

Ordító íl-es a 13. pereben, de Dattilo nem lát okot most sem a büntetőre. Hát mikor?!
Rögtön ezután a hátrafutó Kincses ii 

kább a labdáért nyúl és azon esik ke 
resztül Hahnemann, de most bezzeg fü 
tyül Dattilo. A németek egész ügyese 
játszanak a mezőnyben. Rendkívül mos 
vékonyak. Concn egésze® a Ualezeli 
fut és ott várja, sót rang is kapja a lat 
dát. a beadása azonban nem sikerű 
Hiába, a szélsőjáték még sem kenverc Kincses pompásan harcol, elveszi Moog
r?!«a i aSl i ^  ° 1S eícsúszik, pedig ma kitűnő helyzetben volt. Sárosi elenged 
Hahnemannt, de aztán az is elveszti
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Bemutatja: Ilésziet, estre

Hmmrz
Vili., Jözsef-kSrirt 3 7 -3 9

Készpénz, részletfizatés, csere ellenében 
kapható

j megzavarod ott. magyar védelem me-kcít í 
I lilámét csatáirok tovább támadnak. M e j-' 
i tisztán íutnat Lehaer. akit Jt*Qs< 
i teüenül szabadon hagy. A német ugyan - 
í úgy lő. mint az előbb. de vala^*' •••''! 

messzebbről és
I Boldizsái* most el vetőd ve szögletre tud 
I menteni.
I Egy bizonytalan pere után újra feljön n 

magyar csapat, Finta azonban nagyon 
• gyengén fejel, minden rnnges labda a né
| p íitifi bátran haneol. A r . ó m cjij- 

nv-án beletalpalnak és : n 'b ?d rú ":. • van 
i ellenük, de őzt Sár ősi TIT Klodt kezébe 

irányítja. Kínosan bizonytalan, a magyar 
védelem.

a labda a, kapuja leié futó Pákozdi 
fejére esik

és a 29. percben Pákozdi csak szogletr 
tudja tisztázni a kellemetlen helyzetet. 
Ezt Sárosi III. és Kiszely tisztázza. Az
tán Finta jól harcolja ki a labdát, de 
olyan sokáig vár a leadással, hogy mar 
a közönség is türelmetlenkedik és az ak
ciót a német védelem meg is tudja 
akasztani. Sárosi dr fejel, Mopg magasra 
emelt lábbal támadja. Kincses szabad
rúgását a németek könnyen hárítják.

A 31. percben végre kitesz magáért 
a magyar csapat.

Városi tlr. jól no előre Untának, ez rög
tön tovább adja (íyetvainak, Cyctvai
gy b«» ivei a eic,
Kiszely most nagy lendülettel ugrik a 

labdáért.
Peje megelőzi a kifutó Klodtot és az ívelt, 
labda a kapus fölött beszáll a német 
kapuba.

Kiegyenlítettünk. 1:1. 
örül a közönség.

Mintha most helyreállt volna a magyar 
csapat kissé megbomlott lelki egyensúlya. 
Jobban harcolnak a mieink, de az ossz 
játékban még mindig jobbak a németek. 
Sárosi dr, Goldbrunnerhez fejel tiszta 
helyzetben, de aztán jól lép közbe és a 
megszerzett labdával Pinta heves táma
dást indít. Átadása nem ér cl ugyan 
Gyetvaihoz, de a középre futó Kincses 
megszerzi. Jobbszélsőnk összecsap Kit- 
zingerrel, ügy, hogy Kitzinger sántít, 
mégi3 a németek ellen van szabadrúgás, 
mert Kitzinger nyúlt be szabálytalanul.

Kitzinger párpercnyi Bánthkáiúis után 
tovább játszik. Ki&zóly alaposan öa»zo- 
oöftp JanctoMáml. Jancci nagyon nyírja Ki- 
fizclyt, A fziibadrúgátit üyetvío K i :" ' l v 
fejére irányítja, de balösszekötőnk fejese 
mutat nem s.kerül úgy, mint az oiőba, a 
gólnál.Nagyon veszélyes moöt a n*emot ro 
ham.

| kor me 
jiy  n 
•cl.

-de 
5000-es

„rd.-vftk iöle, hogy fái-*. »  f e lémet fiú csak legyint egyet a ke-

o5í vannak a frissítők törül, mert 
félreértés folytán Beái készült el 
a meccs előtt megrendelt tea. Ar 
futás azonban elég- hosszú, még

arra Is van idő, hogy »  hirtelen _ elkészi 
tett. tea lehűljön. A játékosok végig az ol- 
t'-óben maradnak, csak Kinder, a tártá
vá' mert ki nézni a futást. Amikor njra 
kifelé indulnak a német fiuk, Herberger 
edző ennyit mond: , - ,— Teljestn nyűt a mérkőzve.

&  M A S  J Ö iS C  F É L I D Ő
Hahnentann újra megszerzi a lest, kincses egyenlit, Pesser dontu gólját nem adja meg a játékvezető
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Sákóczi-úi Legjobb választék, csere, javl 
tás. Kedvezőíizetési feltetei »k

labdát, Sárosi II r. nagy szerencséjére.
Sárosi III. céltalan labdákat küldöz 

előre és ezeket Kupler rendre elfogja 
Gyetvai elöl.

Az első szép támadási a 16. percben 
vezeti a német balsiárny.

Pákozdi alig tud beleavatkozni, rossz 
rúgását Walter fejjel teszi ki Pesser ele, 
Pesser beadása azonban Boldizsár zsák
mánya. Finta Kincses labdájával végre 
1Ő, de kapu mellé. A magyar védelem 
bizonytalankodik. Pósa kellemetlen hely
zetet ment hazaadással. Most magyar

FUTBALL
fölszerelés

MIIÜRES 1.
Taréz-körúl 4.
Uj telefon : 224-894.

A  német támadások _ körökkel gy or 
sahbak a mieinknél,

ha egy német csatár viszi a labdát, a 
többi „ész nélkül*4 rohan és zavarja n 
védőik liclyezíliedéeét. Nehezen inén Uvklí 
a mieink partra. A 37. por ebem Lázár c»4 
Sárot'i III. között dühöng a meg- nem 
értés. A hátvédeik mén lenek. # .

Megint a iniagyÁr balévárny támad jól. 
Gyetvai jó labdát ad Kiszely e*c, de az 
állít gat és a német védelmi bele tud 
lépni a  lövésbe. Védelmiünk bizonytalan 
kődik, de csatársorunk javít.

Gyctval pompás lendülettel megy át 
két emberen, a végén Kinoses elé tá
lal, a kispesti szélső éles lövést küld 
keresztbe, K lodt csak bele tud nyúlni 
a lövésbe. Gyeivel még visszaadja, 
de Janes szögletre ment (40. perc).

A  német csatársor nagyon veszélyesen 
adogat, a ll-c\s pont táján rövid p a o k - 
kial. de úgy. hogy a mieink mindig^ < e:«k 
rx utolsó pilla.natb:un tudnak belckoni. 
Biztató magyar támadás indul, do i ’m- 
ta mindig háttal várja a labdát ós amíg 
megfordul, a németek minden eaclgrt e l
állnak. Sárosi dr-on elakad a magyar 
clőrotörőft. Veszélyos német támadóéi k 
vetkezik.

A német csatárok könnyedén és pon
tos adogatással jutnak a magyar 

kapu közelébe.
Hahnemann elől csak nehezen tud Pá
kozdi szögletre szerelni a 44. percben. A
németek abszolút urak u fej élesben. Lá
zárt ©Igfáneeolja Goldbrunner paly< 
közepén, pontosan Dattilo előtt, ő azon 
bán n gáncsokról egész ksión velőmén^ 
nyol van. Jlm t U toy." / hot irt. \es: 
lyas német lámorlár, !p,lulliat ebből, do 
6zipvc-iw»éi«ft vtósre a íolulöviek. ,

A csapatok levor.ulasa közben zenei: u  
a folyamőr zenekar a kormányzó úrnak 
kijáró magyar himnuszra. Azok a játéko
sok akik még a pályán v annak, o közön, 
séfmel együtt vigyázzállásban hallgatják 
végig. Aztán az 5000 méteres síkfutásra 
kerül a sor.

Heves magyar rohan: yszoti be a má
sodik félidőt.' Kiszoly ée Gyetvaj Hintá
tól támogatva jó támadást vezet, Kiszoly 
lövétíóbe azonban beleié pn.de. Gy elvűi
fut el aztán, de túl rúgja a lab
dát a vonalon. Károsi dr porvto-san *y1’ 
tziuger lábára adja a labdá t, űzi an r út
tá bukdácsol megint. Úgy latoik  a bor- 
r z-egeit a szünetben cw-in tudlak rend ne- 
hozni. K iszoly Uuuasskodjk thje.es kns- 
hen szabadrúgás ellenünk, f  okozd: h: 
ház aztán Tvác.ár is, Báwu- esai g:vMK*nl 

ckc.sz'ani Kupiért. A nőmet bel
ső ':’ adogatását Bol lizaár akasztja meg.

Most Kincses támad, de o is lass-an, a 
nemet védőiem felszabadító rúgása azon- 
h,„,i Gvetvaihoz kerül s ő biztató, tamil; 
déist íkézd. jól ad a lt-cn pint táján all-1 
Kinc s  hez, KinceoR ki >  n^aiia, de a 
„ . ,r yon cvors Mooj? elrúgja a bőrt mőle. 
Máíwi lír . 95 méteres. «7.abadn:t'asa 
majdnem megtréfálja Klód tót. 
labda a kezéből, do, még idejebon vud 
javítani. "Most. mi támadunk, do i.n tn  
behúzott nyakkal lomhát fejein.,, per
sze hogy nőm si,került , ...Finta javít az 5. percben, szépen kitől, 
izép labdát ad Kincsesnek,

a szélső futtából hatalmas lövéssel a 
felső kapufára bombáz.

Gvetvai még vissze.emeli a kipattanó lab
dát de fejelésben alul maradunk.
a“  német előretörést Boldizsár a J6-oson 
(úl futva lábbal menti. . de ro\ idei 
Hahr.-manné a labda, Sárosi III. eHoszt 
de aztán fölényesen hágj ja, íiOay 
németek tőlo vegyék el.

Újra és újra támadunk, de a németek 
összjátéka sokkal pontosabb.

Finta jól kiugrana, ha Dattilo az előny- 
szabály teljes figyelmen kívül hagyásával 
nőm fütyülné le azon a címen, hogy 
lökték. Szabadrúgás a javunkra. \eszé,yes 
r.émet támadásból les miatt nem lesz 
veszély. Viszont a 8. percben Kiszely 
jól ugrik ki, a németek nehezen akaszt
ják meg.

Utána szögletet érünk el, majd Hahne- 
mann veszélyes kiugrása és Pesser hn-ése 
után a németek szöglete következik. 
Kiszely jól dobja támadásba Gyetvaifi az 
remek lendülettel fut pompaa labdát 
gurít a kapu elé, de a belsők helyett csak 
Kincses veszi magának a fáradságot, 
hogy befusson a labdával, de b már 
későn érkezik. Ebben a félidőben Concn 
játszik középcsatárt.

Gvetvai jó! támad, de lövése azonban 
Klodt könnyű zsákmánya. A néptelen 
rn-gyar térfélben 'viszont most hosszú 
labdát vágnak előre Hahnemannak. Föl- 
eár teljesen fedezetlenül hagyta a jcpes 
bécsit, aztán már elkésve szalad a 
gyors csatár után,

Hahnemarui még egy testmozdulaUal 
íe is rázza magáról és kényelmesen be

fut a 11-es pontos,
Ott a kapuját elhagyó Boldizsár mellett

nyugodtan a hálóba gurit.

szünettel áldoz október 6-a, az aradi 
13 vértanú emlékének.

Finta és Sárosi dr bukdácsolása n..,;r 
már állandó visszatérő mozzanata a já
téknak. Kiszely a német térfél középén 
némi forgolódás után lövéshez jut, c.e 
niessz" célt téveszt a bombája. Kiszelyt 
hátulról ellökik, Dattilo továbbot int, Posa 
ugyanő: • megcsinálja Léhnerrel, mos. 
szabadrúgás jár ellenünk. Kincses, So- 
rosi dr és Finta vezet egymástól k ;' 
méterre állva támadást a 11-es pont tá
ján, de

egymást akadályozzák a lövésben
Gyetvai ad be, aztán Kincses, de bejü. 
minden labda elvész. . .. ,

Sárosi dr végre jói fejel de koabe. 
kezezett. Sárosi dr-tól, elpattan a, labda, 
aztán amikor állítani próbál, könnye- 
ti én szerelik a németek.

A német csatársor .nőm Jut ^6hoz, 
folyton a miénk já^&z'k, cic rozsain.

A. 25. percben llahnoanarwi mait Urm<. 
(kiűrt-» Lchunr lesen kapja
u labdát, visszaadja Hah némán nak «

másodszor is lcs» 
a partjelző ezt Io is inti A 
azonban tovább engedi a Ia^ °  •
Hojlmema.ijn Uoreozibe ad, i ckozfl: 'A '1,' 
iiv-yetleiiiH lyukat rúg, Pessór teljCom 
tlestán áll, Boldizsár kifutva^ bele t » .  
lómii Pcsifijcr l'övóíoho, de ntós min>«,.’l 
n.iiK»f>n«ik o lt  a többi védők, hogy bogi- 
tciii tudnának Bold:zöaruak, a labda uj 
ra Pcrtseré és

a tehetetlen Boldizsár fölött a német 
halsaé «ö mcst a hí lóba tani.

A lövés pillanatában Lehnert lendülete 
már Boldizsár megó, a kapuvonal köze-
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A beküldő aláveti rnaírát a feltételek 
nrk. Minden szelvényhez ér» és 
malomban levő használatlan U) f.iiért' 
'élyeí-tet kell mellékel ni. Aki hMei 
kint ötn^l több szelvényt küld k • 
tele* ide keresltet (csillagot) ♦« nni

, /ti t 4«7íít* ereszt meí? esy lövért a^ ê e n ^ r m | e :r ő i  a U ^.fclé. 10

kük "oyotvai * ivet KLncsesher. át a másik

natb' dé a^m egvár^  nélkül i t
kezik egy nemet vedu cs n^,í.

n« k-m?r.

ostrom következik. Közben az előretörő 
Lázár Kincsest szereli. Gyetvai kétszer 
Is jól ad középre, de belül nincsen fejelő 
csatárunk.

A német támadást Pákozdi hazaadás- 
»al semmieíti meg. Aztán K bm w s- S ii- 
r<r,i <ir— Finta öesajéK’k után hinta m o
hái kitörni a jobbáréi aj. de partra nwn- 
Unek előle. Sárosi dr kercwzlUbdajat 
dyotvai a német kapus közébe íveli. 
Na gr von szép magyar támadás fut a 90. 
rmrebmi. A két Sá-rosi mdit.ia eh Ktezelv 
és Finta folytatja. Fmtfl jól perdít 
Kiuzety elé, Janes níonban rajta van 
án K-isaeIvv-el szinlo egyszerre ei 9 lao 
.Iához, ú«y hogy

a bomba kapu mellé száll.
Tg-hner lioadtásn Boldizsár zsákmánya. 
Aztán Sárosi ITT kap tapsot, niert ő 
földön ülve te birtokában tudja tarthat 
> labdát, a vége mégis az. nogy Jrlantn 
marin kerül lüvöhfdyzatbo te bomnaja 
nem sokkal kerül a kapu föle. A  gé
perőben Gyetvai labdájává*

f l l ia  jól kiugrik, egészen a kapufa 
mellé kerül.

Bátra adhatná annak, akinek > akarja. 
<lé ö még egy esett csinál es akkor már 
8aorou«atott helyzetből csak rossz Lob 
dát tud küldőni Gyetvaihoz.

Gyetvainak igazítnn! kell, úfr, bogy 
a lüréóébe mar bele is lopnék.

OoVBmiuncr rr.agavnt omolt lábbal fejte 
rn-ria K iiciv t. a vosrelyes jatáí tipikus 

de Dattilo to: áblot int, Magyar 
támadás után a 21. perehun ^mduietea 
rémet roham jön .

Pompás heiyeeerés, modem támadás!
\ magyar védelem rosszul vált, Lohaer 
bead Conennek, ez VValtért küldi előre, 
Walter pedig léim ért,

Lehne-, tisztin fart a kanura és szinte 
a fű alatt surranó lövése Boldizsár 

és a kapufa között száll a halóba.
IsO-ra vezetnek a németek! , .

A gól után érkezik a kormányzó ur s 
elfoglalja heiyét a díszpáholyban. A

2:l-re vezetnek a németek, védel
münk nagy hibájából.

Most a magyar csatársor próbálkozik, 
de bágyadtan. A szélsőkig pedig nem jut 

lel a labda. Sárosi III. megint fölényeske
dik cselezni akar, rászedik tőle a lab
dát! A német védelemnek most egy pár

mérték sjzorint !*■ 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT

i á « r > s < A  V il i ,  B a ro »* .n tca  •#.
£jé ^  t elefon : 149-400

A szünetben
Fáradton. Izzadton jönnek he az öltő 

zöbe a magyar játékosok. Finta pa-; 
naszkodik:

-  Nagyon kemény a talaj, azért csű 
szók el annyit.

Tóth edző mondja:
— Fiúk vágjatok labdát az ellenkező 

oldalra. Csak igy tudtok valami ered
ményt elérni a jól védekező nemetek 
ellen.

Vitéz Oinzemj "Dénes dr szövetségi 
kapitány hangosan mondja a fiuknak:

— A játék nagyon szép, de loposab 
bán adjatok egymásnak labdái. .4 szél
sők ne vaktában adjanak be, hanem 
nézzék, hol állnak a mieink belük Sá
rosi t l j .  és Lázár vigyázzon az ellenjel 
két összekötőjére,

Kiszely dühösen magyaráz;
-— Dattilo teljesen jogos 11-est nem 

adott meg a javunkra, amikor Fintát 
elvágták.

A fáradt játékosokat Takács és Ba
logh gyúrók hűsítik, szárítják. Dinié ny 
Bajos edző is foglalatoskodik a játé
kosok körül. Belátogat az öltözőbe vitet 
Pétery  Jenő alezredes, az FTC tagja, 
akit nagy örömmel üdvözölnek a játé
kosok A fiúk dicsérik a németeket, 
hogy milyen jó l játszanak. Végül az 
edző ezt m ondja:

_  Fel ne adjátok a játékotI Azt hi
szem, újabb gólra a németek nagy\i
visszaesnének!

*
lierberger edző érkezik be elsőnek a né 

met öltözőbe. Első szava B dicséreté;
Szép já ték , i<> iram nagyszerű hu: 

delem.
Nyomban áttér más témára:
— tliná a két gól véletlen műve, vagy 

véletlen hiba következménye volt -  
ahogyan vesszük. Az bizonyos, hogy mtml 
a két kapus benne volt a goiban.

Kitzinger ápolja a ballabszarat. Sip- 
csontjára kapta a rúgást, a csontvedo 
azonban felfogta n rúgás erejet, így csak 
egy kis daganat látható a lábszárán. Ain

rendkívül gyenge pillanata van. Előbb 
'Kincsest engedik el, 3 az o lövése csak 
I kevéssel téveszt célt. Aztán a hátvédek 
éfi a kapus is hibát hibára halmoz, oá- 
rosi dr. a jobbszélen jó  támadást tud 
vezetni, a beadását megint Kincses lövi, 
de most is elcsúszik a lövése a jobb 

| sarok mellett.
A magyar csatársor most támad és a 

16. percben végre kitesz magáért.
\ jobboldal vezeti a támadást, a 16-os 
táján álló Finta kap Kincsestől meredek 
labdát és remek testcsellel teveszti ineg 
a német védelmet. í g y  tesz, mintha kt- 
íutna a jobbszélre, de hátra sarkal a 
kapu elé, ahol

a hátulról nagy rohammal _ érkéz* 
Kincses teljesen tisztán lőhet.

