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Az NB 1.

őszi végeredménye
1. Ferencváros 13 11 2 —: 54:21■ Sü
2. Újpest 13 9 1 3 39:29 lő
3. Szeged 13 6 4 3 27:32 Ifcí
4. DiMAVAG 13 7 2 4 44:33 Itt
5. WMFC ■ 13 4 G 3 34:27'Té
ö. Szolnok 13 ti 2 5 28:31 l i
7. Elektromos 13 ö 1 6 27:22 13
S. SalBTC 13 5 3 5 23:23 13
S. Tokod 13 ' 5 3 5 23:31 13

10. BSzKRT .... . 13 4 3 G 27:29 11
11. Gamma 13 4 1 S 23:30 ’fi
12. Kispest 13 4. 1 S 23:31 9
13. Haladás 13 2 2 9 18:38 ö
14. Törekvés 13 2 1 10 18:41 r.

Csepeli győzelem  a z Erdély K upa döntőiében
A z utolsó „őszi“ bajnoki mérkőzésen a Tokod

legyőzte a B S zK R T -o t
h barátságos mérkőzések legfeltűnőbb eredménye:

a M A  VÁG az Újpestet is legyőzte

Ne - M É R K Ő Z É S
A Tokod lobban  bírta a sftrdagasztást

Tokod-BSzKRT 1:0 (1:0)
Az első félidőben a  BSzKRT Jobb voli 
a második félidőt a  Tokod lobban, 
bírta, ekkor egy tizenegyest is k i
hagyott
Góllövő: Harsányt II
Tokod, 500 néző. Vezette : Lantos

UJOR

A  Dunához Itözel fekvő tokod! pá~ 
erős, szél fűj a mérkőzés előtt. 

Az ég borult. Esővel fenyeget. (Ké- 
®öbb le is szakadt az eső.) A  pálya 
^lápota bizony elég gyatra. Köze
pén, a két kapu között széles csík 
v«m, itt ’ feneketlen a sár., Csak a 
déleken „járható" a pálya. (Erre a 
Caapatok is hamar rájöttek és min
dén igyekezetük az volt, hogy a já 
tékot a szélekre tereljék).

Lanton játékvezető a mérkőzés 
Nőtt megvizsgálta a talaj állapotát 
és bár ő is bokáig dagasztja a sa- 
l’at, a pálya alkalmatlanságának ki
mondására nem került sor.

Á  BSzKRT már reggel elindult 
Budapestről. Vonaton utazott Esz

tergomig, itt időzött egy darabig, 
Megebédelt, majd társasgépkocsin 
"ujtatott át Tokodra.

Az összeállításokban nincs semmi 
Meglepetés. Nagy, a íokodiak közép- 
határa, mint azt a tokodiak már 
“ejtették nem tudott elszabadulni. a 
Mérkőzésre éé így helyét Rozgonyi 
f°glalta el. Pontosan háromnegyed 
íj-kor állt fel a két csapat az alábbi 
összeállításban:

Tokod: Barak —  Kecskés, Gár
donyi —  Harsányt I, Mészáros,

&
árga —  Pozsonyi, Harsányt II, 
■ozgonvi, Hevesi, Tóth.
BSzK R T : Solymosi — - Miklóst,

6irő —  Kivács II, Balogh, Szödi —  
Mészáros, Kovács I, Bene, Forgács, 
s««6ó III .

BSzKRT-fölény, 
tokodi gól

A helyválasztás á BSzKRT-nők kedvez, 
S? első félidőben Öt támogatja a szél. 
* «  jelentős előny, mert a szél nagyon 
yős. Az első esemény: a tokodi Mészá- 
Ms jö szabadrúgását Pozsonyi jú hely
eiből továbbítja a budapestiek kapu- 
j rá. a labda Biróról szögletre csúszik, 
a nagy sárnak Bene nz első áldozata, 
"égerként kel fel egy összecsapás után. 
A Tokod tíjabb támadása végén 

Tóth lövése »  kapufát találja.
L  BSzKRT erősítii a r  iramot és
fokozatosan fölénybe kerül. Az 5. perc- 
SS» Forgács lő a tokod! kapu mellé 
Bárom perc múlva Szabó Ul-nak támad 
, eS2iélyes helyzete, de közeli lövése a 
beugró Gárdonyiba akad.
. A  13 percben Kovács I  éles szabad- 
*agásút Barak szögletre menti 

A BSzKRT fölénye egyre komolyabb, 
Mégiscsak nehezen tudnak helyzetet osz- 
idehozni a vendég csatárok. A 17. perc- 
$2* Bíró hosszú partdobásával Ivovacs I  
1,1. Ugrik ki. de a sárban nehezen halad 
MOre 6s végül dancsot vét a labdáért

folyó harcban. Szabadrúgás felhozza a 
Tokodot. Hevesi és Tóth vyezet szép és 
veszélyes . támadást, dó a , BSzKliT-véde
lem szerel.

Most néhány veszélyes tokodi táma
dás következik és ennyi elég is a 

mérkőzés eldöntéséhez.
Már a 20. percben is hatalmas "helyzíetet 
dolgoz ki a tokodi csatársor, Pozsonyi 
közelről nagy erővel zúdítja a labdát" a- 
kapura, de nem helyez eléggé és „ a 
labda a szöget lezáró Süymosiba akad, 
a. labda Solymosiról ktíattan Rozgonyi 
elé, de a mély sárban ő is akadozik és 
odavész a remek helyzet.

A  21. perc meghozza a mérkőzés egyet
len gólját. Kavarodásból Harsányi I I  erős 
lövést ereszt meg, A labda a kapu tor
kában álló

Bíró hátáról nagy ívben visszapattan 
az egymás mellett álló Harsányi I I  

éB Balogh elé,
támadó és védő szinte egyszerre nynl a 
labdáért, de egy századmásodperccel 
Haissányi I I  gyorsabb és

a lábáról a hálóba vágódik a gól. 1 :0.
A gól után esni kezd. A közönség meg

rohanja a ielálót. A  25. percben a 
BSzÍKRT szögletét Barak újabb szögletre 
üti. A  vendégcsapat támadásban marad. 
Mészáros, Szabó Í I I  és Bene szépen ro
hamoz, de Barak résen áll. Feltűnően 
sok a partdobás, mért a játékosok igye
keznek a pálya kevésbé mély szélére te
relni a játékot, A 33 percben Barakot 
labdástól egvütt szögletre nyomják. A 
37. percben Biró belelép Pozsonyi boká
jába. A közönség erősen tüntet a hátvéd 
ellen. Eleinte valóban1 csúnyának látszott 

dolog, de szerencsére Pozsonyi sérti,', 
lése nem bizonyult komolynak. Az eső 
rendületlenül szakad. A BSzKRT újabb 
szögletet hagy ki. Végig a vendégek tá
madnák a félidőben.

A SZÜNETBEN
mindkét öltözőben a sár n főtéma. A 
BSzKRT szerint szerencsejáték ilyen ta
lajon a labdarúgás. Ku'rucz edző kor
holja fiait a lapos játék miatt. A tokodi 
Mészáros orra vérzik, de a harci kedve 
változatlan.

— Annyi baj legyen, csak az eredmény 
maradjon! — mondja lelkesen.

A tokodiak abban bizakodnak, hogy az 
erős szél a szünet után most már őket 
fogja segíteni.

Tavaszi rajt az N B  I-ben és Iliben!
Kispest; Kispest— Újpest.
BEAC-pálya: Gamma— Haladás. -
Hungária-út: Törekvés— WMFC.
Latorca-utca: Elektromos—Ferenc, 

város.
Szeged: Szeged— Szolnok.
Diósgyőr: D iMAVAG—BSzKRT.
Tokod: Tokod— SalBTC.
Az NB  IT-ben: Pénzügy— Soproni 

VSE, Postás— MTK, BLK— DVAC, 
Szomb. F G  - Vasas, Zugló— Szegedi 
EAC, Soproni FAC— Szegedi VSE, 
ETO—D. Magyarság, LaFC—-
MAVAG, Kassai AC— Pereces,
MOVE T. Előre— BVSC, Mátészalka 

■Miskolci V SG ,. DSC— Rákóczi,'' 
Rusj— Ganz, SSE— ÓVTK. ■ ,;A?