Lő is, fényesen eltalált lövéssel 12 méter 
ről a túlsó sarokra félmagasan. A 
olyan erős, hogy a, vetődő .Klodt kézé 
elsodorva a túlsó lécről vágódik be a 
hálóba. Bemek, védhetttlen eol* > 
ség örül az egyenlítésnek, do a pompa* 
gólnak is.

2:2!
A németeket nem töri le »  B*1- Ke 

ményen támadnak. Conen a !«• Perct>en 
remek meredek labdaval küldi előre le s  
sert, Pákozdi nehezen fordul és

a gyors Pesser a Ö-os Sárikából, 1,'-S l í̂ 
kévéssel bombáz a kapunk meue.

Sárosi dr kínosan, erőtlenül megy rá a 
labdákra még tiszta b e le te k b e n , ía  
semmit nem ér el, majdnem minden 
labda elpattan tőle. Polgár " ú f4* s? &‘  
badrúgás van. de nem lesz semmi beloie. 
Hahnemann indít veszélyes támadást de 
Pesser labdája partra csúszik. írn ia  a 
labda mellé fejei. Kiszely jól támad a 
halszélen, de a kapu mogé ível. A 20. 
percben a játékvezető megállítja a játé
kot, a közönség felállva, rövid gyász
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Október 10-én, csütörtökön

újból, harmadszor is (!) lesen állt.
Most ítéletét megváltoztatva, a ma 
ryar kapu közvetlen közeiéből Ítél 

szabadrúgást
Furcsa Jáiéikvezetés! . ,
\ magyar csapat játéka, eenmnvet «e-m 

IcS  Több a ,,lesirt“  gól után sokat van- 
nak Játékban csatáraink, de belül semmi 
sem megy. A * .  permien Halmcnaon 
megint kiugrik, ugyanúgy, mint a má
sodik német gólnál, senki fceni fut ra, d«

Polgár nagy nehezen utoléri, Hahne- 
maun egy cselt csinált és tiszta 
helyzetből rosszul talalja el a lab
dát, ágv, hogy kapu melle perdül.
Véiiclniimklöl ebből »  fül . *í‘.t

volna Polgár lesve akarja allit-wH Lom.nl, 
ez azonban kitör és Pákorali csak yehe- 
ẑ 'ii 1n<l javítRB'i. Most Sárosi tlr es * ,,l*‘ 
S Yet cíerél. Pósa ad haza a német 
jobbszárny elöl a SS. percben. Aztán 
Sárosi dr halszélre szánt fejese száll * 
német kapushoz. Finta labdáját Ki_/.in 
ger kézzel fogja el, de a játékvezető ezt 
sem látja.

A németek támadnak most, Sárosi n i-  
egyáltalában nem törődik Haimemanna . 
a német csapat legveszélyesebb emberc- 
vr.I. szerencse, hogy ez kétszc:r egy ma- 
után lesre fut. Gyetvai jól adja be tu-
szely labdáját, a kavarodásban nemei
kezet ér a labda Kincses löyésoutón <l‘; 
a játékvezető nem lát szándékosságot. 
Pákozdi lyukat rúg, Polgár ment, aztan 
Polgár engedi el Hahnemannt, -
Hahnemann ront. Kincses szépen ’
de a beadását Goldbrunner fejeli 
tán Kiszely tör előre nagy J
balszélen, de csúnyán *
XO-os közelében, úgy. k W , ,4 ' 9; ™ 1 «  pályáról a 37. percben. J ^ z á j keze* 30 
helyzetben. Sárosi III. el'ó"f«Ihez lejei, 
Pákozdi nagy üggyel-bajjal ment szög 
Ictí*C,

Sárosi III.brunner Conenhez játszJ., aM tisztái; a j  
11 méterre a kaputól, ae

Boltosár ©lvctődve védi u félerőí lövést,
hár csak másodszorra tudja véglegesen el
fogni SároS III. megy előre és 30 méter- 
rő! a Springer-szobrot bombázza. Sárost 
dr szöktetésével végre Finta is csinál 
valamit, jól kiugrik a 16 osról, de szoron
gatott helyzetből mellé lő.

STRAUB SPORT < LEOJOBB

délután 3 órakor

Ferentváros-
BSzKRT

Nemzett Bajnoki mérkőzés

Kiszclyvel valami komoly haj lehet, 
mert a vörös Takács felköti a karjat 
és úgy támogatja végig az emeletes 

lelátó előtt a pályáo.
Sárosi IH. cselez, elveszik tőle a láb 

dát Sárosi dr szintén így Jár. vívj. 
játszadoznak a középvonal táján a nőn-H-t 
térfélben a mieink anélkül. ]?0&v  
lépést is tudnának előre &*Mnb 
Lázár miatt szabadrúgás, e? 
németeket. Polgár nem megy J A  Conenre, 
az hátrajá'^zik Hahnemannhoz, tl3z
tára játsza Lehnert és

A veszélyes szélső nagy lövését Boldi
zsár csak kiütni tod ja .

Szerencsére Pákozdi jó  fccjJen ^  a

Kupfer eiől. jótér. Gyetvai támad jől, 
szépen gurít a középre,

Fiuta egyből IS és a bal sacctara tartó 
r-mek lövést Klodt nagy vidésscl úti 

szögletre.
A szögletet rosszul rúgja Kincses. Pósa 

jó  labdával küldi előre Gyetvaát, ds az

lenpiliet, aztán Kozep.ate..kai tvb 
# S^'gletarány: 4:4 (füldiőben 3:2 volt a
németek javára). , t  snrbaállvaA mérkőzés után a csápotok sorba n  £  
elbúcsúznak a közönségtől, ue nme^ 
jós ünneplés . . ,

A m érkézés után
ér be az öltözőbe a vörös Takács karján 
a súlyosan sérült Kiszely.

_  Jaj, de fá j, — nyögi fájdalmas arc 
cal a játékos. -  Nagyot .roppant, ami.kor 
elestem, érzem, h ogy  eltört a vallam. Vi
lCD im Iny Lajos edző csillapító porokat 
ad be a játékosnak. A vörös lakács olló
val levágja a mezt a játékoméi és i a  
raí?ó Ferenc dr. és Pápai János dr, oj 
vötök m egvizsgálják K is ie jy  fudm* mre- ]4t. A helyszíni vizsgálat nem tudja meg 
állapítani, hogy törést, vagy ficamodast 
szenvedett-e a játékos.

Kisvártatva megérkeznek a mentők és 
a közben felöltöztetett játékost, az egyik 
klinikára szállítják vizsgálat véget.

A beérkezett játékosok mind kőruláll- 
ják Kiszelvt és vigasztalják. Pósa és .Lá
zár fájdalmas arccal mondja,

— Nagyon jól játszottak a németek.

Sz b á lyo sn sk  tartják  
a ném etek a meg nem  
adott góljaikét

Fegyelmezetten vonul be inaen-ika német csapat. lierberger mtadegyiK
játékossal kezet szorít, gitvt < T-iama- 
Nyomban utána megindul a bécsi
rosan hangos lesz az OltbrK. A két becsi 
Hahnemann és Pesser a 
sze mind azt mondjak. hogy 
■-ólja, ami a győzelm et jelentette volna 
és "amit Dattilo nem adott m eg, szaba- 
íyoa volt. , ... ,. .Ilerbeá’iíejf lecsend esi *-i tiaio.

_  Mi a játékvezető ítéletét mindig 
tiszteletben tartjuk. Nem tiltakozunk, 
sohasem. Most is tudomásul vesszük még 
akkor is, ha véleményünk szerint az 
téves.

A játékról ez a véleménye Herberger- 
n ek ;

— A játék képe alapján a döntetlen
eredmény igazságos. Mi azonban köze
lebb álltunk a győzelemhez. ,

Azután nyomban a játékosokhoz lor
dul és elemezni kezdi a játék egy<*3 
mozzanatait: , ,,

— Még a IT. félidőién i» olófordult
többször lg, hogy két jdtéko« wadiu-Ut 
ugyanarra íj labdára... . . ._  -tA jáfcéko6ok n.zoi:A» n nw~g mindig mi*]-- 
UitUu.koduak a dönt«U«» miatt. Horborgetr újra csillapítom pró
bálja őfcot é s - íg y  szó '1 , . , „— Do nat meg beli adni, hogy a  ma
gyarok ntósodik gólja boni'balovésbbl
eK| lt'r%pttli.t egyet K incses lövéséhez 

Megicérdczünk néhány nőmet jatókcei;: 
TV v o lt  a magyar csapat, do 

c z S ' og'y kin nzcronesével le kellett yoi- 
na evetenüftk. A  m agyar oespatban Km - 
c , ^ ‘játéka tetssett nekem e  legjobban. 

Hahncniann: Voltaképpen megnyertük

a j j - m ü e r J ó  nicccs volt. Nyerhottíiuík 
volna, do a7ért a döntetlenre sem lőhet 
wA mondani, hogy igazságtalan volna. 
 ̂ í ’ csser: Szó som lőhetett lesről a gó

lom előtt.

A le látó  vélem énye
Vitéí liurédy Béla, volt miiúsztereinek: 

Az- első félidőben érdekes, izgalmas volt 
a játék, a. szünet után már nem játszott 
olyan jól a két csapat.

Vitéz Jaross Andor, volt miniszter; 
Lassúak és puhák voltak a beisőosatá- 
raink.

Vitéz Uáci Jena, volt miniszter: Uí-iyö-lb* 
az a véleményem, mint az előttem szőlő 
két urnák. Ilyen belsőcsatárjátékkal nem 
lehet mérkőzése nyerni. , , . __

Misángyi Ötté, az OTT főtitkárai Ügy 
játszott a magya* csapat, mintha béklyó 
lett volna rajta. Ha élelmesebb és gyor- 
sabb a csatársorunk, 3—4 góllal győzünk. 
A németek védelme szilárd. Izgalmakban 
bővelkedő mérkőzés volt. . . . .

Hans Piffl, a Deutsches Nachrichten 
Bureaa tm lósítója: A harmadik német goi 
teljesen szabályos volt. A német csapat 
meglepően jól harcolt. Persze, nem me
hetett olyan jó l a játék, mint a sokkal 
gyengébb románok és finnek el km* A,
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legjobb magyar Kincses, a legjobb né
met Hahnemann volt — véleményem 
szerint.

Beszterczey-Jacoby Holland dr minisz
teri tanácsos: Erősáramú mérkőzés. A 
belső báriruas nagyin gyönge volt. 
Gyetvai és Ív in esés annál r remekebb. A 
meccs vége feló már egymást igyekeztek 
gólbólyzctbc hozni. .

Veres Imre, a MAC ügyvezető alelnoke: 
Sokkal élénkébbek. gyorsabbak voltak a 
németek támadásai.

Vitéz Szánthó László, a BBTE elnök
ségi tagja: Nem vártam a németektől
ilyen jó  játékot. Az eredmény igazságos. 
Kincses gólja! Cccc----

Ba-rcsay János, a BLASz ügyvezetője: 
A magyar belsőhármas nagyon vigyázott 
Kincsesre . . , Szélekre való játékkal gó
lokkal nyerhettünk volna. Siralmas volt 
ti magyar belsőhármas. Az eredmény 
igazságos.

ősz Sándor dr, a JT budapesti főtit
kára: Feltűnő, hogy mennyivel lassúb
bak voltak a magyar játékosok. A mieink 
erőltették a magas labdákat, pedig a 
németek fejelésben is jobbak voltak.

Tóth Lajos dr, a Ferencváros intézője: 
Sajnos, sok gyenge pont volt a magyar 
csapatban. Dattilo nyomta a magyar csa
patot.

Görgényi Lajos, a Kispest , főtitkára:
Megérdemeltük’ a döntetlent. Ilyen belső- 
hármassal . . . Kincses megint nem ka
pott elég labdát.

Senkey Imre, az edzőalosztály ügyveze
tője: Meddő lassú magyar csatár játék. 
A németek nagyon értenek a védekezés
hez, de a támadáshoz is.

Lengyel Károly, a BLASz főtitkára: 
Megint csak pepecseltünk . . .

Molnár Ignác, szövetségi edző: Most
láthatta mindenki a német csapat játé
kán, hogy az angol rendszerben its lehet 
technikásán, ötletesen, gyorsan, változa
tosain, özép-en futballozni. Sőt ebben a 
rendszerben mindezt még jobban lehet 
játszani, mint a régi rendszerben.

Hauser Jenő edző: TI yen jó és kemény 
német védelemmel szemben nem lehet 
élvén ycs ülni ilyen puha belső hármas- 
sál.

Zsengeller Gyula: A belsőhármas tag
jai közül csak Kiszely igyekezete érde
mel dicséretet. A németek jól játszot
tak.

Hidas Ödön, gáti utónk: Hű, de lassúak
voltak a mieink! . . .

Szcndrődí Lajos: Tintának a lyukrafu 
tás az igazi játéka. Sár ősi dr és Kiszely 
azon bán erről meg feled kezelt.

Kiss Ferenc, a Színművészeti Kamara 
elnöke: Nagyon élvezetes mérkőzés volt. 
Boldizsár jól védett, de egy gólt védhe
tett volna. A magyar csatársor gyenge.

Upay Tivadar színművész: Kincses gól
jáért érdemes volt kijönni.

Táray Ferenc, a Nemzeti Színház mű
vésze: Tizenöt éve most voltam újból 
mérkőzésen. Többet vártam a magyar 
csapattól.

Lanber Dezső golfbajnok: Finta, Sárosi 
dr és Fosa volt a magyar csapatban a
leggyengébb.

Ifj. Bethlen István gr.: Nincs belső-
hármasunk.

Vásárhelyi L. Jenő, a leniszszövetség 
elnökségi tagja: A németek hibátlanul
játszottak az angol rendszert.

faiért volt szabálytslanPesser géSJa?
A mérkőzés után beszéltünk Dattilo 

játékvezetővel, ő  a következőket mon
dotta :

— A mér köbé. s inkább küzdelmet ho
zott, de azért a játék is magas szín
vonalon mozgott. Az eredmény feltétlenül 
igazságos. Az I. félidőben követelt 11-es- 
m'l nem láttam, hogy Fintát elgáncsol
ták volna. A nap a szemembe sütött. 
Pesser góljával az volt a helyzet, hogy 
a partjelző által korábban Leintett lest 
nem ítéltem annak. A gól után azonban 
— amikor a partjelzőt a magyar csapat 
tiltakozására megkérdeztem — kiderült, 
hogy amikor Pesser másodszor lőtte a 
labdát, akkor az egyik német csatár 
(Concn vagy Hahnemann lehetett) köz
vetlenül a kapuvonal előtt állt-. B it fel
tétlenül lesállásnak kellett ítélnem és 
ezért rugaítam onnan a szabadrúgást.

Megint a csapat tengelye mondott
c s ő d © !

Úgy látszik, mégsem megfelelő az a 
.válogatási mód, amely arra alapít, hogy 
..ilyen rosszul még egyszer úgysem tud
nak játszani" . . . Tudtak . . . Főleg 
azok, akiktől a kapitány javulást várt. 
Egy korszerű angol rendszerben játszó 
csapatnak a két szélső fedezet és a két 
összekötő a tengelye. Erre a négyesre 
épül fel a csapat, innen indul ki a tá
madás és a védelem egyaránt. Azt hisz- 
szük, szinte fölösleges külön leszögez
nünk. hogy a magyar csapat megint 
,, tengely törött" volt. De menjünk sor
jában.

A mérkőzést bármelyik csapat meg
nyerhette volna. Voltak a németeknek is 
tiszta helyzeteik, voltak nekünk is. A mi 
belső csatáraink vészes lassúságán és 
forgolódásán egy seieg jó helyzet ment

veszendőbe. De ne feledkezzünk meg a 
németek megadott, majd visszavont gól
járól sem. Arról se feledkezzünk meg, 
hogy a német csapat kulturáltabb labda
rúgást mutatott be, lelkesebbek voltak, 
jobban küzdtek, labdakozelésük jobb 
volt, fejelésben magasan fölöttünk áll
tak. Mi többet támadtunk, de ennek a 
főoka az, hogy a német szélsöfedezetok 
nem feledkeztek meg védőfeJarlatukról 
sem. nem csatangoltak állandóan elöl.

Általában a németek taktikailag lénye
gesen érc* í többe k i1 ok m utat 1? ózta k. meg
mutat Iák, hogyan lehet a. ,,merev’* angol 
valószerben ötletesen futballozni. Ha 
mindezeket figyelem bevesszük. akkor 
nyugodtan azt mondhatjuk, hogy mi 
örülhetünk a döntetlennek.

A mérkőzés nagyiranni volt és helyen - 
kint élvezetes. A közönség akkor bosz- 
szonkodott. amikor látta, hogy egyes ma
gyar játékosok mennyire kerülik az 
összecsapásokat, bosszankodott a sok ok
talanul fölemelt labda miatt, de legfő
képpen akkor bosszankodott, amikor jú-

M.L.Sz. ALT Ab 
U ÍTÉLÉS tTLTT F U T B A Z L - 1 
L A B D A - i n  P 1

| &É<SLE§8 Futball-labda készítő ni. 
Jóaaef-krt. j:í . Árjegyzék.

tikosaink megálltak, prpensrJgcttek, cse
lezgettek s a végén leadtak —- rosszul-

Ezúttal néha megr-megingott hátul a 
három hátvéd is- Kétségtelen azonban, 
hogy a feladatukat ennyire nem telje
sítő szélsői ed őzet ek mögött: nehéz ját
szani akár a középen, akár a szélen. 
Egyenesen szerencse, hogy a Sárosi 111- 
által állandóan szabin Imi hagyott Halmc- 
mami csak egy gólt lőtt. Szélsőfedeze- 
teink helyezkedése egyenesen  ̂ primitív 
volt. Nem tudjuk, milyen taktikai Isko
lázást kapott, a csapot, de kétségbeejtő 
volt látni, hogy a két fedezet, különösen 
Városi HL, mennyire nem intett hatra, 
ha keresztülmentek rajta. Az* ilyen játék- 
felfogás csak leégethet; a védőket. SZti- 
sőfedezeteinkot .egy-egy előrclvclt labda 
reménytelenül hidegre tette s ok nem is 
nagyon igyekeztek KI javítani hibájukat. 
Ezt nem szabad szem elől iévrstzcnünk 
akkor, ha akár Pót-a, akár Polgár hal
ványabb teljesítményét vizsgáljuk, rá- 
a ózdinak volt még némivcl jobb dolga, 
meri Lazár, ha távolról is, de volamcny* 
nyíre megközelítette azt a felfogást, 
amelyben a korszerű szélsőfedezetnek 
játszania keli. a  múlt héten a ju g o  
szlávok túlságosan védelembe vonultak, 
az o összekötőik nem használták US a 
szélsőfedezetek áltál hagyott teret. Hah- 
n©maírnek azonban inkább támadószelle- 
müek.

Kevesebb két kapus játékra ég több is* 
kolázásra szorulna válogatott csapatunk. 
A süket jobb- cs ballabak megnehezítik 
a játék helyzetét. Technikában a német 
csapat többet nyújtott.

Uelt-cc-ui i»iiainlc )iv«UiR jiiUikit ItiiAu 
fejow-l Ma HÍJ' <l!«V “ 'ér|':',u " 1U/unőni lehel, ját-zani. Iw a knrulnwnyoH, 
cifra, iuűtmbtó. iramot Irfckrao játék 
már Végérvényes™ a múlté. Sajnos, a 
üssüvctBéiri kapitány meg mmOig í.v  
gasakcKlik a jk h o z  a nevekhez, akiket u 
nagy neveknek tart. A „ m m  
dója megint ö*w:'.oonilcjni. Az hitír de

rült, hogy a. Sárosi—Finta—Ki«ze] y hár
mas tud még egyszer „olyan” rosszul 
játszani, do vájjon a Zsengéi lér—Palatí
nus—Tihanyi II. hármas tudott volna-e 
még egyszer olyan jól játszani, mint a 
evvü t ö rt ö k i edzésiéií ?

Szerelnénk végre egyezer olyan vív 
logiitoit csapatot látni, amelynek a já 
tékosai: , . . .1. Gyorsak futásban és 1 abdakczolésbe n 
egyaránt.