A  B o l o g n a  m i n d  k ö z e l e b b

k e r ü l  a  b a j n o k i  c í m h e z ,

m ert az Atnforosiana kikapott 
s a Ju ven tus meg döntetlenül
l á t s z o t t

Tóth beadásBzeríi lövését, Bíró ököllel 
„fejeli#* ki szögletre.

Tiszta tizenegyes Tolna, mindenki látja, 
kivéve a játékvezető.

A  játék humoros jeleneteket hoz. 
A játékosok nagy igyekezettel dagaszt, 
ják a sarat. A 14. percben Pozsonyi el
fut ̂ az eleső Biró mellett, beadását Hevesi 
a tisztán álló Rozgonyi elé tolja, de 
Solymosi kifutva le tudja szerelni a tar
talék középcsatárt. A 20. pei eben tizen
egyest vitat a közönség Tóth elvágásáért, 
de ezúttal nincs igaza A 28. percben 
Pozsonyi orrheggyel küldött lövése alig 
csúszik a kapu mellé. A 31. percben Bíró 
a tizenhatoson belül felvágja a gólhely* 
zetben álló Pozsonyit.

A megítélt tizenegyest Mészáros
laposan egyenesen Solymosi lábához 

rúgja. í
A tokodi fölény tovább tart, de mos- 

már lanyhul az iram. Pozsonyi jó lövése 
csúszik még el a BSzKRT kapuja fölött

F U T B A L L  (8 
A T L É T IK A I

felszerelések

Schmádt - Sz'gctí* Szél
szaktizletében, V., "zemélynök-u. 16.
Telefon: il-M-33. Árjegyzék.

Róma. február 18.
A  bajnokság XXX. fordulója ismét sok 

érdek ez eredményt Kozott:
a) a Bologna ismét biztosan győzött,
b) a Jnventns nem tudott győzni otthon,
c) az Ambrosiana kikapott,
d) a Torino idegenben is tudott győzni 

_ ha nem lenne annyira • lemaradva, 
akkor még veszélyeztethetné is a Bologna 
biztosnak látszó bajnoki címét;

A Bolognától azonban múst mar aligha 
lehet elvenni . a : bitjnokságöt. A  bajfiok- 
ágbah ugyanis -jelenleg ez a helyzet:
1. Bologna 29 pont,-. 2. Ambrosiana-25 p, 

Torino 23 p, 4. Jüventus 22 p. 
5. Fioi-cntina 21 p. 6. Milano 19 p.

19 pontos még: Livorno, IjTapoli,. Novara
18‘ ,pontos*: 'Ataíahta. JTcieBtlna.

1 17 pontos: 'GenbVa..
; 18 pisi) fos: Rom.-i, Venézia.

15 pontos: Lazio. ■
H pontos;.'Bari. ,  ..............
Részleteik: . ,.' - ■,. ,-
Bologna— Genova 4:1 (1 :0 ). 10.000 

néző. Vezette: Bertolio,- aki a II. fél
időben Péfázzölot . kiállította - a Ge-

0:0. 7000 néző.
nováből.

Juventtis— Napolt 
Vezette: Dellarole.

Lazio— Novara 0:0. 8000 néző.
Vezette: Scotto.

Fiareniina— Ariilrrosiana 2:1 (1 :1 ). 
8000 néző. Vezette: Dattiio.

Milano— IÁvorno 5:0 (1 :0 ). 9Ö00
néző. Vezette: Korai. ,

*Barir-^Trimtina S:0 ■ (1 :Ój. 
néző. Vezette: Mázzá.

Vértesi a— Roma, 1:0 (0 :0 ). 
néző. Vezette: Zelocc'nl. .

Átalania^-zTorino 0:1 (0 :0 ). 800© 
néző. Vezette: Calettl.-

A B) liga eredményei; Vlcenza—Ancct- 
nitana 3:2. Reggiana—Brescia , 1:1, 
Üdinese—Padova 0:0, X.riccheSü—I’ ar.lulia 
2:0. ‘ Pisa—Savona 1:1,' Pro YerctílU— 
Siena 0:2.- Alessandrla—Spczla 1:1. 
Lignria—Verona 3:1. üíacerata—2Io Jena 
1:0. - ' ■

3000

2000

Tokodi fölény,
kihagyott
tizenegyessel

A második félidőre elállt as eső. 
Izgalommal kezdődik, mert Bene csúnyán 
megüti a tokodi Mészárost. Parázs tün
tetés a következmény, de a hazai 
kedélyek hamar megnyugszanak, mert 
Mészáros gyorsan egyenlít: 1 alaposan 
meghentergeti Benét a sárban.

A 6 percben a budapesti Mészáros jó 
támadás utár; rosszul lő. Rengeteg á 
szabálytalanság. . Hantos folyton fütyü- 
részik, néha azonban feleslegesen. A 10. 
percben

és aztán már nincs is több esemény.
SzösU-larány 5:1 (5:1) a BSzKBT

javára. "*
N Y IE  ATKOZ ÁTOK:

Eggenhoffer Jenő, a Tokod elnöke: 
Ebben a mély sárban komoly játék
ról szó sem lehetett. A  második fél
idő : alapján, úgy érzem, megérde
meltük a győzelmet. . .

Mohos Antal .ügyvezető elnök: 
Úgy látszik, a  BSzKRT kissé el volt 
bizakodva. A  második félidőben ml 
sokkal jobbak voltunk. Győzelmünk 
reális, különösen ha a-1 két tizen
egyes-esetet is számítjuk.

Kutrv.cz János, a BSzKRT edzője: 
Irreális - pályán szerencsétlen mér
kőzés. A  Tokod jobban birt-a a sar- 
dagasztást.

Torda József szakosztályvezető: 
A döntetlen lenne igazságos.

Bírálat:

A ToUod jobb 
erőnléte döntött

Ilyen mély sárban nem a játék
tudás volt elsősorban döntő, hanem, 
hogy ki bírja erővel, tüdővel. A  já 
ték nagy része ugyanis azzal telt 
el, hogy a játékosok igyekeztek a 
sárból kihalászni a labdát és átmen
teni a mozgásra arnáylag alkalma
sabb szélső részek felé. Ezt a sár- 
dágasztást a Tokod sokkal jobban  
bírta s" különösen a játék végén, két- 
három pompás erőben lévő játékosa 
révén magasan ellenfele fölé emel 
kedett. Igaz, hogy ekkor a BSzKRT  
már fel is adta a reménytelen küz
delmet. Az egyat-ánt WM-rendszer- 
ben játszó két csapat közül m eg
érdemelten győzött a kitartóbb, de 
kétségtelen, hogy a sárban „kicsúsz
hatott" volna könnyen ennek az 
eredménynek a fordítottja is.

A .Tótod legjobb emberiének Mészáros 
kö-J-éptedezet bizonyult. Ilyen talajon ma- 
gasszínvonálú teljesítményt nyújtani csak 
egészen kivételes képességű játékos tud
hat. Mészárös a mutatott formával a ta
vaszi idény .egyik nagy és kellemes meg
lepetésének Ígérkezik. Legjobb középfe- 
dezeteinknék. is nehéz versenyt kell majd 
vwnick vele az elsőségért. A rangsorban 
Hév,esi következik, de rögtön utána em
lítendő a meglepően, jól játszó Pozsonyi 
is. Rajtuk kívül a remekül rúgó és har
coló két hátvéd. Kecskés és Gárdonyi 
dicsérendő, Barak sem csinált hibát. K i
elégítettek a' szélső fedezetek Is. Tóthot 
befolyásolta első félidőbeli sérülése. Har
sányi I I  ügyes. Rozgonyin meglátszik, 
hogy csak tartalék.