2. Kitüntetésnek tartják a valogHtott-
ságot és ezért lelkesek és tudnak, küz
deni. , . . .3. Taktikailag Iskolázottak és hisznek 
is abban, amit játszanak.

L Fegyelmezettek,
5. Formában is vannak.
f». Nem akarnak ,,leégetni" senkit...
Tőihez persze az kell. hogy legyen

vJso a név-válogat.ásnak. _
Á mérkőzés nem volt egészén tiszta, 

volt néhány szabály tálán belem ent. 
Ebben mi mikét csapat egyformán ludatj. 
Meg kell dicsérnünk a ivemet csapatnak 
Nportszerfi viselkedésé;;, amellyel tudo
másul vették a megadott gól vieezavo- 
párót. , , . . . . .Bof.sziuwgteljem, de Uuinlsagos merko- 
/•' - vi,li. r '/i 'f  "w'..-. hogy eg> _ hét múlva 
nincs válogatott mérkőzés. Télö. hogy a 
Oisnimt akkor sem változna azzal a m os
ok olá>'-al. hogy „no do harmadszor csak 
nem lesznek ilyen rosszak...”

A Rém ei csapat m indenréssé&en akadt 
kitűnő Játékos

A német csapat lény égésén jobban ját
szón, mint legutóbb Berlinben. A lt 
játékos 10 csapatból került ki, do ez
egyáitalán nem Iniszolt meg az összjá- 
tókukoh. Megértettek egymást.

Ki őrit kapus nem igazi kapus. Ar. 
első gól mik elöli például nagyon rosszul 
futott ki, ezenkívül sokszor helyezkedett 
rosszul s a labdafogása sem biztos. Sze
ren c*>éjér© a magyar csatárok nem fog* 
lalkoztnUák túlságosan. Csak n f i .  fél
idő 42. percében láttunk KlodHól igazan 
nagy védési. Ekkor FKta jó  lövését 
pompásan tolta ki szög! ?.

A három hátvéd nagyon okosain  ̂.lát 
szolt. Többek között pompásan helyez- 

• i bétvédek — ügyesen ~  
vi,m alllak rá a szélsőinkre akkor. otn>; 
ker erre nem volt szükség. Ha a mafii k 
cl dalon folyt a játék, akkor pompa^au 
húzódtak befelé. Goldbrunmr, a közép- 
hátvéd égésién másként játszott, min* 
tavai v, amikor a német csapat ml 
aranyban kapott, ki Budapesten. Most 
pompás formában van s szóhoz sem en- 
orrji,. íutni a magyar középcsal-aroknt. 
‘Különösen akkor fejelt el rengeteg láb* 
dát amikor Sárosi dr lett a korepcsa- 
tar ’ Pompásan .játszott .Tane  ̂ 1S: *?*■?T 
t,2evü rúsásaival tűnt ki, Moog játéka 
valamivel halványabb, de n gyorsasága 
tetszett.

A fed-ezclok közül Kupfv-r volt a job 
bik. Többet mozgott, mint Kitzinger 3 
így- nemcsak a vödé lom bon volt a helyen.
hanem törődött a német táaiwJósi>rra.l
is. Szerei ősei be azonban néha hiba Cfiii- 
nzoU be. Tv iszol y t például .né hányszor 
kézzel nyomta. Kitzínger az 1. félidő 35. 
peresében megsérüh, do ezt a sárulost 
hű mar kiheverte s végig szürke, do hasz
nos tagja volt csap utániak.

Elől a jobbszárny volt. a csapat leg
jobb része. Leimen most jó formában 
van, talán gyorsabb, mint volt bármikor. 
A gólja előtt jól vágta meg a labdát. 
Ha Fosa nem vigyázott volna annyira, 
akkor biztosan több bajt okozott volna 
nekünk. Még jobban játszott Hahnemann, 
ezt azonban nemcsak a kivételes képes
ségeinek köszönheti, hanem talán első
sorban annak hogy Sárosi III. teljesen 
elhanyagolta öt. Hahnemann élt Is »z 
alkalommal. Technikája mesteri s íö- 
er^nve az, hogy gyorsan, lehetőleg ka
rós ból lő Nem véletlen, hogy a nérne- 
t 'k  mindkét gólját a jobbszárny rúgta.

KfWpcAatárt kelten játszottak. Előbb 
> v ö S  volt az irányító. A románok 6s 
a finnek ellen rakasszamra Iftte a gólo
kat. de most úgy látsak, otthon hagyta 
a Eóllövö cipőjét. Kozépcsatárnak még 
túl fiatal, hiányzik belőle az irányító-Icészség. Balösszekötőben ^cm mutatott
fiókot. <'ojif*n viszont megértő társa volt 
a jobbszárnynak. Nagyon_ veszélyes, fő 
leg mórt gyors, rle lőni is tud.

Pesser nem kapott elég labdat. de 
különben sincs formában. Nem az 
Pesser. A jó  Pesser például  ̂gólt. lőtt 
volna abból a nagv helyzetből, amit a 
gyenge Pesser a Ü. félidő 20. percében 
kihagyott.

K intses, Syetvaíés — a három hátvéd...
Ha az egyéni teljesítményeket tesz- 

ssük a mérlegre. a magyar csapal 
tagjairól a következőket mondhatjuk:

Kincsessel
kell kezdenünk a sort. Jobbszélsőnk 
ezúttal sokkal több labdát kapott, mint 
a jugoszlávok elleni meccsen s mond
hatnák, majdnem mindegyiket meg
játszotta. Megmutatta, mit tudott vol
na, ha a múlt vasárnap többet vonják 
be a játékba. Legnagyobb érdeme gyor
sasága, mozgékonysága. Nem ragadt a 
szélsők megszokott vonalához. Számta
lanszor behúzódott, ha a helyzet úgy 
kívánta, vagy ha másként nem tudta 
lerázni magáról az őrzőjét. Remek gól
ját is belülről rúgta, majdnem a közép
csatár helyéről. Bátran is küzdött, nem 
egyszer szedte el a. labdát a német vé
dőktől. Nem rajta múlott, hogy nem 
győztünk.

Gyetvai
következik utána a rangsorban. ő is 
folytonos mozgással igyekezett megsza
badulni őrzőjétől, jól húzott kapura, jó 
beadásokat küldött középre. Ha vala
mirevaló belsőhármasunk lett volna, 
néhány Gyetvai-labdából gólokat rúg
hatott volna. Dehát ilyen belsőnk nem 
volt. Sajnos, olyan labdákat nem kapott, 
amelyekkel elfuthatott volna. Legtöbb
ékor saját magának kellett kiharcolnia a 
labdákat, hogy elfuthasson velük. Sok
kal jobban mozgott, mint a jugosxlávok 
ellen, de — nem volt az a feltartha- 
tatlan szélső, amilyennek legjobb fór 
májában ismertük.

Az alább következő játékosokról ve
gyesen rnoniűhatiHik jót ős rosszal.

Boldizsár
ezúttal korántsem bizonyult annak a bíz- 
toekezű és bizto>«z<emű kapudnak., alninö- 
nek ismerjük. Eleinte jól állt a lábán, 
bátran futott ki a 16-oson túlra ifi o 
amolyan póthátvéd szerepet játszott. Ki
csit azonban túlzásba vitte a lábbal 
való védést. Ké&Őbb — az első gól után 
— bátortalanná, bizonytalanná vált, »e*n 
a kifutásokban, som a labdatfogásban 
nem joleakodietl. Véleményünk szerint — 
bár nem könnyön —. de az elfiö gólt 
vódhette volna.

Pákozdi
javuló formában játézott. Ezúttal bizto- 
■ í;bb lábbal küldözgette vissza a labdá
kat és a fezerelcsben is voltak fiákéról. 
Határ ozottan jobb teljesítményt nyúj
tott, mint a jugotszlárok ellen. Hogy 
l*<>rser néha-néha el tudott menni mel- 
lettto, az nemi. annyira az. ö hibája, in- 
kóbi) Penssor érdeme. Kit tűk ai&onban 
már Fokkal jobban ifi játszani az Elek- 
troni'.: • hátvédet.

Polgár
eleinte jól látta el szerepét s biztos osz
lopa volt a magyar védelemnek, később 
azonban megzavarodott, el-elhagyta az 
emberét és ilyenkor mindjárt baj volt. 
A második német gólban neki is van 
„érdeme", nemcsak a kitűnő Hahneman- 
nak. Ha egy gondolattal hamarabb indul 
el a német csatár után, akkor szerel
hette volna. Polgár nem nyújtott olyan 
kimagasló telesítményt. mint egy héttel 
előbb. Mentsége azonban, nogy a két 
szélsőfedezetünk igen ritkán törődött a 
két német összekötővel s ilyenkor Polgár 
három csatái ral állott szemben. Ez — 
természetesen — még az ő nagy képes
ségeit is meghaladta.

Pósa
nem tudta úgy semlegesíteni Lehnert. 
mint Cimmermancsicsot ennek többek 
között az is az oka, hogy nem ragadt 
annyira a szélsőjére, mint múltkor. 
Többször előrevezotte a labdát és ilyen-

k3  R j V  JCa X  M. készít

M O RZSÁ N YI j .
IV., Váezi-u. 3C. Telelőn: 182-217

kor Ivehner szabadon maradt. Az első nő
met gól legalább felerészben a Pósa lel
kén szárad. A második félidőben sokkal 
jobban látta, el szerepét, mint az elsőben 
és ekkor sokat javított.

I.izár
csak a támadó szerepkörben ért el sike
reket, jónéhár.y remek labdával dobta 
előre a mag} ar csatársort, szerepének 
védekező részéről azonban igen' megfeled
kezett. Megint nem ment az összekötője 
ntán, ha elörevibarzott a német iám adás 
s ha ment, rendesen elkésve. Hibája az 
is. hogy nehezen szabadul meg a labdá
tól.

SárosiIIT.
la csak mint támadófedezet vette ki a 
részét a játékból, a védekező részt el
hanyagolta. Igen sokszor ott volt I.ázár 
nyakán és kettőn egymást zavarták. 
Ritkán lehetett hátul látni s ennek követ
keztében a három magyar hátvéd gyakran 
találta magát szemben egyszerre az öt 
r.émet csatárra!. Hahnenjannra neki kel- 
ie.it volna vigyáznia, a legveszélyesebb 
német csatárral azonban nagyon keveset 
találkozott o. mérkőzésen.

A gyenge belső hármasból még aránylag
Kiszelytől

láttunk valamit. Határozottan jobban 
küzdött, mint a iugoszlávok ellen és több 
sikere is volt. Akarása mindenesetre di
cséretet érdemel, fejes gólja is ügyes 
volt. Természetesen igen sok akciója 
ment veszendőbe amiatt, hogy jobblába 
süket, és, hogy fordulása — szörnyű.

Finta
ugyanolyan gyengén játszott, mint egy 
héttel előbb. Érthetetlen az a sok esés, 
amelyet tőle láttunk. _ Vagy az egyen- 
aúlyérzékével, vagy börszegeivel van va
lami baj. Pedig, hát most még az a ment
sége sincs, hogy vizes, csúszós lett volna 
a talaj. Rossz nézni, amikor behúzott 
nyakkal fejel, azaz csak próbál tájolni. 
Eseményszámba ment ugyanis, amikor a 
második félidőben egy(l) labdát elfejelt. 
Egv enyhe árnyalattal azonban jobban 
küzdött, mint a jugoszlávok ellen.

Sárosi dr.
ezúttal sem tudott érvényesülni. A jóval 
alacsonyabb Goldbrunner jóformán min
den labdát elfejelt előle. Nemcsak futás- 
beit lassúsági, hanem labdakezelésben 
való lassúsága révén is kerékkötőié' volt 
minden támadásnak. Puhaságával nem 
boldogulhatott a kemény német védőkkel 
szemben. Gyenge játékára a koronát ak
kor tette fel. amikor középcsatárha ke
rült. Meg sem tudott moccanni ezen a 
helyen.

Dattilo
nem tetszett. Úgy látszik, megártott neki 
r.z, hogy az utóbbi időkben olyan sok
szor vezetett mérkőzést külföldön. Túl 
könnyedén veszi a feladatát, nem ügyel 
eléggé;

mert rövidhullámon is ágy hango l
hat.mint középhullámon, ha a  készü

léknek s á v n y u j t ó ja  van.
Sávnyujtós rád ió  csak egy van 
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A mérkőzés számokban
Magyar csapat
I. félidő II. félidő

Gólt rúgott 
Kapufát rúgott 
Kapura lőtt •
Kapu mellé lőtt 
Kapu fölé lőtt 
Szabadrúgás les miatt 
Szabadrúgás dancs miatt 
Szabadrúgás kezezés miatt 
Szögletet rúgott 
Partot dobott 
Hazaadott

összesen
1 1 2  

1 1 
4 ti 10
4 5 0
2 1 3
4 4 8

12 7 19
1 2  3
2 2 4

lő 11 26
8 3 11

Német csapat
félidő II. félidő Összesen

1 1 2
z 4 4

2 2 4
2 1 3
_ 1 1

4 7 II
1 — ' 1
3 .1 4
U 2 n
2 4 a

gyors bo-
rotvólko
TÓS. ^ O T B4 U f  

BQTB4 í ? t

Kolláth a jobbszélen i
Szolnok—-Nagykárolyt AC 5:9 (2:91 

Nagykároly. Vezettem Mórt.
BzMAV: Horváth I. — Horváth XI., 

Barna — Sehncozi, Nagy X. Fazekas — 
Kolláth, Nagy 11.. Banga. Búza. Szántó. 
— NAC: Moldovan — Papp. Orosz — 
Török, Panka. Struc - Átyim. Wteser 
(Babos). Tatár, Hrágyel. — A szoino. 
kiakat nagy ünneplésben részesítették 
Nagykárolyban. A mérkőzés előtt zászlót 
csereit a. két csapat. A szolnokiak táma
dása vezeti be n mérkőzést. Az 5. perc
ben Kolláth beadását Búza befője!!. 1:0. 
A 8. percben Kolláth szögletét Nagy 
II remekül befejeli. 2:0. Szünet után is 
erősen szorongat a szolnoki csapat. A 
NAC csak védekezik. A 8. percben 
Koliáthot a 16-oson felvágják. A sza
badrúgást Szántó a. sorfal felett a háló
ba továbbítja. 3:0. Két perc múlva 
Nagy IX. eredményes. 4:0. A 25. perc
ben' Szántó szépen szökteti Langát, a 
középe sétái* nem hibáz. 5:0. A játék 
végén a hazai csapat sokat támad, de 
gólt lőni nem tud. Jó: Horváth 1.. 
Seimeezt, Nagy II, és Kolláth, Illetve 
Papp, Barna és W ieser.

M AGYAR KUPA
W8C—V w u  3:1 (2:9). Wckorletelep. 

Vezette: Szőke II. A lelkes W9C meg
érdemelten győzött. Góllövő: Kise (2) ée 
}I;tirányi, ül. Seregi.

V A SUTA S XV A .J X OK S-A G 
Testvériség—Székesfehérvárt M, Előre 

4:1 (1:0). Talai-út. Vezette: Kőhalmi. A 
végig támadó Testvériség biztosan győ
zött. Góllövő: Mokoár (3). Gyömbér és 
Horváti* ill. Télhi

Nagy sikere volt 
a Gammának 
Szatmárnémetiben

Gamma—Szatmárnémeti SE 6:9 (4:í)
Szatmántérncti, 2100 néző. Vezette;

Horváth II.
Gamma: Havas — Nádas, Szebeni ^  

Borhy. Gyulai, Kovács — Fodor. Ta
kács, Turay II, Toldi, Kemény. — SzSE: 
Sepszi — Szegedi, Sikolya — l'jvári. 
Füredi, Bihari — Erdei, Tóth, Csízek, 
Drága, Hidegkúti.

Bensőséges ünnepség és zászlócser* 
előzi meg a mérkőzést. A helyi csapat, 
jól kezd s az c!ső félórában egyenrangú 
ellenfele a Gammának. A 20. percbe? 
Turay átadásából Takács lövi az első 
gólt. A 31. percben fordítva: Takács lab
dáját vágja be Turay, de — lesrőL A 
játékvezető megadja. 2:0. A következő 
percben Kemény közé proadott labdáját 
Turay kapásból továbbítja a hálóba. 3:ö, 
ö t pere múlva Toldi fejeli be a negye
diké. 4:0.

A második félidőre a Gamma fedezet
sora és az SzSE táiiiadósOrn így válto
zik: Magda. Gyűlni, Szép. illetve: Pi«- 
kóczi, Erdei. Csízek, Drága, Kürti.

A 17. és a 31. percben Kemény rúg még 
egy-ogy dugót. (>:0. Az utolsó percben 
Fodor a kapufát találja el.

Jól játfizolt: NüidwiS, Síébeni, Gynlii.
Turay. Toldi és Kemény, illetve Sepszi, 
Sikolya, Füredi.

AkCAtAR
Sieraleru az égő fellegvárban

AKAlAft
Milliók sorsa —• milliós Ilimen

AKAiAR
Nagy szenvedélj'ek — nagy művészek'1

AXAtA*
Felejthetetlen élmény! 

Felojthetotlen film !

K É Z I L A B D A  
F U T B A L L  is 

V Í V Ó
FELSZERELÉSEK

Sch m id t - Szigeti -Szél
kíizl tóé ben, V.* SKesii^lyiiöU -a. Itt.Árjegyzői;. Telcf«:n: l í —i-l 33 |
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Palatínus és A d á m  volt  
a m ezőm  le g io b b ia  
Nagyváradon
B ) - v á l o g a t o t t  — NAC 4 : 2  (3 :1 )

'Nagyvárad, 5000 nézd. Vezette: Mecseki.
ünnepélyes fogadtatás után így állt 

fel a két csapat:
B> válogatott: Csikós — Vig, Kispéter

— Nagymarosi. Korányi, Szödi — Ádám, 
Berrvz, Palatínus. Olajkár II.. Tóth III.

NAC: Nvisztor — Sebők, R ócska —
Kra.sy.nai, Juhász, Dümény-Demetrovics
— Praszler, Kovács, Spielmann, Bodola. 
Horváth.

A NAC fergeteges támadásokkal kezd, 
de Csikós jól állja az ostromot. "Lassan 
feljön a B) válogatott is. A 10. percben 
Kispéter felszabadító rúgását Palatínus 
pompásan teszi Berecz elé, Bcrecz ki
ugrik és 1:0.

Négy perc múlva Palatínus remekül 
szökteti Ádániof, aki lefutja a védelmet 
és közeli lövése védheletlcn, 2:0.

A 30. percben kavarodás után Sződi 
kezez, a 11-est Praszlcr belövi. 2:1.

A 35. percben Berecz váratlan 20 
méteres bombája, száll a hálóba, 3:1.

■Ezután Tóth III. megsérül és végig 
csak sáritikál.

Szünet után a váradi kapuba Nyisztor 
helyett Várdai kerül.

V szünet után már a 2. percben szé
ni! a NAC. Praszlcr lefut, beadását Hó
dat a hebombázza. 3:2.

A B) csapat erősen támad, A 15. 
percben Palatínus áttöri az egész vé
delmet, az üresen álló Bcrecz elé ad, aki 
a hálóba lö. 1:2.

Ezután lelassít a pesti csapat és töbr; 
gól nem esik.

Kulrucz János: Szünet után lefék ezett 
a B) csapat.

Krüger Károly, a NAC intézője: 
Er'hetei terűi! gyengén játszottak a fiuk.

Iskolajátékkal győzött a B) válogatott. 
A közvetlen védelemben Kispéter és Ko
rányi remekelt. A csatársor és a mezőny 
legjobbja Palatínus és Adám, Berecz 
gól képessége volt feltűnő-

A NAC-bán a védelem szürkén játszott. 
A fedezetsor szünet után visszaesett. A 
támadósorban Spielmann és Bodola 
gyengébben , játszott, nagyon fogták 
őket. Egyedül Kovács mutatott jó  já
tékot.

Nehezen győzött Kolozsvárott 
a B)-válogatott

B ) - v á l o g a t ó t t  — K A  C 2 : 1  (1 :0)
Kolozsvár, 5000 néző. Vezette: Polercczky 

Meleg ünnepség után borongós, de 
kellemes időben kezdődött a játék. A 
lelátón megjelentek a polgári és katonai 
hatóságok képviselői. A BV válogatott 
csapat csak vasárnap éjjel fél 2-kor ér
kezett meg, tehát fáradtan állt ki a 
mérkőzésre. Ez a fáradtság különösen 
az első félidőben mutatkozott.

Váltakozó játék után a 10. percbon 
Balázs lövését a kapufa menti. A B) 
■válogatott, lassan felnyomul. A 32. perc
ben szép összjáték után.1 Balázs átadásá-

*******

bői Marosi megszerzi a vezetést, 1:0,
A 42. percben Beke 15 kapu mellé.
Szünet ntán a 15. percben Balázs lö

vését Sommer kapus nehezen védi. A  
KAC lelkesen támad, de csatárai nem 
tudják kihatsznákü a gólhelyzeteket. A 
39. percben kezezés miatt 11-est ítél z 
játékvezető a KAC ellen, ebből Kis meg
szerzi a B) válogatott második gólját. 
2:0. A 44. percben Merza. átadásából 
Szántai szépít, 2:1. Az utolsó percben 
Beké megsérül, le kell vinni a pályáról..

Mit m ond a
szövetségi kapitány

V. Ginzery Dénes szövetség kapitány:
Ha átgondolom uz egészet, a következő
ket mo n d h a t o mA rendszer szempontjá
ból a két szélsőfedezet, Lázár és íiiároei 
II I  játéka hagyott maga után. legtöbb 
kívánnivalót. Lázár valamivel jobban 
látta el a szerepét, mint Sárosi III, aki 
sokszor 215—30 anótiöorre került Habnc- 
maiiintól, amikor a német' esotánsor Cí
madásra indult. Sárosi III nem érzi, 
hogy ezt nem lobot! Ha ugyanis elő re- 
raogy, a következő pillanatban a szaba
don hagyott, ötízckölö révéin már megtör
ténhetik a baj. Polgár belyezkodósében 
az okozta a hibát, hogy neki az össze
kötő kro is vigyáznia kellett s műikor 
kiment rájuk, akkor lyukra telték a 
középesatárt. Meg kell állapítanom, hogy 
a belisohárma® nem sokat javult a múlt 
héthez képest. Ennek részben az is az 
oka, hogy hátulról rendesen magas lab
dákat kaptak s ezekkel a magas Labdák
kal a védelem könnyebben elbánhat, 
mint a laposakkal. Finta csak harcolt 
az ellenfelekkel, de futballozni közben 
elfelejtett. Kiszely volt a legjobb a bol- 
söluirinasbó, rengeteg bátor áltörési kí
sérlete volt, sajnos, különösebb ered
ményt ő sem tudott elérni. Sajnálom, 
hogy megsérült, mert fejlődést mutatott 
a játéka. A  magyar csapatban a két 
szélsővel elegedet vagyok, bár a beadá
sok terén többet vártam tőlük. Boldizsár 
az első gólnál ott hibázott, hogy beadás
ra várt és rosszul helyezkedett. A német 
osapat éppen ott volt a legerősebb, ahol 
mi a leggyengébbek. Két szélsőfedeze
tük remekül érti, hogy szerepüket ho
gyan kell megosztani a védekezés és fá 
mad ás között. Végeredményben — noha 
fiókkal erősebb __ volt a német csapat, 
mint a jugoszláv — a magyar csapat 
összmunkája ezúttal jobb volt. A  to
vábbi föladat a belső hármas feljavítása 
és a két szélsőfedezetnek a rendszerbe 
való betörése.

Nagykőrös: Tanítóképző—N. MOVE
6:4 (5:2). Góllövö: Varga (3), Juhász
(2), Bolgár, ill. Lantos (3), Szabó.

OLASZORSZÁG 
Első forduló

A! csoport; Lazio—Ju ven tus 2:2, Fio- 
rcntica—-Genova 4:3, Milano—Napolj 4:0, 
Bari—Novara 1:2, Vemezia—Ambrus ián a
*2:1, Ataianla—Livorno 2:1, Torino—Trics- 
fcina 2:1, Bologna^—ltom a 2:1.

B) csoport: Reggiana—Ancomitana 4:1, 
Udinese—Brescia 1 ;2, Lucchese—Padova 
1:1, Pisa—FanXulla 0:1, Pro Vercelli— 
Savona 2:2, Alossandria—Siena 1:1, 
Liguria—Spezla 1:1, Macerata—Verona 
2:1, Vicenza—-Modena 1:3.

A HALADÁS CELLDÖMÖLKÖN TOLT
Haladás—-CVSE 4:1 (1:0). Cclldőmlök. 

Barátságos. 590 néző. Vezette: Horváth. 
A Haladás igen szénen játszott, A  gól- 
lövésre nem törekedett ezen a hírverő 
mérkőzésen, így az eredmény nem is 
fedi a mutatott játékot. Góllövő; Gaz
dag (2), özabó és Kies, illetve Németh.

JőL MOZGOTT A SZEGEB
Szeged—KEAC 8:3 (4:1). Szeged. Ve

zette: Markoviig. Szeged jövőheti csapa
tát kereste, ezért a játékosokat állan
dóan cserélgette. Góllövő: Kisuczki (3), 
Cseh (3). Serföző, Mester, ül. Tóth IL 
dr és Solt.

O l a j k á r  I .
térd k a I áestör és t 
szenvedett

Olajkár f . Károlyt, a Kispest váloga
tott hátvédjét szombaton este motor
kerékpárbaleset érte. A gyáliúti honvéd
kórházba szállították be. Olajkár, L a 
baleset miatt nem tudott #6111102111 va
sárnap reggel Nagyváradra a B) váló 
gatottal.

— OlajJcár jobbtérdkalácsa eltört, — 
mondta a kórházban vasárnap délutálj 
az ügyeletes orvos. — A gyógyulás körül
belül C—S hetet vesz igénybe.

KORREKT CSIKÓS j 
DIVATÓLTÖNYÖK !

Caudor!
szabótól

VII., Erzsóbet-körút 4. szj

N ehezen nyert
a Törekvés Nagy
bányán

Törekvés—Nagybányai SE 3:2 (1:2)
Nagybánya. 3500 néző.

A  Nagybányai SE végig- egyenrangú 
ellenfele volt a Törekvés tartalékos csa
patának. Remek játék folyt, az NSE 
komoly játékerőt képvisel. Zörgő (2) és 
Pusztai szerezte a Törekvés góljait, az 
NSE részéről Lukács és Szőke volt ered
ményes. A  Törekvésnek nagy ünneplés
ben volt része.

" g e a i

MB III. osztály
HTVE—Ceglédi MOVE 8:1 <6:0).

Hódmezővásárhely. Vezette: Vidra.
H TVE: Vata — Erdős, Török — Vá

radi, Sófalvi, Aradi — v. Csongor, Tö
rök, Tóth II., öze, Gera.

C. MOVE: Oláh — Tomácsányi, Ko
csis — Darányi, Fábián, Füle •— Kő
szegi, Kovács II., Szebeni, Márton II., 
Szabó.

A z első félidőben a HTVE nagy fö
lényben játszik. Szünet után a vendég
csapat feljön és egyenrangú ellenfele 
lesz a helyi csapatnak. Góllövö: Tóth II.
(3), öez  (2), Gera, Sófalvi és v. Csongor, 
ill. SzieboTÚ. Jó: Török, Sófalvi, Tóth II. 
ill. Oláh és Kőszegi.

A Z H.TPEST
odzőmériözéet játszott vasárnap a  BLK 
ellen. A  tartalékos proíicsapat ikkola- 
játókkal 9:1 (4:0) arányban győzött. Gól
lövő: Vincze (3), Pálya (3), Szusza (2) ce 
Schubert, ül. Molnár H l.

* A honvédutcai villamos főicőelS- 
adások áthelyezése az Kskü-útra. A 
fővárosi Elktromos Mű értesíti vll- 
lanytüzhelyes fogyasztóit és a vil
lanyfőzés iránt érdeklődőket, hogy a 
nagy népszerűségnek örvendező fő- 
zöelöadásokat e z  év olctóber 1-től 
kezdődően már nem Honvéd-u. 22. 
sz. alatt, hanem a szokásos rend 
szerint hétfőn, csütörtökön, pénte
ken délelőtt 10 órakor és szerdán 
délután 5 órakor a IV ., Eskii-út 5. 
sz. alatti új villamos konyhában, 
Illetve előadóteremben tartja meg.

Kiszely sérü lése: 
vállzázódás  
és véröm leny

Vasárnap este 6 órakor & klinikán 
akartuk megtudni, hogy milyen sérülést 
szenvedett Ki&zelv. A   ̂klinika lépcsőjén 
éppen akkor -akart távozni a játékos. 
Cigarettázott és jókedvű volt.

— Hála Istennek, nem törött el a vál- 
lám, — mondta örvendezve Kiszely. — 
Nagyon jói érzem magam.

A játékos kíséretében lévő Faragd 
Ferenc dr főorvos ezt mondta:

— A röntgenvizsgálat vállzúzódásf és 
vérömlenyt állapított meg. Rögzítőkötést 
alkalmaztunk a vállra és haza engedtük, 
mert nincs szükség arra, hogy a klini
kán ma.rad.jon. A gyógyulás körülbelül 
négy hetet vesz igénybe.

Kiszely mosolyogva, hallgatta a beszé
det, majd Hímény Lajos edző társasága-’ 
bán hazafelé indult.

Budapesti alszöv^tség
T, osztálys

Déli csoport: 13FC—BEJAC 6:5 (3:1).
Lágymányos. Vezette: Siklós. Góllövö:
v. Hidegkúti (4), Borhy (11-esből) és 
Soszták II., ill. E w a (2), Deraus (2) és 
Katz ni-esböl). FS.E—M AFC 5:0 (2:0). 
Soroksári-út. Vezette: Ohernyák, Gól
lövö: Kutsch (3) és Pók (2).

RFC—Gázgyár 4:3 (3:2). Gázgyár-pálya. 
Vezette; Siklósi. Góllövő: Krajce, Piri ti, 
Simon, Ritechekl, ill. Fűzi (2) és  Ga
lambos.

TII. osztály:
Keleti csoport: BLK U .—BVSO TI.

3:0 (1:0) (félbeszakadt).
Északi csoport: Uránia—Fodrász 9:0

(4:0), — Vízművek—BAC 6:2 (3:2), —
P. Remény—Föv. Alt 2:2 (2:0).

Déli csoport: BBFC—OSOS 6:0 (1:0).
— NJTC—Szondi 2:2 (1:1). — HEAC— 
Gyö-nrrő 6:1 (4:1). — Vámmentes—Sike
tek 9:0 (5:0).
TARTALÉKCSAPATOK BAJNOKSÁGA

I, osztály:
Déli csoport: A GSE—MAFC mérkőzés

elmaradt,
IL  osztály

Északi csoport: PSC—T.LK 9:9 (3:0).
— CMSE—Juta 5:1 (3:0). — Pannónia-— 
MÁV Előre 2:2 (2:1). — B. Magyarság 
—Compaktor 4:1 (1:0). — A Fodrász— 
Uránia-mérközés elmaradt.

Déli csoport: P. Juta—Tipográfia 7:2 
(4:2). — Kalapos—Szondi 4:0 (1:0). —
Gamma II.—UoSC 4:2 (2:0), — BEAC__
UFC 3:3 (2:2).

III. osztálya
Északi csoport:: M. Textil—JIKSE

3:1 (2:0). — BTC—ZAC 3:3 (1:1).
Déli csonort: BBFC—OSOS 7:0 (1*0) 

Ganz—WMTK 1:1 (1:0). — KTC—
Kclenvölgy 4:1 (1:1). — KAOE—Függet
lenség 5:1 (1:1). — Vámmentes—Siketek 
8:0 (3:0).

F in ta
Nagyon gyengán játszott a közép- 

csatár. Mikor már vagy tizedszer esett 
el, egy türelmetlen néző rákiáltott- 

— Maradj tekve, úgy kevesebbet 
rontasz . . .

MOVE-bajnokság
Pestszientimrc—Rákosliget 4:4 (3:4).

Pestszentimre. Vezette: Tausz. Góllövő: 
Furkó (2), Pantocsik és Varró (11-es- 
ből), ill. Páfi, Nagy, Lovász (11-esből) 
és Csapkó (öngól). — BFC—ETSC 1:0 
(1:0). Bécsi-út. Vezette: Faragó. Góllövő: 
Szilvási.

Plllsvörösvár—Budakeszi f:0 (3:0). Pi-
3i<?vörö«rvár. Vezette-: Kén oszt. Góllövő: 
Mankóim (3), Vörö«vári (2) és Gyu- 
ricza.

H ld e g v é ríi
Az első percekben egy néző nagyon 

bíztatta Lapajt:
— Kiszely, bele, bele, menj rá, menj 

rá!
A szomszédja egykedvűen rászólt:
— ,,Kiszelytf’ miért csak egyszer mon

dott ?

Barátságos mérkőzések
BSzKET—Ganz 3:2 (2:1). Sport-utoa- 

Az. unalmas mérkőzésen Kovács I. 20 
méteres kapufalövése volt az egyetlen 
érdemleges jelenet. Góllövő: Táncos,
Forgács II. és Mészáros, illetve Perényi
(2). NSC—F.TK 4:1 (2:2). Szőnyi-út.
Vezette: Wlassics, Változatos, szép mér
kőzés. Góllövő: Kovács (2), Simon és
Fenyvesi, illetve Drobni, Jeckel, Paco- 
lai és Pogács. Cs. MOVE—BMTF, 1:1 (1:1). 
Budafok. Vezette: Gedeon. Góllövő: Mát
rai. illetve Lindemayer. FTC—FVSK 10:0 
(2:0). Gyáli-út. Vezette: Dimény. Gól
lövö: Kalocsai dr (3), Bíró 13), Jakab (2), 
Kocsis és Teller. Tipográfia—MTK II. 4:1 
(2:0). Hungária-út. Vezette: Váradi. Gól
lövö: Fabók (2). Koltavári I. és Kolta- 
várt II., illetve Pataki. Pamut—WoSC 7:6 
(3:1). Góllövö: Krizsár; (4), Varga (2) és 
Vida III., illetve Lippai (3), Pólyák (2) 
és Balogh. Hungária—LaFC 4:0 (0:0).
Góllövő: Sipőcz (4). P. Kákóczi—ETC 2:1 
(0:0). Góllövö: Endrődi és Szenicska,
illetve Kiss.
■ W’MFC—1). Magyarság 8:# (Irt)). Cse

pel. Vezette: Kalotai. Gyenge színvonalú 
mérkőzés, a válogatottjait nélkülöző NIÍ 
csapat meglepő kün n ven győzött. Gól
lövő: Szabadkai (3), Harangozó (2). Szó
fián (21 és Klikk. — GTE—WMTK 4:# 
(2:0). Csepel. Vezette: Skultéti. Góllövö: 
Horváth (2), .Tunáfa és Fárbás. — WMTK 
II—M. Posztó 1:0 (0:0). Góllövö: Lanel- 
már.

OTE—Spárta 3:3 (1:1). Góllövö: End- 
rődy, Zentai és Maszár, ill, Kohu, Kana
péi és Busi. — PMTK—  P. Juta 2:1
(1:0 '. Góllövö: Brenner és Szabó, ill. 
Toc.zlik.

Elektromos—SzFC 5:0 (3:0). Miskolc
helyett idehaza a Szeutlőrinei FC-vel 
játszott az Elektromos edzőmérközést. 
A meccset a lábával hosszú ideig beteges
kedő Király is végigjátszotta.

A  TOKOD
Dorogom a Szánt Korona Kupa mérkő
zés előtt a DAC csapatával játszott ba
rátságos mérkőzést. A tobodiak 2:0 (0:0) 
arányban győztek Pintér játékvozotése 
alatt. Mindkét gólt Nagy lőtte. A játék 
folyamán mindkét csapat több cserét 
eszközölt. Nagyobb rutinjával megérde
melten győzött *  Tokod,

E ssa k  a  Szent Korona K upa  
tavalyi védőfe

A Szent Korona Kupa mérkőzések rend
ben lezajlottak. A nagy csapatok és az 
ifjúsági csapatok eredményeinek összesí
tése alapján; Észak, Budapest, Nyugat és 
a MOVE jutott tovább, a Csaba—Kelet 
párharc pedig döntetlenül végződött. 
(A keleti ifik három gólkülönbséggel 
nyertek, de Kelet nagy válogatottja 
ugyanakkor háromgólos vereségei, szen
vedett.)
^ Észak a továbbjutásával egyben a 
Szent Korona Kupa tavalyi védője is lett, 
mert a kecskeméti, illetve a diósgyőri 
találkozó idei selejtező és egyben tavalyi 
döntő is volt.

Csabai alosztály—Kelet 4:1 (1:0)
Békéscsaba. 1500 néző. Vezette: Bedő.
Csaba: Zahorán — Filyó, Bogdány — 

Drappos, Marik, Medovárszky — Simon, 
Horváth, Szombati, Szák, Deák.

Kelet: Keskeny — Csókái, Erdei I. 
Ignác, Erdei II., Kábán — Drab, Szabó, 
Sidlik, Csancsinov, Hajlik III.

A csabaiak kezdik a játékot. A. 13. 
percben Deák egyedül kapura tör, Csó
kái szabálytalanul tartja vissza. A meg
ítélt büntetőt Simon belövi. 1:0, A 15. 
percben Erdei H. gáncsolja Simont, a 
büntetőt Filyó a kapus kezébe rúgja. 
Most Kelet veszi át a játék irányítá
sát. A 28. percben nagy a kavarodás a 
csabai kapu előtt, de a keleti csatársor 
a vonalról sem tudja berúgni a labdát. 
Változatos játékkal ér véget a félidő.

Szünet után Zahorán hibájából majd
nem gólt ér el Kelet. A 30. percben 
Deák lefut, beadását Szombati a hálóba 
lövi. 2:0. A 13. percben Szák nagy gólt 
lő. 3:0. Továbbra is a csabaiak támad
nak és a 25. percben szép támadás után 
Szak beadását Szombati befejeli. 4:0. Az 
utolsó percekben Kelet feljön. Hajlik
III. lefut és beadását Sidlik belövi. 4:1.

A csabai alosztály megérdemelten nyer- 
tc a mérkőzést. Különösen a. támadősor 
működött jobban a csabaiaknál, Kelet 
csatársora puhán játszott.

Jő: Drappos, Marik és Szombati, ill. 
Erdei H.„ Csancsinov és Hajlik III.

Nyugat—Délnyugat 4:2 (2:2)
Pécs. 2000 néző. Vezette: Ivancsics.

Nyugat: Wittreich — Farkas, Szakály
Pólyák, Iteiner, Smudla — Soproni JI , 

Csapó, Pintér, Gerle, Erdős II.
Délnyugat: Grozdics -~- Babos TI..

Lencze — Krivicz, ónodi I. Kőfalvi — 
bós, Lendvai, ónodi IL . Győrffy, Kesz- 
ier. IX.
•aA, E&nyugatiakná1 Istenes lemondta a 
játékot, helyette Lendvai a jobbösszekötő.

Lendületes nyugati támadással indul a 
mérkőzés. Erdős II. elfut, beadását Pin
tér egyből alig lövi kapu mellé. Továbbra 
is a nyugatiak rohamoznak. A hazai vé
delem egyik hibát a másik után követi. 
A 10. percben is hibáznak a délnyugati 
védők és a kiugró Gerle a hálóba lövi a 
labdát. 1:0. A 14. percben újabb gólt ér 
el Nyugat. Baloldali támadás után Gerle 
lő kapura. Grozdics rosszul vetődik és 
máris 2:0. Most élénkül a délnyugati tá- 
maclósor is. A 16. percben Lendvai elé 
kerül a labda és 6 a 16-osról védhetetlen 
lövéssel küldi a léc alá. 2:1. A 22. perc
ben váratlanul egyenlít Délnyugat. 
Győrffy lapos, könnyen védhető labdája 
becsúszik Wittreich lábai között. 2:2.