A BSzKRT csapatában néhány játékos 
már termeténél és testalkatánál fogva 
sem bírhatta a megerőltető munkát. All 
ez elsősorban Forgácsra, Szikiire -s K o 
vács I-re. Á  csapat legjobb teljesítmé
nyét Balogh nyújtotta a csapat tenge-

S&LYMOR ROSA
ummi

S A V O Y

iyében. A  két hátvéd játékába sok hiba 
csúszott. Bírónak a mozgásán, is-látszott, 
hogv van . rajta '- néhány ^felesleges - kiló. 
Mészáros volt a legveszélyesebb csatár, 
A legtöbb -helyzete azonban Szabó III-nak 
volt.

Lantos játékvezető' sok hibát vétett 6* 
ezek inkább a Tokodot őrták.

Nagybánya  
leg&zoltaaOVSC-t
NSE-DVSC 8:3(5 2)

Nagybánya, 500 néző. Vezette: Mann

N S E : Hevesi —  Hornyák, Holz- 
gólt, 8:3. .
Lukács, Penieki, Szőke, Dallos, For
mánéit. ,

D V S C : Keskeny — Csókái, Erdei 
I  —  Elek, Erdei H, Ignácz —  Dom
bóvári, Szabó, Sidlilt, Miller, Nagy.

Az első öt pere után már 3:0-ra 
vezet az NSE Lukács három remek 
góljával. A  31. percben Szőke, a 35. 
percben ismét Lukács eredményes, 
5:0. A  42. percben Sidlik, egy pete 
múlva pedig Miller szépít, 5:2.

Szünet után Hévési helyére G M - 
szár, Ardos helyére pedig Márton 
.áll be. A  3. pereljen Szőke, a 10, 
per eben Lukács, a ’ 20. percbe-: 
Szőke ér el gólt- és már 8:2-%e vezet 
az NSE. A  35. percben Szabó lö 
gólt, 9:3.

Az NSE máris remek formában 
van. Elsősorban a támadősora ki
tűnő, abban is a fiatal . Lukács. 
Egyénileg Hornyok, Telegdi, Kert, 
Lukács, Pérneki, és DaUos, illetve 

i Gsokai, Elek3 Sidlik és Nagy tűnt ki.

T e n i s z e g y e s ü l e t e k 9 v e r s e n y z ő k  I
Teniszlabda- és wersenyütö-szüksóglateik biz
tosítása, érdekében már most forduljanak bizalommal

tenisz-szaküziethez, V«, g r . T in a
S D O r f f  Is lv án -u . 16. fBálrány-níea sarokJ

Telefon; 1-802-SS.'

i



tmStít Hétfő, 1941 február í?

II. Országos lippeiobajnokság I
Beérkezés! határidős £efera 22, 13 óra 

Szeged—Szolnok ..0008*„00»,„0 

Gamma—Haladás 

Fokod—Sál B TG . . . . . . . . . . . . . .

DiMÁVAG—BSzKRT '.«»«**

Kispest—Újpest ao.ost,0a

Törekvés—WMFC ..........

Elektromos—Ferencváros „„

Soproni FAC—Szegedi VSE 
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt ver 

senyt dönt el.

ETO—.1). Magyarság 

Debree. VSC—Rákóczi SE 

Kassal AC—Pereces ......

Mátészalka—Miskolci VSO o®

«o,.2o.,. 

«e » afe••• 

««  o*e,*.•««

N év? ■̂ «»oaoo«Qe»e,9aoaoaaaaaaao®*i>s»at>a.

Lakhely? ...........