A második félidőben is a nyugati csa
társor jár elől. Lövéseik azonban sorra 
elkerülik a kaput. A 27. percben Pintér 
Erdős II. elé küldi a labdát. A szélsőt 
senki sem zavarja s Erdős II. közelről a 
jobb sarokba vágja a labdát. 3:2. A ha
zai védelem csak nézni tudja a gólt. 
Hosszas mezőnyjáték után a 44. percben 
Gerle lövése talál utat a hálóba. 4:2.

Nyugat teljesen megérdemelten győ
zött. Legjobbjai: Soproni II., Pólyák. 
Gerle és Farkas. Délnyugat lélektelenlil 
és minden kedv nélkül játszott. Mind
össze Bencze, Krivicz és Lendvai érde
mel dicséreteit.
(t- játó, ETA SNR CNRD CMF

Budapest—Közép 1:1 (0:0)
Dorog. 600 néző. Vezette: Ipolyi.

BLASz: Ábrahám — Nagy I., Gazdag
— Nagy II., Simon, Selmeczi — Németh, 
Füstös, Horváth II., Toros II.. Jobbágy.

KöLASz: Vigh — Prohászka, Szeno- 
hárszky — Nagyfejeő, Csernák, Szabó — 
Busánszky, Dunai, Pusztai, Virág, Vir- 
singer.

Szép, napsütéses időben kezd a BLASz. 
Az első komoly lövést Dunai adja le — 
fölé. A túloldalon Tőrös csinálja ugyan
ezt. A 18. percben Selmeczi véletlenül 
megrúgja Nagyfejeőt. Nagyfejeőt kivi
szik és nem is jön már vissza. Dunai 
megy hátra fedezetnek. A BLASz belsők 
sokat tologatnak. Közép ritkábban tá
mad. de veszélyesebben.

Fordulás után hamarosan vezet a 
BLASz. A 2. percben Horváth lő közel
ről, Vigh csak öklözni tud, balszeren
cséjére pont Horváth elé, aki másodszor 
már nem hibáz, 1:0. A budapestiek két 
támadó fedezete állandóan tö-mi labdák
kal a csatársort A 15. percben szabadul 
ki az ostrom alól a KöLASz. Dunai sza
badrúgását Virág közelről a hálóba to
vábbítja, 1:1. A BLASz ezután beszo
rítja ellenfelét, most már jó  lövések is 
mennek a KöLASz-kapura, de a tüne
ményesen védő Vigh mindent hárít.

Budapest jobb volt. de Közép lelkes 
játékával rászolgált a döntetlenre. A bu
dapesti csapatból Nagy* I., Nagy II.. 
Selmeczi, Tőrös II. és Németh játszott 
kitünően. A KöLASz-ból Vigh (a mezőny 
legjobbja), Prohászka, Szenohárszky, 
Csernák, Dunai és Virsinger volt kiváló.

Észak—Szegedi alosztály 3:2 (1:1). 
Kecskemét. 2000 néztf. Vezette: Rubint.
Észak: Gáspár — Hoduly, Stampel — 

Kertész, Szél, Keszthelyi — Kalotai, 
Pásztor, Tóth, Alberti, Felvidéki.

Szeged: Pap — Kovács dr, Sajtos I.
— Fixmer, Baloghy, Varga — Sebők, 
Lakat, Péli, Liszkai 11., Halasi.

Az angol rendszerben játszó északiak 
sokkal veszélyesebbek voltak, bár a di- 
liek támadtak többet. Gyönyörű napsü
téses időben került sor a döntőre. A 
mérkőzés előtt Liszkav Béla dr, Kecske
mét polgármestere üdvözölte a két csa
patot. A kezdés után a déliek támad
nak. A 2. percben Halasi beadását Lisz
kai a hálóba fejeli. 0:1. A déliek ostroma 
csak 10 percig tart. A 18. percben Al 
berti nagy helyzetet kihagy. A 20. perc
ben Felvidéki becsapja a védelmet és 
közelről kiegyenlít. 1:1.

Szünet után az 1. percben Szél össze
csap Bélivel és csak a mérkőzés végén 
tűnik ki, hogy Szélnek a balválla eltö
rött. A 10. percben Halasi szépen ível 
kapura és a szemfüles Péli remek fejes
sel a hálóba küldi a labdát. 1:2. A 28. 
percben Alberti szögletből fejel gólt. 2:2. 
A 41. percben Tóth közelről megszerzi 
az északiak győztes gólját. 3:2. Jó: Gás
pár, Stampel, Szél, Tóth, illetve Sajtós 
L* Páll, Lakat és Liszkai.

Némethy Ernő, az ÉLASz ügyvezetője:
Az északiak nagyobb lendülettel játszottak.

v. Nagy Tamás, a déliek szövetségi
kapitánya: Az Észak lelkesebben futbal
lozott. bennünket a balszerencse üldözött.

MOVE válogatott—Kiskunság 2:1 (1:1)
Kiskunhalas. Vezette: Huszár.

Végig heves harc volt. Kis szerencsével 
a Kiskunság is nyerhetett volna. Góllövö: 
Márta és Boócz, illetve Keresztes.

IFJÚSÁGI MÉRKŐZÉSEK
MOVE—Kiskunság 4:0 (1:0). Rákos-

hegy. Vezette: Huszár. MOVE: Trepák 
— Szabó, Katona — Sági, Muzámel, Hu- 
decz — Trepka, Szabó, Vincze, ’ IIly, 
Viski. — Kiskunság: Horváth — Teghze, 
Vörös — Bátorfalusi Jolsvai, Győr — 
Ingrund, #Szabó, Rajz, Téglás, Négy. 
Erősiramű, szép mérkőzés volt a MOVE- 
csapat végig támadásban volt és bizto
san győzött. Góllövő: Viski, Trepka, Illy 
és Muzámel (11-esből).

Budapest- Közép 9:1 (7:1). Csepel. Ve 
zettb: A irdal. A  budapesti ifik nagy
szerű játókikal, val ósággal lehengerel lek 
a® el fogód ottan, j ál szó v idéiki eket. Gól
lövö: Sd'binger (4), Mészáros (4) és Gráf. 
ill. Drozdjáik.
Kelet ifj.—Csabai alosztály ifj. 5:2 (3:0)

Debrecen. 500 néző. Vezette: Karsai.
A keletiek nagy iramban kezdik a játé

kot. Az első félidőben a csabaiak szóhoz 
sem jutnak és a Kelet három pompás 
dugót ér ei Béres, Tisza és Bodonyi 
révén. Szünet után Béres fejel dugót. 
Kelet lefékez, mire a csabaiak gyorsan 
két gólt lőnek Perza és Kovács révén. 
Kelet utolsó dugóját Juhwid lövi. Jó; 
Eliser (a mezőny legjobbja), Matolcsi. 
Berci, azonkívül a belső hármas és Béres, 
illetve Laczó, Perza és Kovács.

Észak ifj.—Szegedi aloszt Ifj. 2:t (0:1)
Diósgyőr. 2000 néző. Vezette: Palásti.
Az I. félidőben a déliek sokkal job

bak. A. csapatok inkább egymás hibái
ból élnek. A 25. percben Borbély I. lö
vése a kapufáról Borbély II. elé pattan, 
ö közelről behelyezi, 0:1. Szünet után az 
északi Nádas megsérül és kiáll. A 10 
emberrel játszó Észak a 9. percben Rá
kosi révén egyenlít., sőt a 30. percben 
ismét Rákosi szép összjáték után lövi a 
második gólt. Jó: Halasi, Kemény, Kö
rösi és Rákosi, ill Dózsi, Borbéiy I. 
és II.

Nyugat ifj.—Délnyugat ifj. 1:1 (0:0)
Győr. 1500 néző. Vezette: Kékesi.

Az L félidőben mezőnyjáték. Szünet 
után az I. percben Zsely eredményes, 
1:0. Délnyugat a 9. percben egyenlít: 
Polcz ívelt labdája jut a hálóba. Ezután 
váltakozó játék folyik. Jó: Vilkovics, Sa
lamon, Zimmermann és Z3ely, ill. Mezőfi, 
Pozsgai, Bíró és Polcz.

Munkács: MSE—Ungvári AC 6:1 (3:1). 
Bal á tisá,e ős. Vezotte: Juhász. Élőnk já
ték. Gollövő: Simon (3), Bírta (2) és 
Kattonyi, illetve Krizs. — Mun bácsi ík. 
--magyar g. 4:1 (2:1). KTSOK-bajnokság. 
Vezette: Szigeti. A kere&kedelraieták biz
tosan győztek. Góllövö: Linbacli II (2). 
Kulin c« Eksnncz, ill. Vic-sevics. — M. 
magyar-orosz g.—Huszti ma gyár-orosz g. 
4:1 (2:0). KLSOIv-ba jnokság. Vezet le:
Gcrbert. Góiilövö: Skoba (2), Szarkán! • 
és Ilonionnaii, ill. Ilajdu. — Pápa: PPSC 
—MÁV Kinizsi 7:0 (2:0). Barátságom, Vc- 
zet'o: Matics. Góllövö: Magyar i (4),
Osbólh (2) ős Bolla.

A  diósgyőri MAVAG jobb, mint a pesti 
DiMAVAG—MAVAG 3:2 (2:0). Diósgyőr. 

Barátságos. Vezette: Győrkefalvi.
A DiMAVAG ismét igen álmosan, lélek, 
nélkül játszott. Góllövő: Fazekas, Magyar 
és Barna, illetve Füredi és Próbajátékos.

A Sál BTC Losoncon 
Salgótarjáni BTC—LAFC 4:0 (1:0).

Losonc. Barátságos. Vezette: Kostyál.
Az SBTC végig nyomasztó fölényben volt. 
Góllövő: Jenőfi (4). Jó: Jenőfi és Géczi. 
illetve Hegedűs és Egri.

JUGOSZLÁVIA
Szerb liga: Belgrád: BSK—Jugoszlá

via 3:0 (1:0). A BSK megérdemelten 
nyerte a szerb liga rangadóját. Góllövő- 
Glisovics (2) és Bozsovics. — BASK— 
Jedinstvo 1:1 (0:1), szombat. —• Szabad
ka: ZsAK—BATA SK 3:1 (1:1). — Új
vidék: Vojvodina—Gradjanski (Skoplje)
0:0. — Sarajevo: Slavia—Jugoslávia
(Torontálalmás) 3:3 (2:1).

Uorvát liga: Zágráb: Gradjanski—
Concordia 2:2 (1:1), — Varast!: Hajdúk 
(Spalato)-Slavia 1:0 (1:0).,

Alsóbb osztályú bajnoki, mérkőzések: 
Szabadulta: SzAND—Bohémia 3:2 (1:1). 
Sport—JAK 3:2 (0:0). Ujverbász:
Dulcisz—Bunyevác 13:0 CJ:0). —. Zenta: 
Radnicski—Jugoszlovén 1:6 (1:3). —•
Ada: Adai SK—Zentai AK 0:3 (0:1). — 
óbecse: Gradjansk'—Bácsföldváii AK
10:1 (4:1). — Zombor: Sport—Bezdáni
SE 5:4 (2:1). — Cservenka; Cservenkai 
SK—OSC 3:1 (2:0). — Sabác; Mácsva— 
Isztra 5:0 (3:0). Nagybecskerek:
Sohlobischo—Vojvodina 5:4 (5:2). Homo 
—Radnicski 0:5 (0:1). — Nagykikinda:
Szloga—Jedinsztvo 14:2 (5:1). ZsAK— 
ZsSK 5:2 <2:2) — ómoraviPa: K ríva ja - 
Jugoslavia (Szabadka) 4:0 (1:0).

, 1:1 (1:1). Stockholm-
bán 35.000 néző előtt játszották le a. 
svéd dán válogatott labdarúgó mérk5~ 

v f t  gólját, Emanuclsou, n,
dánokét Mathlesen rúgta. A Rasunda- 

^zajlott mérkőzést a svéd. 
királyi család is végignézte.

KERÉKPÁR
orszfeéf> vidéki hegyi vwsenv rendezett vasárnap az Avasra az MVSC 

v2J"s&nyt 3 km-es távon bonyolítottál 
le. Eredmények: 1. Bende MVSC 5:01 
2- Adorján Székesfehérvári MÁV Klór 
5:06; 8. Tornai M. 5:1.1, 4. Balogh M. 5:ti
5. Király Sz. 6:16. Ifjúeáciak: 1. Kováé 
M. 5:45, 2. Szűcs M. 5:50. 3. Feiler M 
o:53, 4. Debreceni Sz. 5:59, 5. Simon: M 6 :30.

SPORTÉRMEK
L.UDVIG

Bp. Thék I3.-a. 18. kaphatók
Mptt frieorzti Wiiayik, ifjak, sirinat
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Vidéki bajnoki mérkőzésekKitzinger nem tud
elutazni

Még néhány nyilatkozat
A z  iimiierpi 'Vfl'CfíOt'án Tvit.z:n ger íiaiitit- 

t <j. jelent 9ücgr. KrcVa n fájlalta, n sérülés 
.helyét a joiyb lábszárán. Egyelőre az a 
terv. hogy Ki»t«iiuipfr hétfőn orvosi vizs
gálatra kórházba megy <*> nőm U uta 
aák ©1 héttőn délben a német csapattal.

A. la-kbma előtt még néhány érdekes 
nyilatkozatét gyűjtöttünk. Íme:

Xandry dr, a német szakhivatal ügy
vezetője ’- Nekem .nagyon tetszett a já 
ték. Igazi férfias küzdelem volt. -Nem 
kímélték egymást a fiuk. De ez a küzde
lem minden tekintetben szabályszerű 
volt, a játék szellemének megfelelő. Ez 
azonban természetes is, két. ilyen ke 
mén yen, de lovagiasan küzdő ellenfélnél. 
Kernek akciók és jelenetek váltogatták 
egymást. A  magyar csapatban azt lát
tam, hogy »  helyzetek felismerésében 
gyorsabban játszik. A  mieink mozgásban 
voltak gyorsabbak. A  játék vonalveze
tése is gyorsabb volt a német csapatnál. 
Ami az eredményt illeti, megfelel a já
ték képének. Érzésem szerint ugyan a 
harmadik gólunk szabályos volt. de mi 
sohasem szál lünk vitába a játékvezetői 
döntéssel Elégedettek vagyunk! Mind a 
két. csapat lőtt ogy-cgy potyagólt, egy 
egy remek gólt. A  magyar csapatban 
Kincses és Polgár játéka tetszett nekem 
legjobban. Nálunk inkább a csapat egy
séges szellemét dicsérhetem. Külön nem

szívesen emelnék ki senkit. Külön öröm 
számunkra ez a gyönyörű keret, amely
ben az MLSz ezt a mérkőzést megren
dezte. A  legnagyobb megtiszteltetés volt- 
számunkra a kormányzó úr megjelenése. 
Ez nem egyszerű válogatott mérkőzés 
volt, ez ünnep volt!

Mengden, ssalchivatali vezető: A mér
kőzés szép játékot hozott. Egyenlő erők 
küzdelmét láttam. A aors igazságos 
volt, amikor döntetlenné tette az ered
ményt. Mind a két együttesben elsősor
ban a csapatteljesítmény érdemel dicsé
retet. Feltűnt nekem, hogy Sáros! dr 
milyen lassú lett. Polgár kiváló kul
lancs.

Müllenbach főszerkesztő: Kiváló, nagy 
játék volt. Messze vissza kell mennünk a 
magy ar-né inét m érk őzésc'k történeté ben, 
ha ilyen jó futballt nyújtó mérkőzésre 
akarunk lelni. A  magyar csapat, őszintén 
megvallom, nagyon meglepett azok után 
a bírálatok után, amelyeket a jugoszláv 
meccs után olvastam róla. Nem gondol
tuk. hogy ilyen erős ós jó  erőnlétben 
lévő csapatot találunk Budapesten, Pol
gár egészen kiváló kullancs volt. Ezzol a 
játékával minden bizonnyal jó szolgálatot 
tesz a korszerű játék híveinek, Kincses 
volt a magyar csatársor, legveszélyesebb 
embere. A német; csapatra komoly hát
rányt jelentett Öehneider hiánya. A bar- 
Hvixicnyolcadik válogatott mérkőzését

N Y U G A T I A  ÓSZÖV ETSÉG
HSE—Várpalotai Unió fi:2 (2:1). Haj-

m-át-'kvr. Yez.otte: G-náaiássy. Gyenge já 
ték. Góilövő: lváisíi (2), Gőec (2), Pin
tér cb Pusztai, illőivé BuizaBsy Ha
lam. Ditinóiért, ill. Moez-ikot kiállítót 
Iák.

II. osztály.
ARAK II.—V. MGVE 2:1 (2:1). Vesz

prém. Vezette: Moflár. Góllövő: Hajóssy 
és Törő, ill. Tóth. .— ÉSE II.—Dunaszer- 
dáhelyi TC 8:0 <2:0>. Érsekújvár. Ve
zette: Rencés. Góllövő: Szlávik (4), Dob- 
csánvi, Decsi, Czelier I. és Czeller II.

A Kinizsi II.—SzFC II , mérkőzést az 
SzFC lemondta.

MBE—Várpalotai Unió II. 5:0 (1:Ü).
Mór. Vezette: Noszkó. Góllövő: Szatker
(4) és Brucknor.

K E L E T I a Ó SZÖ V E TSÉ G
Ungvári KMSC—Serettyőujfalusi Turul 

3:2 (2:1). Ungvár. Vezette: Kvasznai.
Góllövő: Hudi (2) és Galambos, ill. Só
lyom és Nagy (11-esből).

I I . osztály
Karcft-gi MÜVE—Debreceni MOVE 8:0 

(4:0). Karcag. Vezette: Gorondai. Gól
lövő: Pongrácz (4), Nagy (2), Balta és 
Sütő.

BFTC II.—Nyíregyházi KISE II. 6:2 
(5:1). Beregszász. Vezette: Stefánszky.
Góllövő: Szabó (2). Jáger (2), Hollen-
berg és Cserlenyák, ill. Grünfeld és 
Leba.

É S Z A K I A L S ZÖ V E T S É G
Miskolci MTE—ETH 3:t (2:0). Eger. 

Vezette: Szentiványi. Alacsony színvonal. 
Góllövő: Szabó (2) és Hritz, ill. Ma-
gyari. — MVSC II.—Farkaslyuki OTK 
0:0. Miskolc. Vezette: Palotás. Vérsze
gény csatársorok, jó kapusok. Jó: Czö- 
vek, Szammer és Galambos, ill. Gaál. 
Molnár és Vaszy.

Jászberényi Lehel—Balassagyarmati TSE 
1:0 (1:0). Jászberény. Vezette: Csonka.
Lelkes játékban a jászberényiek; üieg- 
érdemelten győztek. Góllövő: Varga.

JI. osztály:
ETK TI.—Farkaslyuki OTE 2:0 (1:0).

Eger. Vezette: Keresik. Góllövő: Nagy 
és Vörös. — MVSC III.—Szerencsi LE 
8:0 (3:0). Miskolc. Vezette: Huszár. Gól 
lövő: Zilahi (3), Szendi (3), Kiss és Far
kas II.

S Z E G E D I A L O S Z T Á L Y
KTK—Szegedi FIE 1:0 (1:0). Kiskun 

félegyháza. Vezette: Roz&nyai. GóllüyŐ: 
Tóth. A játékvezető Bűntoat és Krizsánt 
(Sz-FIE) kiállította.

MAR—MTK 5:2 (0:2). Makó. Vezette: 
Vezér II. Az I. félidő nagy MTK-fölénye 
után meglepetés a MÁK győzelme. Gól- 
lövő: Pusztai (2), Vida (2) és Major (11- 
ből), ill. Földeáki és Ponyecz. — Kecske
méti TE—Móra varos 4:3 (2:0). Szeged. 
Vezette: Reményffy. Móraváros többet
támadott. Góllövő: Magyar (2). Domon
kos és Beke, ill. Katona (2) és Sántha T.

II. osztály
MXE—Kiskundorozsmai *FC 8:0 (1:0),

Mindszent. Vezette: Szijjártó. Góilövő:
Máriássy (3). Toldi—Szegődi ATE 2:1 
(1:1). Hódmezővásárhely. Vezette: Nagy. 
Góllövő: Benkő, Hegyi, illetve Ábrahám. 
HASÉ—SzFIE II. 1:1 (1:1). Szeged.
Vezette: Liliom I. Góilövő: Budavári,.

II, osztály
n. Törekvés II.—Gyulai AC II. 3:2 

(1:2). Békéscsaba. Vezette: Hegye. Gól- 
hivő: Kocsis (2). Lindenberger (öngól), ill. 
Titz (2).

OFC—Gyulai. LE 3:2 (1:1). Orosháza.
Voziolbo: Vranka. Góllövő: Bór (2), Le
nár t, ill. Blankául t (2).
K Ö ZÉ P M A G Y A R  A LSZÖ V E T SÉ G
TFC—AT ági SE 1:0 (0:0). Töröksaout- 

mik lóé-. Ve/ieltiO: Bujáid. Izgalmas, tszép 
mérkőzés. Góilövő: Fehér.

I. B) osztály
I). Magyarság* II—KisalagI SE 3:1

(2:0). Dunakeszi. Yozsatte-: Kömény vári.
Góilövő; Perényi (2), Bárói, ill. Balogh 
(11-ee).

FSE—Váci SE II. 2:0 (1:0). Főt. Ve
zette: Lázár. Góilövő: Körösi (2). — VKE
II.—Alsógöd 12:1 (1:1). Vác. Vezette:
Czigelédi. Góllövö: Dávid (4), Bernát (4), 
Simák (4), ill. Sárosi.

Gyömrői SE—Rákost Vasutas 3:1 (2:0). 
Rá.ko<s. Vezette: Kollár. Egyenrangú
ellenfelek, a tszereniceésebb  ̂ csapat győ
zött. Góilövő: Oláh, Matyó és Ki^s, ill. 
Kodály.

Egyéb vidéki eredmények
Kapuvár: Kapuvári RE—Csornai SE

,5:1 (3:0). Kapuvár. Vezette: Kánaán.
Góilövő; Horváth (2, egyet 1 l-esböl), 
Tatai (2, egyet U-eeből) és Kőnig, ill. 
Szabó. — Szombathely: SzTK -18. cser
készek 4.0 (1:0). — Bocskai—SzFO ifi 2:1
(2:0). - Hlu’cgí LE - I f i .  kér. 5:2 (4:Ü),

Szekszárd: SiinBiC—'! b-E 4:2 (2:1). Ba-
rá ( só gort . Vezet t e: Palakfalvi. ÖóUjövo:
Molnár 2), t eelLa ők Szabó (U-ériből).
ill. Sárosi és Miliők (11-írtból). — Kassa:
K FSO—líatíis>a.i Töröli:vÓjS 11 3:2 (1:1). Ba
j-á li- á gort. Vezc-tte: Balogh. Góllövő:
Ákos, Szántó éts Ga-usor, ill. Grünbergu* 
ért Rrc-hhart. — Pereces—Kacsai Törek
vés 4:1 (3:1). Barátságos. Vo/.dle: Hei- 
de-ckcr. Góilövő: Fenyves (2) ón Futó 11 
(2), ill. Balogh. — Székesfehérvár: Álba 
Régin-—Hcrpriríitmczői AC 7:2 (3:2). Ba- 
rá.tÁdgo«. VeK>otto: Kotrobai. Javul az
Álba R égi a. Góllövő: Gautuer (2). Sza
mos (2), lián  (2) és Jónkkor, ill. C»uto
ró s és Ceglédi. — Beregszász: Rusj—
BFTC 8:3 (1:2). Barátságos. Vezette: 
Kazinczy. Góllövő: Tárnára (3), PH«zka 
(2), Tóth (2) és Bukni, illetve Décrtei (3). 
— Magyaróvár: MTK—Hubertus 3:2
(1:2). BaráLágoc,. Vezetie: Zoigler. Erős 
iram, szép játék. Góllövő: Hlovszky, Tit
kos I. ín Megyeri ill. Zsolnai és Spi- 
rt/ák. — Szeged: SzTK—Poróá-s 6:0 (4:0). 
Vezette: Bőd6 dr. Góilövő: Kókai (4) és 
Altbort (2). — Makó: MTK II.—K úszóin
kon AC 4:3 (1:2).

Kőszeg: Kőszegi SE—SzFO 2:2 (1:1).
Barátságom. Vezette: Sándorfi. Góllövő: 
Horváth (2). ill. Nóinxt, Dolgos. Borbélyt 
SzFC kiá 11 ítolták.

F egyelm e zp tlen ség
— Nézz'’ , milyen fegyelmezetlen a ma 

gyár csapat.
r*- Miért*
— Nem akarják igazolni a kapiántyt.

A U TÓ

S ü r g ő s  igazolvány k é p e k
Párisi Foto 3 drb. p. 2.-
PÁRlSi NAGY ÁRUHÁZ épületében.

játstó Goldbíunner mciífelelt
ugyan, erőnléte azonban nem tökéletes. 
Ez volt az oka annak, hogy szé.sofodeze 
leink kénytelenek voltuk túlságoson n 
védőiem íeladatainak szentelni erejüket 

lls’eker Fi-ledeberff dr, a Sportseli;i n 
(észerkesztöjei A magyar csapat ahhoz 
képest, hogy csak másodszor, játszott 
korszerű rendszerben, egészen jól műkö
dött. bár a hátvédek még nem egészen 
biztosak a dolgukban. Polgár egészen 
különálló klasszis a kullancs szerepében. 
A magyaroknak szerencséjük volt. hogy 
a német csatársor nem tetto huzamo
sabban próbára a magyar védelmet. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy abban az 
esetben, ha ez megtörtént volna, több
ször lett volna betömhetetlen rés a 
magyar védelemben'. Sárosi III. és Lázár 
képességeinél fogva rendkívül alkalmas 
a támadó szélsőfedezet szerepére. Sárosi
III.-nak még nagyobb hatósugarat ad ez 
tt hely, mint a régi középfedezet helye. 
A magyar csatársorból Kincses játéka 
magaslott ki. .A magyar játékosok ezt mondják: 

l ’ ósa: Nekem tetszettek a németek,
jól játoKottaik. .T.iizilr: Nagyon tud iák a németek,
minden labdát elfejeltek.

Kis/.ely: Ha a játékvezető megadta
volna a 11-est Finta felvágáScáért, akkor 
győztünk volna. ,

Boldirfuir: Az első gólr.ál beadást vár
tam, meglepett, hogy a lövés kapura 
ment. . . ,

Polgár: Meglepett, hogy & nemetek
ilyen jók voltak. A  mi belsőinknek 
megint nem sikerült a lcapurarúgás.

Sárosi III.: Nagyon komoly ellenfél
volt a német csapat. Jobbak voltak, mint
a jugoszlávok.

Kincses: örülök annak, hogy jól ment 
a látók.

Mindenütt ott látjuk az egész ünnep- 
gég fáradhatatlan rendezőjét, Vághy Kél- 
mán főtitkárt, aki a következőket mondja
a mérkőzésről:

—  Most m indenki láthatta, hogy
*s  MJjSz a , helyes hton halad a rend
szer keroeseben. A német csapat m eg
mutatta, hogy m ilyen  remekül lehet já t
szani a futballt korszerű rendszerben is. 
>Y belsfi^iármásunk lelkén oz&rad, hogy 
nem győztünk.

illetve Ladányi. SzVSE II .—ÜTC I I . 9:0
(3:0). Szeged. Vezette: Dobóczki. Gól
lövő: Király II. (4>, Sajtos II. (2).
Kecskés. Bakos és Halasi. KuTE—Szén- 
tesi MÁV II. 2:1 (0:1). Kunszer, t már tón. 
Vezette: Harangozó. Góllövő: Klein (2), 
illetve Ocsovszki (11-esből). SzTK JI.—1 
S/.AK IV. 3:1 (1:1). Szeged. Vezette: 
Pintér. Góilövő: Nyári, Károlyi. Tígök 
(11-esből), illetve Szilágyi. Móraváros I I .— 
Kokron 3:0 (1:0). Szeged. Vezette:
Fekete. Góllövő: Zöldi (2) és Gál.

KKVSK—SzTE II 3:2 (2:1). Kieknn- 
félogyháza. Vezette: Dr Kákonyi. Gól
lövö: Morclil, Nérnedy és Pávai, illetve 
Szabó és Ralesula. — KAC II—Ujkec^kei 
MOVE 6:1 (5:1). Kecskemét. Vezette:
Hegedűs. Góllövő: Várszegi II. (8R P.
Kovács (2) ért Hnrinath, ill. Lacarko. —
K. MÁV—KTK H 7:1 (3:0). Kecskemét. 
Vezette: Horváth Z. Góllövő: Farkas (2), 
Horvát (2). Kovács, Prikkel és Ulai, 
illetve Bozó.

D É L N Y U G A T I A L S Z Ö V E T S É G
Pécsi EAC—KSE 3:2 (2:1). Komló.

Vezette: Tukora. Szerencsés győzele^i.
Góilövő: Kiss (2), Szörényi, illetve Kiss 
és Soemayer.

BIOK—KTSE II. 4:0 (2:0). Barcs.
Vezette: Czvetkó. Góllövő: Kocsis (2)
Palotai és Sárvári.

II. osztály.
KSE II.—Pécsi EAC II. 3:2 (2:1).

Komló. Vezette: Lugosi. Góllövő: Lassan 
(11-es), Kovács, Apforhoffer, illetve Kiss 
(11-es), Marsovszky.

CSABAI ALOSZTALT
B. MÁV—Gyomai TK 6:2 Békés

csaba. Vezette: Szpevár. Góilövő: Fajó
(3), Salád (2), Institoris, 111. Olajos és 
Nagy.

Békéscsabai Rokka—Szarvasi Turul 3 :í 
(3:0). Szarvas. Vezette: Rekínyi. Eldur
vult. kiálljtósokkal tarkított mérkőzés, 
Góllevő: Vozár III (2). MAcaai, ill. Ku
piár és Csatái.

KoTE—Sarkad! < ASE 2:3 (0:0). K ondo
ros. Vezette: Tóth S. A hazai csapat 
könnyelmű játékával győzelmet engedett 
ki a kezéből. Góllövő, Bengeri (2), illetve 
Iga és Szolnoki.

A kismotor a terepén 
is megállja a helyét

— ez voüt a vasárnap: terep- 
edzés tanulsága

Az MKSz kismotoros alosztálya kís- 
motoros edzést tartott tegnap, vasárnap 
délelőtt a nagyrákos! katonai gyakorló
tér terepén. Az edzésen aránylag keve
sen vettek részt, annál többen voltak az 
érdeklődők, akiknek a száma a sokszázra 
rúgott. •

A kismotorok számára vagy egy kilo
méter hosszú tereppályát jelöltek ki, 
melyben árkok, ugratók voltak, de be
kapcsolták a gyakorlótéren levő tüzér
ségi tüzelőállások egyikét is, melybe a 
motorosoknak be kellett ‘kerekezniük.

Az előkészítő futamok után időre is 
mentek a kismotórosok. A leggyorsabb 
Korponai volt ..Csepel 100‘ ‘ gépén 2:20 
mp-es idővel. Fodor (Csepel 100) 2:35, 
Vágai (Mátra 100) 2:45 mp-es időt fu
tott, míg Dankó túllépte a háromperces 
határt. A leggyorsabb kétségtelenül Vá
gai volt, de a mért körben bukott, így 
időeredménye nem volt valós.

Az edzésen Ivén árt János bukott, sé
rülései azonban nem komolyak. Kínos 
feltűnést keltett az egyik, az edzésen 
részt nem vevő oldalkocsis BMW-vezető, 
aki teljesgáz elsővel belevitte gépét v a 
nézőseregbe. Szerencsére, sikerült a né
zőknek félreugraniok, az efajta legénye
ket azonban a legszigorúbb eszközökkel 
kellene megfékezni és kitiltani.

T O R N A
A Magyar Országos Tornász Szövet

ség  vasárnap délelőtt tartotta a Test
nevelés! Főiskolán férfi és női összetett 
tornászversenyét. Eredmények: Férfiak
versenyében: I. o. (korlát, nyújtó, ma
gasugrás) : 1. Nemere PSE 2«.4 mp, 2. 
Sánta PSE 23.8 mp. — (Lólengés, gyűrű, 
súly): 1. Nemere PSE 28.0, 2. Raffai
TFSC 28.7 mp. — IT. o. (lólengés, gyűrű, 
súly): 1. Nyíri TFSC 24.5, 2. Kovács
TFSC 19.8 mp. — . (Korlát, nyújtó, ma
gasugrás) : 1. Nyíri TFSC 2§.5, 2. Huru
ton PSE 21.8 mp. — III. o. (lólengés, 
magasugrás): 1. Fittner TFSC 18.9, 2. 
Weisz II. kér. levente 15.5 nir). — III.
o. (gyűrű, súlylökés): 1. Gál Lajos
TFSC 38.8 mp, 2. Fittner TFSC 16.3, 3. 
Delev TFSC 12.1 mp. — Ifjúságiak 
(nyújtó, súly): 1. íbrányi PSE 13.5
mp, 2. Baranyai NTE 10.3 mp. — 
Hölgytomászok versenyében: I, <?, (fele
más korlát, diszkosz): 1. Romák TFSC 
19.3. — IL o. (gerenda, magasugrás): 
1 Nemere TFSC 18.4 mp. — XII. o. 
ítelajtorna, 60 m síkfutás). 1. Méreg 
18.6 mp. W- Ifjúságiak (gyűrű, távol
ugrás); 1. Kövi 15.4 mp, 2, Füzér 16.4 
mp.

1 Kenje fel ujjával vékonyan az arcra a Hezolile-Rapld arcápoló gyorsborotva
krémet és minden további várakozás nélkül borotválkozhat. — Nem kell az arcbőréi percekig dörzsölni, mert a Hezolits-Rapid arcápoló gyorsborotvakrémmel 
víz, szappan és ecset nélkül egy perc alatt tökéletesen borotválkozhat és utána 
nem ég, nem pattan fel az arcbőre, megszűnik az arcbőr száraz felkapartsága 
és arca bársonyosan üde tesz. Nagy tubus 88 fillér, eredeti doboz 1.50 P., 
óriási tubus 2 — P-, családi doboz 3.— P. Figyelmébe ajánifuk a Hezoüte pen
géket, amelyek a krémmel borotválkozóknak különösen alkalmasak. Kaoható szakiiz etekben és Dr. Hoiczer illatszertárában, Teróz-körút 8.

p g  lpP *ff í

érzés eoy S E NA Tö ü - b a  eodorí vagy 
SENATOÍ!C£!-OFILT£R beíöiiöl cma.eíía

gyárim' nyoh 
anyagban, minőségben ufólérheíeflenek

á r  J e l z i  m m i i n é s é ® e l “
1  (Irt; 1 6  fil/ér 

1  fírh m  fillér

51
SEW4TOR cigarettapapír 60 lappal
SENATÖR BIBCK cigarettapapír

mézgázott (gumírozott) széllel, egyenként le
vehető lapokkal....................... ....

SEN4 I 0 Ü RAPID , cigarettapapír méz-
gázott széllel, egyenként kihúzható lapokkal .

J4NINA cigarettapapír 60 lappal
StNATOH CELDEátlER ^veiy

vatta előtéttel, cellulosefátyol füstszűrővel, .  — .
ezüstszínű d obozba n .......................  J, lobé j í j  fillér

SEMATOD CELOFILTER
P^RAFÁS szopókával . . . . .

SENATOR EXTRA nikotinfogóval,
arajívszínű  dobozban  . . . . . . . .

JANIN A füstszűrös hüvely . . . . .

4 .  drb 1 7  fillér 

I  drb 1 5  fillér

I  lob 5 8  fillér

I  lohor 4 8  fillér 

1  dabs 4 8  fl,lér

C s a k  e z e k e t  I sér J@!
KÉZILABDA

A KÉZILABDA ŐSZI KUPA 
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI

I. osztályú férfi:
Elektromos—Wacker ltí:(í (7:3). Ve

zette: Szabó. Góldobó: Fodor (6), Csé- 
fay (6), Rákosi (3), Pupp, ill. MaytT(
(4), Richter, Nádai. — UTE—BLE VII. 
11:9 (3:3). Vezette: Újvári F. Góldobó: 
Beuda (7), Cziráki (4), ill. Gömön (4), 
Matykó (2), Quintz (2. Káraik. — MAFC 
—MTE 10:7 (6:3). Vezette: Pintér. Gól
dobó: Nagy I (2), Nagy II. (2), Eszéki 
(2), Gödör. Katona. Kostyál, Érti, Ül. 
Drégely (2), Rózsa (2), Kőműves (2). 
Jakobovits. — A BT C—W MTK mérkő
zést a WMTK lemondta. — BSr.KRT— 
VÁC 12:2 (6:2). Vezette: Berecz. Gól
dobó: Jávor (7). Dobos (2), Görcs (2), 
Kovács, illetve Knüpfler (2).

II. osztályú férni!:
Magyar Pamut—BTK 13:10 (7:3). —

A Kistex—MAFC III. mérkőzésre a 
MAFC III. nem jelent meg. — MTE III. 
—Magyar Posztó 6:3 (2:2).

Szövetség! d íj ::
MAFC—MTE 11:3 (5:2). — Az Elek

tromos—BTK mérkőzés a pálya elfog
laltsága miatt elmaradt. — Á  BTC— 
WMTK mérkőzést a WMTK lemondta.

I. osztályú női:
Köszöni X III.—AMC 2:1 (1:0). Ve

zette: Ijjváry A. Góldobó: Kövér (2), 
illetve Kovács. — Goldberge? SE—Ma
gyar Pamut 4:3 (3:1). Vezette: Bob-
rovszky. Góldobó: Kapitány (3), Hudra, 
illetve Horváth (3). — Magyar Posztó— 
Kistex 10:0 (7:0). Vezette: Walz. Gól

dobó: Kiss M. (4). Zsámbeki (3), Kiss 
E. (2), Havas. — WMTK—Olympia 10:0 
(3:0). Vezette: Glatz. Góldobó: Juhász
(6), Végvári (4).

II. osztályú női:
Koszorú Brust—Koszorú Kelenföld 0:0, 

Standard RC—Magyar Posztó II. 2:2 
(1:1), Magyar Pamut II.—Goldberger SE 
II. 6:0 (3:0), MTE—WMTK II. 4:0 (2:0).

III. osztályú női:
Budakalász—Koszorú Ká-gyár 3:0 (1:0), 

óbudai P am u té  Koszorú Elzett 3:0 (1:0), 
Koszorú Kispest—̂ Koszorú X. 2:1 (1:1), 
DSE—Koszorú TX. 10:0 (5:0), DreSC— 
Koszorú III. 1:0 (1:0).

C SZA S
M IE -M T K  7:3 (4:3). Komjádi-kupa

mérkőzés. Nemzeti Sportuszoda. Vezette: 
Sárosi. Góldobó: Magyari (4), Hirka,
Nag-y és Komonczy, illetve Wéber (2), 
Fehér (öngól).

B IR K Ó ZÁ S
Szegeden vasárnap rendelték meg a

Déli kerület ifjúsági birkózó ba .inoksá- 
gát. Eredmény: 1. fczVSK, 2. KTE, 3.
Ceglédi VSE, 4. Keoskeinóti MAY.

TEN ISZ
Vasárnap kezdődött a jugoszláv-olasz

teniszmérkőzés Milanóban. A verseny az 
1942. évi világkiállítási serlegért folyik. 
Az első napon a következő eredmények 
voltak: Cucelli—Mitics 7:5. 0:3, 6:4. Pal- 
lada—Sada 5:7. 4:6, 6:4, 6:3, 6:3. Ezek 
szerint az első napon a mérkőzés állása 
1 :1.