Utca? ...................... ....
A bekiiido aláveti magát a feltételek* 
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyegei kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt, küld, kö 
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

B a r á t s á g o s  m é rk ő z é s e k

ELMARADT
a m-eg nem felelő tatlaj miatt néhány 
barátságos mérkőzés a tegnapra tervezet
tek közül. így  a Főv, TKör—Fodrász, a 
Vasas—URAK,

W MTK—Soroksári AC 2:1 (2:0). Csepel. 
Vezette: Kincses. Egyenlő ellenfelek
idényekéi küzdelme. Góllövő: Kiss (2), 
illetve Pfifter,

A  vasárnap délelőttre tervezett Csepeli 
MOVE—M. Posztó mérkőzés elmaradt, 
mert mindkét csapat nagyon kevés já
tékossal jelent meg a mérkőzés színhe
lyén. Ezért úgy döntöttek, hogy külön- 
Itülün tartanak edzést.

Gázgyár—FTC 0:2 (5:1). Forinyák-u. 
Vezette: Hónigberger. Az FTC kényel
mesen játszott, egyébként is formája 
legelején tart. Góllövő: Fűzi (4), Pető 
és Brumbauer II, ill. Füstös és Ortutay.

FTC ifj.—Gázgyár vegyes 3:2 (2:1).
Forinyák-u. Vezette: Burger.

BTK—Csillaghegy 1:0 (0:0). Pozsonyi
ét. Vezette: Farkas. A  sáros talajon
nem alakulhatott ki komoly játék. Gól
lövő: Sajó (11-esből).

BSzKRT I I —III .  ke*. „Árpád”  3:2 
(2«2). Ciprus-u. Vezette: Sarle. A sáros 
talajon otthonosabban mozgott a BSzKRT. 
Góllövö: Sári, Páli és Bencik, ill. FHndt 
és Faragó

BEAC—JLoFC 3:0 (1:0). Lágymányos. 
Vezette: Csokonai. A BKAC máris jó
formában van. Góllövö: Demus (2). Za- 
kár (2) ás Stolp.

BLK—NSC 6:6 (3:0). Szőnyi-űt. Vezette: 
Kiss. Kiadós mérkőzést játszott a két 
csapat, Góllövö: Brizsínszky (2), Viola 
(2), Ráez és Gábor.

BRSC—SASC 7:3 ífi:2\ Rákosfalva. Ve
zette; Bognár. A BRSC pompásait ját
szott. Góllövö: Hegyes (2), Krausz (2), 
Gál (2) és Karéi, ill. Petrovics, Szántó 
és Lajtos.

HAC—P Remény 7:0 (3:0). Rákos
palota. Vezette: Botos. HAC iskoiajáték- 
ka! győzött. Góllövö: Barusz II. (2).
Osutáros (2), Kopfer, Sehalghammer és 
Ilakovszky.

KA€—E. MOVE IT. 4:1 (2:1). Kispest. 
Vezette: Sárosi. A Kispest játékosaival 
megerősített KAC végig fölényben volt. 
Góllövö: Odry (2), Németh &  Burkó, 
illetve Németh.

Magyar Pamut—PATE 7:1 (4:1). Horthy 
Miklós-űt. Vezette: Szabó I. A  tűrhető 
állapotban lévő pályán a Pamut helyen
ként igen jő játékot nyújtott. Góllövö: 
Vida I I I .  (3), Varga, Polaretzky. Kara- 
szek és Stefkö (ll-esböl), illetve Fekete.

Golelberger SE—Kelenföld 5:0 (4:0).
Budafokl-út. Vezette: Kozák.* A sáros
talajon nem ment jól a játék. Góllövö: 
Reményi (2), Mezei, Mészáros és Csöpü.

PeMTK—Hungária 3:2 (1 :1 '. Kén-u.
Vezette: Istenes. A sáros, mély talajon 
is egészen jó játék alakult ki. Szünet 
után a játék durvaságba ment át, 
a játékvezető tettlegességért Csizmadiát 
PeMTK, illetve Nagyot és Petrásst ki
állította. Góllövö: Balázsovics (2, egyet 
ll-eaböl) és Talán, illetve Kosaras (2, 
egyet ll-esböl).