STRÁÜB SPORT, LEGJOBB
Hölgyteniszezőinknek sikerült

Magyarország -  Németország 3!2
Az atlétikai kudarcot és a labdarúgás 

félsikerét némileg enyhíti a magyar vá
logatott hölgyteniszezők pompás berlini 
győzelme. Á Mária jugoszláv anya- 
királyné serlegével díjazott magyar- 
német teniszmérkőzést a magyar csapat 
3:2 arái-ybán nyerte meg s ezzel a díj 
ezévi védője lett.

A Blau-Weiss-páJyáp. szépszámú közön
ség előtt vasárnap a' két hátralevő

egyesmérkőzést játszották le. 'Az első két 
nap után 2:1 arányban vezetett a ma
gyar csapat.

Először Jusits Ilonka játszott Ullstein, 
a volt német bajnoknő ellen. A magyar 
leány 4:6, 6:2. 6:3 arányban győzött
Ekkor már 3:l*re vezetett a . magyar 
csapat. A második mérkőzést elvesztet 
tűk. Somogyi 7 :5, 6 :4 arányban ki
kapott Küppeltől. Így alakúit ki & 3:2,
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Asbóíh két s/.etet vert 
Metaxára, de a páro
sokban nem tudott 
nyerni Szegeden

Vasárnap fejeződött he .a Szent lőnie 
kerület háromnapos te:r szversenye «s 
bemutatója. Tolt ház volt vasárnap is.
A  bemutatók legórdcíosobb tnérkozosc
,uz Asbóth—Metaxa meccs 'mit. Az orsza- 
gK>s verseny eredményei: Feriiegyoo > 
Dó'czi II. 2. Vigh. a. Markovim és Doczi 
T, a döntő eredményé: 6:2, 6:1. S a  m m y.
3. Hinnann, 2. Csapó. 3. Solti és Tokos, 
diVlitö: 7:9, 6:3, 8:6. V lírsszílii:, 1. M%- 
maun II. 2. Hoffmnnn, 3. Gsapo és Áb
ra ha:n, ‘-miito. *-5, ,6.3. i

Bemutatok: Asboth—Mcuaxa *>.— • ■
Asbóth akkor osinalt pontot, amikor 
akart. .  Metaxa, S talpa—Asbóth, SaJm 
mr 6:4. Asbótumak is öreg mar_ E>alm.
_ Slelna, Pcpp—Maos-kAsí, Flórian : - -
M aaskA ^V iare volt. -  Metaxa, Stolpa 
-As'o-'.Hi. Macskás! 6:4. A«both barom 
ellen játszott. -  Flórián, Cr»apo-Popp, 
Hlrmaon 5:4, sütótois miatt aobamaratH.

A verseny utón a di.sokat Sasontgvorsni 
Albert <3r, a világbiru magyar Nobol- 
díj-as tudós, a KEAC trmis®»ateztalya_ 
nak elnöke oszlottá ki me sogh a tófű be 
e&ód kíséretében. _____ _

Eg yetlen  m ag yar  
ö k ö lv ív ó  ser?t kapott 
k i — M o m o ly a  
k iü t is s e i győzött 

Magyárorssági O lasz
ország 11:5

Repedésig megtöltött nézőtér előtt folyt 
a 11 magyar—ola?z ökölvívóniárkőzés & 
cirkuszban.* Mintegy 3000 ember szoron
gta tt a két. és félezer néző számára ke
l t ű t  cirkuszban. Mintegy félezer ember 
kintrekedt. Ezek is, de a boldog bent- 
levők is sportcsarnokért kiáltozták, v e  
hagyjuk ezt a kellemetlen és évtized óta 
kínos ügyet, beszéljünk a diadalmas 
mérkőzésről. ...

Mert diadalmas volt ez a tizenegyedik 
magyar—olasz viadal. A magyar ökölví
vók nagyszerűen harcoltak és megérde
melten győztek, ha az arány egy kicsit 
túlzott is. A mérkőzést ,,szükség-pon- 
to®ó“ Eggcrt berlini újságíró vezette* 
*;ki csak zuéihány -óvvei  ̂ ezelőtt hagyta 
«*übba pontozói iiiű.kü'û s>et. Eggert szí- 
vcstriégből vállalta a náliez ce halat.u.n 
fizercpeL kisegítette a MöSzt a meg
hívott. .Wlzof lemondása folytán keletke
zeit ektleinetlen helyzetéből. Mérkőzést 
vezetni és egyúttal pontozni is, hallat
lanul nehéz feladat. Eggert egészen jól 
megoldotta ezt a  feladatot. Néhány hi
bát elkövetett ugyan* de minőiket fel
"  a" ' magyar csapat legjobbja Bogács 
volt. nagyot fejlődött az utóbbi időben. 
Homolva taktikája sikerült: lerohanta
ellenfelét és nagy diadalt aratott. í  el
tűnő jól verekedett a kevés edzéssel ren
delkező Szolnoki, jó  volt Csontos is, ki- 
elégített Csapogya. A várakozáson alul
maradt Podány és dákics. A legnagyobb 
csalódást Torma II. keltette. Fölényes
kedett, játszadozott, megint a közön- 
ségnek öklözött és — nagy verést ka
pott. Csak az ellenfél kétszeri meginté- 
tóitok kiöseönfcoti a „győzelm et'1. .

Az olasz csapatban rácsán! éŝ  XtobertO 
Proietti igazi nemzetközi tudású öklöző, 
Paoletti nem tudott mit csnálm Bo
gáccsal, Bonetti későn kezdett verekedni,

% Emilio Proietti csak verekedni tu d ód é  
pit is életveszélyesen szabálytalanul, Pál 
marini szépen öklöz, de 
tői. Cornago csak ütni tud, Chiesa el- 
könnyelmüsködte a mérkőzést. Általá
ban az olasz csapot valamivel gyengébb 
volt a tavaly ittjártnáL 

A mérkőzés eredményei:
Légsúly: Podány magyar—-Paesarn

elM&z döntetlen. A kistermetű olasz für
gén mozog a lábán és hihetetlen kémény 
horgokat üt. Végig többet támad, a 2. 
menetben meg is roggyant ütéseitől Po 
dánv. Kiegyenlített első menet után az 
olasz a másodikban sokkal jobb, a har
madikban viszont végre Podány is sokat 
üt. Az eredmény igazságtalan, az olasz 
győzött.

Harmatsúly: Bogács magyar, .sy o z
Paoletti olasz ellen. Bogács a közönség 
tnmbolása közben játszva bánik el ollen- 
ícióvol: állandóan hagyja kiülni *s az- 
után jobtokézzel beüt. Az olasz veszedel
mes bal horgai ritkára érik.

Pehelysúly: Csapogya magyar—Bo-
petit olasz döntetlen. Az ■euso két me
netben Csapagya szépen soroz, jól ver 
v'ssza a 3. menetben azonban vissza
esik, Bonetti nagy fölénybe kerül.

Könnyüsúly• Torma II magyar K, 
Proietti döntetlen. lAléuycskodve kezd 
Torma, de hamarosan hatalmas horog- 
forozatolmt kap s oltód egy kissé észhez 
tér. Proietti azonban így is végig lobh 
valamivel. Minthogy azonban lóét meg- 
in'ést kap fejelésért, nem győzhet. Az 
igazságos eredmény döntetlen tett volna.
. Váltós úlyi Csontos m agyar-í,. Proietti 

olasz döntetlen. Csontos mar az első me- 
uetibem véresre veri é! lein felet-, az o 1 név, 
balezamén felszakad a bor, -végig eau- 
rómvér a bnlarea. Végig verekedés fo
lyik. Csontos nagy , horgai cs felütései 
ezámtalanszor betalálnak. Gyiranio kcl- 
lott volna! A szabálytalankodó olaszt le 
kellett volna léptetni! A f f r t o *  
hosszú percekig fülsiketítő toiwbolassal 
dübörgésből tiltakozott a kozoneog a, 
iga/súgta lan ítélet ellen. t» . i—«.«nlKözépéüly: Jákies roagyar-Palmartnl
«laez döntetlen. Nem sok esemény I n c  
uik a mérkőzésen. Jákies csak r  W n  
tudja megközelítem a hoaszuka.ru olaszt, 
Fal marin! viszont ce»ak vak-taban 
*« ritkáin talált. r

Féln*ehcr/-súly: Szolnoki nxa^yar—Lúj
nago olasz döntetlen. Szolnoki az e.so Kei 
men-eiben harcol, felüt«&c*.
horgai egyre-másra csattannak az olasz 
testén éi> főjén. A 2. menőiben 7-ig .te >» 
ült Cornago. A 3. menethon Szolnoki 
eréfion yíeszacsik. .  , ,Vekézsúlv: Homolya magyar győz ki 
öt őssel Clilesa ellen. Homolya mindjárt 
„  eleién megrohanja az ískoiazoltan ök
löző olaszt, de csak a . 2• percben talalja 
«t ecv gyilkoserejü jobbkezessel. Kttol 
megroggyan Clilesa, rögtön uitana eigy 
másikat kap és — lenexszik. Csak a tao- 
rtt5BeTO.kha.il tér magához. A kjraonség 
hi-rohan a &zorítóba é »  tálán vallara
ffla.pta Tolna Homolydt, nagyon
rpc hé z volt! .

A  végeredmény 11:5 a magyar csapat
}aTar,U Kyilatkozatok:

Klans, az olr.sz csapat magyar szárma
zású edzője: Szerintem Paesani, R°bru-to 
Paoletti és Palmarini gyé>z-itt, igaz 
viszont, hogy Csontos is. Az igazságos 
eredmény 8:8 lett volna.Itobránsz’ ív István, a magyar válogatott 
^daőj-e: Jól harcoltak a versenyzők, talán 
csak Podány, Torma II. és Jákies maradt 

a várakozástól. Ha az eredmény egy 
fcissé túlzott is, megérdemeltük a syözei 
met.

Csak az ifjúsági Kovács tudott 
győzni a német-magyar atlé
tikai viadal második napján

Németország—Magyarország 117:80
A német-magyar második napjának ver

senyei sorozatos kudarcot hoztak. Még a 
legbiztosabbnak hitt számokat is el vész
ié ttiik és ha Kovács ki nem javítja 
Zsuffka hibáját, ,igen szomorú emléket 
kapott volna a 05.000 főnyi közönség^

A rendezés sem volt kifogástalan. 
beszélünk az eredményhirdető sok egyéni 
balfogásáról, de az már felsőbb hiba volt, 
hogy nem Intették sportszerűségre a kö- 

jnséget, amikor a német rúdugrók si- 
sé"leteibe belekiabált.

Már nincs üres folt a nézőtéren, ami
kor pontosan fél kettőkor megindul a 
pálya egyik sarkáról a német, a má
sikról a magyar válogatott atléta
csapat Most a magyarok hatnak sze
gényesen. Mindössze 14 versenyző vonul 
fel piros melegítőben, élén Kulitzyvel, 

rászlóhor dózóval. A német csapat most 
22 főből áll. A középen egysorban áll

ít fel cs előbb az A). aztá.n a B) le
látó felé fordulva vezényel háromszoros 
éljent a magyar csapatnak Rács dr. A 
németeknél most Wolke tölti be a ka
pitányi szerepet. Egyszerre lendülnek
tisztelgésre a német karok és hatalmas 
tao3 a közönség elismerése.

Egymás mellé sorakozva elvonul a két 
csapat és kezdődhet a verseny.

403 ra gátfutás
Pol-fár bukott, 
N ádasdi m ajdnem

Azzal a bejelentéssel kezdődik, hogy 
Kiss a melegítés közben rándulást szen
vedett és helyette Nádnsdi indul. Úgy 
látszik, mi sem akarunk a. németek 
mögött maradni (lásd Leitncr első napi 
rándulását).

Polgár ezt mondja: Síkon ló vagyok,
most talán gáton is tudok 55-öt.

Nádasdi: Váratlanul ért az indulás.
De azért beleszáll ok.

A németekre várni kell. Hiába, ők 
pontossághoz szoktak. A műsorban 
1.45-re írták ki a gátat és most csak 
1.38 van.

Hölling indul a belső pályán, előtte 
Polgár. Mayr és Nádasdi.

Az első kísérlet jó. Nádasdi megin 
nagyon belenyargal, de ez nem baj, 
sokkal nagyobb, hogy Polgár a mdso 
dik gátban felbukik. Feltápószkodva 
csak a pontért fut tovább. Nádasdi 
még remekül tartja magát, Hölling 
ugyan 200-nál már valamivel előbb ve
szi a gátat, de Mayr még mögötte van. 
Á célegyenesbe Hölling 3. méter előnnyel 
fordul, Nádasdi itt a 8 gáton még má
sodik. Ebbe .ózonban belebotlik, télié 
§en elveszti egyensúlyát és mintegy 6 
métert vesztve már csak végig botor
kálja a versenyt.

Szomorú, de itt nem is számítottunk 
pontszerzésre.

Hölling sincs most igazi formában. A 
magyarokról nei* lehet véleményt mon 
dani.

1. HölUng német 54.9
2. Mayr német 55 3
3. Nádasdi magyar 57.6
4. Polgár magyar
A nont versenyben (az előzőnapi 64:51 

beszámításával); Németország 72:54-re 
vezet.

Polgár: Nem jött ki a lépésem. Ezt a
ba1 szerencsét!

Nádasdi: Nagyon megzavart Polgár
késése. Túlságosan belenyargaltam.

Hölling: Meglep a győzelmem, mert
az egész nyugati háborút végigharcol
tam.

M ayr: A magyarok nem valami ki
forrott gátfutók-

800 m éter
A ném etek az Igazi 
800-asok

80fi-on Harsányt, Szabd. Brandschdt és 
Harbig indul. A németek lyukból.

Szabót megkérd'jzzük: Mit vár magá
tól?

Azt .mondja: Feltétlenül jobban fog
menni, mint tegnap. Dehát most Harbig 
az ellenfél.

H arsányi: Fogalmam sincs, hogy mit 
tudok.

A  németek rögVn élre törnek. Harbig 
vezet, lirandscheit szorosan a nyomában. 
Harsányi egy kicsit leszakadva. Szabó 
pedig sereghajtó. 27.4 a 200, 55 8 a 400. 
Szabóé 56.8. Most kellene va'amit kezde
ményezni. Dehát a németek is a második 
körre takarékoskodnak. Harbig guruló
sán szinte nem is látszik, hogy erősít, 
csak szaporázza a lépést, az erősítés csak 
onnan látszik, hogy Harsányt és Szabó 
minden erőlködésük ellenére egyre job
ban lemaradnak. 1:24.2 Harbig 600-a és 
a magyarok akkor már hegy méterre’ 
vannak lirandscheit mögött. A forduló 
bán Harbig tovább fokoz, aztán hátra
néz, keresi a magyarokat. A célegyenes
be fordulva megfut Brandschoittöl is és 
remek idővel biztosan győz. lirandscheit 
is kitűnő időt fut. Szabó hata’mas küz
delemben meg tudja előzni Harsányil, 
de messze marad a németektől.  ̂

Harbia az abszolút klasszis fölényével 
nyert. Brandschdt is sokkal jobb a mi, 
inkább 1500-asnak számító futóinknál. 
Kisebb gyorsaságával mindkét magyar 
e’ eve halálra volt ítélve, bár így is idei 
legjobb eredményeiket érték el,

1. Harbig német 1:51.7
2. Brandschdt német 1:52.2
3. Szabó magyar 1:53.8
4. Harsányi magyar 1:54.4
A pontversenyben 80:57-re vezetnek a 

németek.
Szabó:  Most érzem csak a túlsók mun

kát és — nem vagyok 800-as.
Harsányi: Valami bajom van., Hogy 

mi. azt nem tudom.
H arbig: Ezt a számot már tegnap el

könyveltük. .  „ ,
Brandschdt- (verseny közben mégse 

riilt): A  magyarok fáradtaknak látszot
tak.

Dlszkoszvelés
Wotapek túldobta az izguló magyarokat

Vóerre epy szám. ami előtt bizakodunk. 
Küliizy azt mondja: ,

— Majd a verseny után többet mon
dok. A e edzésen jól ment. . . .

Horváth.: Jó lenne SO-en felül dobni... 
A verseny elég gyengén kezdődik. Ku- 

litzy diszkosza 4150-nél ér földet. Pl: az
után W otapek jön, ő a dőlj ás irányának 
háttal állva kezdi a lendületet. Remekül 
befejezi és a szinte erőtlennek látszó be- 

Ig&ntás után £626-041 ér földet a diszkosz.

Azután Horváth jön s ez már megnyug
tatóbb eredmény: 4818. Trippe elkapko
dott dobása 47-en aluli.

A második dobásra Kulitzy hajszál
nyira annyit dob, mint Horváth. Aztán 
jön Wotapek és diszkosza csaknem 50 
méternél esik le. A magj-arok erre el
vesztik maradók önbizalmukat is és egyre 
idegesebben dobálnak s így meg sem 
tudják közelíteni első eredményüket. ICu- 
liztky kétszer kilép, Horváth az égbe 
vágja föl a diszkoszt. Szerencse, hogy 
Trippe is egészen bizonytalan dobó.

Wotapek személyében a legbiztosabb 
és legnyugodtabb dobó győzött. A miéin* 
olyan idegesek voltak, mintha kezdók 
lettek volna.

A dobók sorrendje: Kulitzy, Wotapek, 
Horváth. Trippe:
4150 
4826 
4818 
4689

X, Wotapek német 49.88
2. Kulitzy magyar 48.18
3. Horváth magyar 48.18
4. Trippe német 46.89
Pontversenyben: Németország*—Ma

gyarország 86:52.
Wotapek: Szerettem volna 50 métert

dobni, dehát nem sikerült. ,
Trippe: Nem vártam magamtól fjobo

eredményt. . . .  . .Kulitzy: Nem tudtam befejezni a do
básaimat. ,,

Horváth: Nem volt & lábamban erő.

200 reréter
Sándor betört 
m ásodiknak

4818 ki (48) 47 ki 47
■1988 49.5 ki (48) 46 ki

45 43 ki 46 43
sz ki ki 45 45

Itt sincs sok remény. Sándor azt 
mondia: Harmadik szeretnék lenni.

Gyénes: Most talán nem lesz a végén
k A németek Scheurfrog helyeit^ Bőn 
c elviét futtatják a második pályám, az 
cloőn Gvencs. r\ harmadikon Sándor* 
negyediken Mcllcrovicv. K£t kiugrás és 
egy csütörtök után Mollcrowiez ugyan 
olyan jól indul, mint indult szombaton 
lOÓ-on. Gycncs viszont még rosszabbul. 
100 méternél két méterrel vezet Melíe- 
rowicz, másodiknak Sándor fordnl be. 
egy méterrel hátrább Böncckie es to 
vábbi hárommal a teljesen lemaradt 
Gyeinos. McHerowiez bi/tois elsőként vág 
tat a cól fele, de utána mintha rrmg 
rándul-t volna, sántítani kezd. Sándor 
nem hovv leadna Bönccbével szemben 
három móg növeli előnyét, két nwtőrrel 
McHerowiez mögött, másféllel Bürmcko 
plőtt ér óéiba. Gycncs a második h-O-on 
fenyőm ül. de csak félméterro tudja 
megközelíteni Boncokét.

Mellorowicz a végén már nem mozgott 
jól. Ugv látszik, megrándult. Sándor 
teljesen beváltotta a reményeket. Gyenen 
elaludt a rajtnál. . M

j. Mellcrowicz német 21.8
2. Sándor magyar 22
3. Bönccke német. 22.2
4. Gyenes magyar 22.3 
A pontversenyben 98:66 már az arány

a németek javára.
Gyenes: Az idény végéré, úgy  látszik 

elfáradtam. „ . , ,, .
Sándor: A születésnapi vágtázóknak

úgy látszik, jól megy. (Ma 23 éve.s.) 
Mellerovicz: Sánöor nagyon feljött.
Bönecke: A pálya remek. Azt hittem 

jobban futok.

Rucfu * rás
Az Ifjúsági Kovács  
4 m éterrel győz

A gátfutással együtt o’ kezdik a rú j 
ugrást is. Zsuffka fe'néz az égre^
_ Pompás idő van, talán győzhetek
Kovács: Szeretném megismételni a fin 

nek elleni eredményemet. '
Kovács 350-en kezd ugrani. Az elsőre 

veri ekkor senki sem hisz a végered
ményben. Ezt a többiek kihagyják. 360 on 
Haunzwiekel javít, Zsuffka kihagyja. 
A 370-et csak Kovács ugorja, a másik 
három kihagyja. 380-on Kovács második 
ra, a többi elsőre jut keresztül. _A 390 
Haunzwickelnek elsőre sikerül, Kovács 
nít.k és G löt mernek másodikra. Zsuffka 
egészen érthetetlenül roham nélkül ugrik 
és mind a háromszor magasról esik rá a 
lécre. Kiesett. Most négy méterre kerül 
a léc. Elsőre mindenki veri, másodikra 
Kovács érintés nélkül átrepül felette 
A közönség most már azért szurkol, hogy 
a németek is verjék és bizony nem túl
ságosan sportszerűen már az ugrás koz 
ben kiabál és ujjong, amikor leverik. De 
leverik és ez végre magyar győzelem 

Kovács tehetségéről és küzdeni tudásá
ról csak felső fokon lehet beszélni. Még 
411-el is megpróbálkozik. Az első és. 
harmadik kísérletére csak hajszállal 
verte.

1. Kovács magyar 400, ifjúsági csúcs
2. Haunzwickel német 300
3. Glötzner német 390
4. Zsuffka magyar 380 
Pontverseny: Németország 98:72-re ve

zet.
Zsuffka: Nem valami jól sikerült rJö. 

válogatottságom.
Kovács: Nagyon boldog vagyok. Még 

az idén fogok nagyobbat is ugrani 
Harmadik kísérletre már úgy éreztem 
hogy túl vagyok a 411-en.

Glötzner: Kovácsból nagy ugró lesz,
Haunzwickel: Én öreg vagyok, mégis 

ugrok még nagyobbat.

Gerelyvetés
Ezt Is elvesztettük

A vereség elörevetl árnyékát. Várszegi 
roppant ideges. Ezt mondja: Nem tudok

*Rákhely: Egyéni csúcsot Akarok ha.
^N agyon gyengén kezdik a mieink és 
gyengén is folytatják. Loose az egyetlen 
aki kiforrott, stílusról tesz tanúbizony
ságot. Várszegi nem a ge
rely irányába beleadni, Bakhely folyton 
kilép. Szomorú kis verseny Várszegi 
még itt-ott fellángol, de utolsó dobásara 
is csak lényegtelenül javít.

(A dobók sorrendje: Rákhely, i/oose 
Várszegi, Rektor.)

ki ki 5278 ki 6078 ki
6338 60 62 6607 61 64
5970 58 6340 6354 59 6458
5656 55 52 6125 59 60

A magyarok elfelejtettek dobni. Roose 
megtanult.

L lioose n&ngt fl&tg

S. Várszegi magyar 64.58 
3 Pektor német 61.25 
4. Rákhely magyar 60.7S 
Németország 105:76-ra vezet.
Rákhely: összekevertem a finnektől

tanult stílust a régivel.
Várszegi- Nem „érzem" a dobást,. 
Pektor: Gyengén dobtak a magyarok, 

de ér, is.
Loo3e (büszkén): Katona vagyok:

4x400 méter
Utcahosszal vesztjük  
a váltét

Góbi indul a belső pályán Ahrens elle
nében. Elég jól megy, 49.6 az ő ideje, 
de Ahrens így is ráver három métert, 
űnnhoff rögtön elfut Vadastól és a vál

tásnál már 8 méter a magyarok hátrá- 
pedig Vadas ideje is 49.8. Most 

VVieland, a német bajnok fut el, mögötte 
Polgár igyekszik. Persze ő is csak a hát
rányt növeli. Ideje 49,6. Ja-giczia remény
telenül fut Harbig után. A német bajnok 
30 méterrel győz.

1. Németország (Ahrens, Lmnliofj., 
Wiéland, Harbig) 3:14.2.

2. M agyarország (Góbi* Vadas, Polgár, 
Jagicza) 3:19.6.

Németország vezet 109:77 arányban,

5000 méter
A félidőben kerül sor az 5000-re. 
Szilágyi azt mondja: Az első két helyet

kell megszereznünk.
Kelen: Sportszerűen fogunk küzdeni, 
Kelen vezet, azután a túlsó egyenesen 

Szilágyi váltja  fel. Ezt a ^ lt a s t  é lt intő 
körönként ismétlik, aztán Eberlcui be -
szól. Apró helyezkedesi harcok \anna ,
ram viszont nincsen. Bágyadtán mozo*. 
Kelen is. Szilágyi \  nc," f  frissebbek. 1:08 a 400. 2:19 a fOO, 2-ho az 
1000, 3:31 az 1200, 4:44.2 az 1600, .>.<>6.5 a 
2000. Lassú az iram. Ebcrlciyi vezeti most 
a hatodik kört (7:08 6), aztán hitel m 
előremegy. Komoly erősítésről nincs fzo- 
A négy futó nyugodtan, majdnem azt 
mondhatnék ballag. 8:20.7 a het ke.’ , 
8:56 a 3000 méter. íg y  bajosau fogjuk 
Kitelt megverni a hajrában. Az iram to
vábbra is ilyen marad. 9:33.6 a nyolc kor 
Most kezd Szilágyi megnyúlni. Hirte.en 
erősítéssel próbálja széthúzni a mezőnyt. 
Szilágyi mögött Kitel fut, aztán Eberlein, 
aztán a kissé lemaradó, de újra fölzár
kózó Kelen. 10:44 a kilenc kör.

Még ez sem igazi iram. Itt bajok lesz
nek. 11:55.4 a 4000 és most Kelen az utolsó 
helyről felfut Szilágyi, mögé. Bezárják 
Kitelt, mire a német kezd tapogatni 
Egyszerre Szilágyi tör előre a túlsó egyene 
sen. 500 m-rel a cél előtt pedig Kelen megy 
e’ öre, de Eberlein rögtön felváltja és az 
utolsó körben úgy futnak el a magyarok
tól. ahogy akarnak. Kelen és Szilágy 
csak egymással küzd, a két német 
egymással szemben sem. mert Kitel hatal 
nins lépésekkel faképnél hagyja Kberlcint.

Szomorú verseny volt. Legalább iramot 
futottak volna a mieink. Kitel valóban jo 
futó. Keimnek  viszont nem lett volna 
szabad e’ őző nap csúcsra mennie. Szilagy' 
érthetetlenül gyengén futott.

1. Eitel német 14:42.4
2. Eberlein német 14:43.6
3. Kelen magyar 14:46.8
4. Szilágyi magyar 14:49.2 

A pontverseny végeredménye:
1. Németország 117
2. Magyarország SO

Kelen: — Nem voltam fáradt és még
sem ment. , .. , .Sr.ilágyi: — Nem tudok mit mondani. 

Eitel: — Kelen előző napi futása után 
nem hittem volna, hogy — Szilágyi ilyen 
gyengén megy. Mert azt, hogy Kelen 
fáradt lesz, azt tudtam.

Eberlein: — Keményebb versenyre ké
szültem fel.

Pécsett vasárnap délelőtt rendeztem a 
délnyugatmagyarországi váltóba jno^» 
ersenvt. Eredmények: 4x100 m: >•

PEAC A) 46.8, 2. PEAC B) 47.3. 4s40Ö
m: 1. PEAC 3:39.5, 2. PAG 3:57. — 4xl»r»U 
m: 1. PAG A) 18:26.2, 2. PEAC A) 18̂ .53.7, 

PÁC B) 29:09.3. — 5000 m csapatver
seny: 1. PAG 14 pont, egyénileg: 1. Vas 
PÁC 16:40.8, 2. Pataki PÁC 16:41.6. — Az 
fjúságiak 4x100 m-es váltóversenyei a 

Zrínyi reál. nyerte 45.9-el, 2. Tanítóképző
A rákosliegyi kegyeleti váltófutáf 

eredménye: 1. Rákoshegyi diákok, 2. Ka-- 
koshegyi leventék, 3. Rákoshegyi MUVIÜ,, 

Rákoskeresztúri leventék.
A Széchenyi Jnventus FC vasárnaj^ 

kegyeleti váltófutást rendezett a zugligeti 
Kossuth-szobortól a svábhegyi Hősek 
emlékművéig, ö t nyolcas csapat vett részt 

2570 méteres távolságú versenyben.
A Széchenyi FC 5:53.8, 2. Széchenyi
Juventus FC 5:57.2, 3. Szent László IE.

NAGYVÁRADRA
Debrecen, Békéscsaba és Kecskemét vá
rosok indítottak tegnap kegyeleti váltót 
és ünnepélyes külsőségek Kozott koszo
rút helyeztek el Nagy Sándor honvéd- 
tábornok emléktáblájánál.

MAROSVASABHEIAT K H JT O .E M  
VÁLTÓ

tegnap délelőtt érkezett meg a Hősök- 
terére é3 ott nagy közönség és a magyar 
sport vezetőinek jelenlétében babérkoszo
rút és faragott, kopjafát helyeztek el A 
Hősök emlékén. Az ünnepi beszédek el
hangzása után a Szabadság-térre, Kelet 
szobrához vonultak a fűtők és ott is 
koszorút helyeztek el. A Hősök-terén le
folyt ünnepségen jelen volt Tschanuner- 
Osten német birodalmi sportvezető is. 
ö  a váltó megérkezése előtt helyezte el 
babérkoszorúját.

-  8<í»—----------

Hepp Ferenc dr. szövetségi kapitány
— A második napon volt egy-két bal- 

szerencsés szám, de egészbe véve akadt 
olyan is, amelyben szerencsénk volt. Az 
eredmények elég jók, atlétáink javulnak 
és különösen a fiatalok szereneTek orvén 
detesen jól. Ez tanulság a jövőre.

A Nemreti Torna Egylet női atlétikai
versenyének kimagasló eredménye Liesz- 
kovszky 150 cm-es magasugrása. Csák 
Ibolya olimpiai bajnoknőn kívül az első 
150 cm-es magasugró eredmény. Lé°er- 
mayer (Koszorúi országos csúcseredményt 
ért el távolugrásban, 1 cm-rel túlugorva 
Csák eredményét. A csúcseredmény hite, 
lesltéso a változó szeles idő miatt két' 
séges. Részletek: 60 m. III. osztályú 
í Horváth A. Nemzeti TE 8.6 mp
2. Tóth Koszorú 8.9, 3. Tamássy WMTK 
9.0. Súlylökés: 1. Horváth Nemzeti TE 
10 41 mp. 2. Dömötör Munkás TE 7.70,
3. Dürflinger OTE 7.44 . 80 m gát:
1. Lőrinczy Nemzeti TE 14.8 mp,
2. Dörflinger OTE 16.3. 3. Tamássy
WMTK 16.4. Magasugrás: 1. Liesz-
kovszky Nemzeti TE 160 cm !! 2. Páhany 
Koszorú 148. 3. Csendom Nemzeti TE 135. 
Magas: I l i .  osztályú: 1. Potykievicz
Munkás TE 140 cm, 2. Kapuy Koszorú 
135, 3. Tamássy WMTK 130. 100 m:
1. Lédermayer Koszorú 13.3 mp,
2. Lőrinczy Nemzeti TE 13.5. 8. Babay 
Nemzeti TE 14.1. Távol: 1. Léderrnayer 
Koszorú 5.32 m (országos csúcs!)
2. Lőrinczy Nemzeti TE 4 .n , 3. Poty- 
kievicz Munkás TE 4-76. Távol: II. o.
l. Potykievicz Munkás TE 4.76 m, 2. Hor
váth Nemzeti TE 4.21, 3. Tamássy WMTK 
4.17. Diszkosz: 1. Nadányi NyVSE 33.98
m, 2. Horváth Nemzeti TE 33.46, 
3 Dörflinger OTE 30.34. 4X100 m váltó
1. Nemzeti Torna Egylet 58.1 mp.

A Pcsterzséhetl MOVE TSE vasárnap 
délelőtt ifjúsági egyesületközi páros at
létikai versenyt rendezett Erzsébet-utcai 
sporttelepén. Eredmények: Rúd: 1. Fü 
zesi Beszkárt 330, 2. Mihályi BEAC 310,
3. Benedek PeMOVE 30Ö. — 100 m.: 1.
Simonyi PeMOVE 11.5. 2. Benedek
Beszkárt 11.6, 3. Szűcs BEAC 11.7. —
1.000 m: 1. Regős Beszkárt 2:47.6, 2. Raj- 
csányi BEAC 2:48, 3. Fehér PeMOVE. — 
Magas: 1. Szőllösi BEAC 165. 2. Rózsa
Beszkárt 165, 3. Horváth BEAC 165. -
Súly: 1. Serfőző BEAC 1215, 2. Labancz 
PeMOVE 1176, 3. Rumf BEAC H27. —
400 m: 1. Simonyi PeMOVE 53.2, 2. Rav 
csányi BEAC 54. 3. Kovács Beszkárt 55. 
— Távol: 1. Pozsonyi PeMOVE 664, 4
Benedek Beszkárt 621, 3. Eéri PeMOVE 
611. — Diszkosz: 1. Remcsák BEAC assz,
2. Füzesi Beszkárt 3373, 3. Labancz
PeMOVE 2915 — Gerely: .b
PeMOVE 4384. 2. Jekelfalusi BEAC 4222
3. Remcsák BEAC 4173. — 3000 m. 1, 
Bátori Beszkárt 9 :38„ 4kárt 9-45 3 Fehér PeMOVE- — -100—200 
-300-400  m: 1. PeMOVE (Szarvadn Dér,
3P0l e s S i r f r i 2 y2.> -  A U 0  m ^áífŰ tált
szerdán délután 5-kor a BEAC-pályán 
rendezik — A pontversenyben (a gát
futás nélkül) PeMOVE-BEAC 59:58 
Beszkárt—PeMOVE 59:58.

Miskolcon a katonai parancsnokság ifjú, 
sági kegyeleti váltófutást rendezett kb, 
3 km-es távon. Eredmény: 1. Evangélikus 
tanítóképző, 2. Református «■* 3. Kir. 
kath. s ,

A  m á so d ik  eset
Pcsser tavasszal Berlinben is lőtt egy 

gólt nekünk, do azt nem ádta meg a já 
tékvezető, mert azt hitte, hogy a lövés 
kapufáról pattant vissza. Pedig a hátsó 
hálótartőrúdról jött a mezőnybe a labda. 
Tegnap lesállás miatt érvénytelenített a 
játékvezető egy Pesser-gólt. Az egyik- 
néző aggodalmasan kiáltott le:

__ F iúk! Vigyázzatok Pcsserrc, m eri
több figura már nincs!

M O ZI

HUféi írnek
A „Beala és az ördög ‘ című uj György-

film felvételeit ezen a héten fejezik be. 
Már az eddigi felvételek is bizonyítják, 
hogy Szörénvi Éva és Páger Antal rend
kívüli alakítást nyújt ebben az uj ma
gyar filmben.

Guy de Manpassant regényéből Willy 
Forst írta a ,,Bcl ami“  forgatokonyvét.
S ö rendezte a filmet, amelynek a férfi- 
főszerepét is eljátszotta. A forgatókönyv 
írásában Axel Eggerbrecht a rendezés
ben Victor Becker segédkezett Forstnak. 
Lgen nagy feladata volt a ,,Bel ami.' meg
filmesítésénél Wcrner Schlichtingnek és 
Kurt Herlthnek, r. két építésznek. Fel
építették a műteremben a párisi Nagy 
Opera teljes színpadát és nézőterét, to
vábbá a békeidők legnagyobb párisi mu
latóját, á Tabarint. ■

Theo lángén, a népszerű német ko
mikus is írt egy filmet. Az ő filmje víg
játék. A elme: „M i történik itt?“  A víg
játékban szerepel egy színész, akinek a 
neve: Theo Lingen. Ezt a szerepet — 
természetesen — maga a szerző játszotta. 
Hasonló feladat jutott nemrégen Gigli. a 
világhírű olasz tenorísta számára is. Az 
,,Alommuzsika'- című filmben, amelyet 
Bolváry Géza rendezett, Benjamino Gigli 
,,alakítja" — Benjamino Giglit, a milánói 
Scala művészét.

*4
A  M O Z IK  M Ű S O R A :

RÖVIDÍTÉSEK: n -  V,, f  =  V«.
Bemutató mozit

ÁTRIUM f6, Í8, 00. Igera,, y a g y .u o n í, 
CASINO Í6, h8, 1,10. Erzsébet xrr.űyno. 
CITY h6, K8, hio. Zöld POkoL 
CORSO f6, 18, no. Harry Baur: Mm- 
dcJiért fizetni kell.
DÉCSI 6, 8, 10. Igen, vagy nemz 
FÓRUM Í6, fS, flO. Aeezony az örvény-
HÍRADÓ 9—24.-ig folyt. Magyar-. L.uce-, 
Ufa-, Fox- és rajzoshíradó. Különkiadás. 
A történelmi határ megszállása. Sóter
melés Japánban.
OMNIA 5, nS, flO. Inkák kino»c.
RABI US f6, h8, hlO. Hollywoodi varázs. 
ROYAL APOLLO n6, 1*8, hlO. Ifjú  Udi 
són.
SCALA n6, f8, hlO. Stanley, a ripor
terek királya.
URÁNIA 5, n8, flo. Voroni>La. hogy 
tehetted?

Utánjátszó mozik
BROADWAY £4. £6, fi, £10. Hazafelé. 
CAPITOL £4. fö, £8. 110. Vágyak asz- 
szonya. , , ,
CORVIN f4, f6, f8, flO. Napóleon házasa 
sága.
ELIT 4, 6. 8, 10. Csikáfói szobalány 
HOLLYWOOD Í4, Í6, í10- Napóleon
ILVMARa ' II. 2, 4, 6, s, 10. Mária két
Li.OY 1) f4 f6 £8, £10. Ha eljön a holnap. 
PALACK 11, 2, 4, 6. S, 10. Floridai ka-

P \TRIA 4, G, 8, 10. Ha eljön a holnap. 
SÁVOT f4, f6, Í8, Í10. Ha eljön a holnap. 
SIMPLON 14, Í6, IS. D0. Ha eljön a hol
STTÍDIÓ 11. 2, 4, 6. 8. 10. örökké. 

Tovúbbjátszó mozik
ALKOTÁS d4, n6, c8, nlO. EgyeÜen éj-
BELVÁROSI 4, 6, 8, 11. r,ül Baba. 
BUDAI APOLLO £5, h7, 9. Gül Baba. 
ELDORADÓ 4, 6, 8, ll. Trópusi mámor. 
HOMEROS h5, 7, nlO. Pillanatnyi pénz- 
zavar.
IPOLY f4, fG, £8, flOii Hül Baba. 
JrtZSEFVARO.SI fi fg, 18, £10. GUI Baba. 
OLTMPIA 11 2, 4. 6 8, 10. Férjem a 
kékszakáll *
OTTHON n4, n6, n8, nlO. Botrány a cir
kuszban.
PHÖNIX 11, 1 
miatt.

nő8, 5. n8, £10. F,gy 
RIALTO 11, 1, 3. 5, £.8. £10. GUI Baba,

NEMZETI SPORT
Hegjckník ezorda ée szombat kivételé 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiauc 
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilard-ntoa 4. 
— Távbeszélő 132—19S és 133—9:7. Levél
cím: Budapest 72. Poetaflók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele 
lős kiadó: Ktiltsál- István.

E’.őfi.-etési díj: Belföldre egy hóra V 
2.20, negyedévre 6.—. küllőidre 9—. — 
(Amerikába 10.—).

Nyomatott • Stádium Rt. kSrforyöcé- 
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