DSE—K eAC 6:1 (3:0). Gyömröi-út.
Vezette: Kelemen. A DSE máris jő for
mában van. a nehéz pályán is jól mo
zogtak á játékosai. Góllövö: Mrázik (4), 
Szabó és Motlik, illetve Virág.

KTK—Gamma SzISE 3:3 (2:2'. Gyöm- 
vői-út. Vezette: Berefvás. A nehéz pá
lyán jó mérkőzés volt. Góllövő: Czlgler
I. Czigler I I  és Schubert, ill. Turner 
(2) és Tóth (öngól).

MTK—Tipográfia 3:1 (2:0) Hungáriá
éit. Vezette: Sebes. Az MTK csatársora 
Turav I. vezérletével biztosai.’ győzött. 
A  sáros pályán végig pompásan játszott. 
Góllövö) Gerő (2) éa Pribilovics. Illetve 
Wágnér.

Budakalász—TLK  2:1 (1:1), Béke-utca. 
Vezette: Peterka. A nehéz talajon jobban 
raózgott Budakalász Góllövö: Barsi és
Lencsés II.. illetve Koritár.

Ganz—Postás 3:1 (2:1). Láversei.ytér. 
Vezette: Kalmár. A  Poétán szerezte meg 
a vezetést., később a Ganz egyre ellenáll- 
hatátlanabb és n győzelmet nem lehet el 
vitatni tőle. Góllövő: Percnyi, Bartos és 
Simon, itl“ !**c Lúd—!~

A k ö z é p m a g y a r  j t
sárnap délután tartotta meg közgyeié* 
t az :MLSz , székházában. Az országos 
küldöttek a következők lettek; Deák 
izsef Kerekéméti Ferenc. .Mihályi 
tpdor dr, Várad! Kálmán (Kiskunság), 
választások után Sebestyén Mihály dr 

irtiletí ügyvezető magasszárnvalásu 
özed kíséretében' osztotta ki az ; arany- 

eziisi jelvénnyel kitüntetett játék- 
zetök részére a kitüntetésekét. Arai.y- 
lvénnyel tüntették ki Leiner József 
tékveztőt, aki 20 éve vezet labdarúgó 
érkezéseket. A testület tagjai nevében 
ecskeméti Ferenc üdvözölte az ügyveze- 
■t és a tagok hálájának jeléül átadta az 
szövetség aranyjelvényét.

A sáros, mély talajon sokkal jobban  
ha reolt a Gam m a

Gamma-DIMÁV 4 : 0  (1 :0 )
A dana m esterhármast csinált, 
egy gólt Toldi lőtt
SEAC-páiya, 6 0 0  néző. Vezette; Szigeti József

A  Gam ma öltözőjében S&üvási 
bokáját köti el a kluborvos. Nádas 
késése okoz némi izgalm at. A  diós
győrieknél Telejei Pá l intéző mond
ja :

—  Tizenegyen jöttünk, cseréről 
tehát nem lehet szó.

Gamma: Háda —  Szilvás!, Nádas 
—  K irá ly . Tóth, Kovács —  Váradi, 
Sütő, Ádám , Toldi, Hárai.

D iM Á V A G :  Gáspár —  v itéz  Bo- 
hus, F e lfö ld i —  Kalocsay, Túrán, 
Barta —  Füzér, Berecz, Fazekas, 
Barna, Turbéki.

A pályát, a szélektől eltekintve, bo
káig érő sár borítja. A Gamma játszik 
az első percekben fölényben. Okosan, 
magas labdákkal közelítik meg a diós
győri^ kaput. A  7. percben Kovács To’ di- 
hoz játszik, at. mintegy Hí méterről a 
bal felsó'saié'»kba lő. Gáspár hiába nyúlt 
érte. lrO-r-a vezet a Gamma. Utána Tur
béki felső kapufára rúgja a labdát.

A  16. percben Hárai szabadrúgását Bo- 
hus gólvonalról menti. Király megsérül, 
kiáll és Gyulai áll a helyére. Néhány ve
szélyes lúnxiidáist vezet a DiMÁVAG. A  3*2. 
percben Tóth bomba szabadrúgását Gás
pár nehezen védi. Utána Berecz kitör és 
a gólnak látszó labdája a gólvonal előtt 
akad meg. Az utolsó pillanatban Szilvás! 
ment. A diósgyőrieknél most Füzér lesz 
a középcsatár, Fazekas a jobbszélső. Vá
radi fut le, de a vonalon túlról ad be 
és így Toldi gólja érvénytelen.

•— Javul a csapat, — mondják a Gam
ma-szurkolók a lelátón. A 45. percben 
Hárnt felső kapufát rúgott! /

Szünetben mind a két öltözőben a ne
héz talajra panaszkodnak. Király, a 
Gamma jobb fedezete már felöltözött, mert 
sérülést szenvedett. A DiMÁVAG öltöző
jében Teleki Pál Mondja:

— Ezen a talajon komoly játékról szó 
sem lehet.

A  II. félidőt Hárai nagy lövése vezeti 
be. Füzért, aki most ismét szélsőt .ját
szik, Nádas az utoV.ó pillanatban szereli. 
He vesén tárna-d a Gamma. A  8. percben 
Tóth Ádámot szökteti, a középese túr egy 
darabig viszi a labdát, azután ballal, vá
ratlanul a bal Karokba lövi a labdát. 2:0.

ICét perc mutv ismét Adómnál a labda, 
a két hátvéd között kiugrik és a lövése 
a hálóban akad meg. 3:0.

A Gamma közönsége lelkesedik:
— Jól van Ádám. gyerünk a negyedik 

góllal — kiabál a lelátón a közönség.

Toldi a 25. percben remekül teszi Adám 
elé a labdát, az „új fiú** habozás nélkül 
ló' és a labda Gáspár keze fölött a hálót 
éri. 4;0-ra vezet a Gamma.

— Ádám mesterhármast csinált! — lel
kendezik a közönség a lelátón.

Most már állandó a Gamma fölénye 
A  DiMÁVAG csak néha-néha jut át a fél
vonalon. A Gamma sem erőlködik. 
A játékvezető a 35. percben a játék végét 
jelzi.

Szögletarány: 6:2 a Gamma javára.
A  nagy sárban nehéz volt játszani. 

Különösen a pálya közepén volt nagy a 
sár. Ezen a talajon döntő módon érvénye
sült a Gamma jobb erőnléte. A piros
fehér játékosok jobban bírták a sár
taposást, mint a diósgyőriek.
_ A  diósgyőriek az első félidőben még 
jól játszottak. A  II.-bán már megmutat
kozott az, hogy az erőnlétük még nem 
teljesen kifogástalan A védelmük végig 
nagy munkát végzett. A  csatársorukban 
nem volt egység.

Hádának alig volt dolga. Nádas ryors 
volt. jól rúgott. Szil vasi javul. A moz
gásán lehet látni, hogy egy-két mérkőzés 
után állandó tagja lehet a csapatnak. 
A fedezetsor és a csapat legjobbja Tóth 
volt. Óriási munkát végzett. Bámulatos a 
rúgókészsége. Király rövid ideig játszott, 
„ó volt. Kovács és Gyulai megfelelt. 
Sokat dolgozott A  csatársor legjobbja 
Toldi. Varadi és Hárai dolga könnyebb 
volt, mert a pálya szélén tűrhető volt a 
talaj. Különösen Váradinak voltak szép 
lefutásai. Sütő' sokat cselezett és még 
látszik rajta, hogy kevés az edzése. 
Adum a II. félidőben nagyszerűen moz
gott. Szemfüles, gyors és minden helyzet
ből tud rúgni. Nagy erőssége a Gamma 
csatársorának.

Gáspárnak volt egy-két jó védése. 
A gólokról nem tehet. A diósgyőri hát
védek közül Felföldi volt a jobb. Jó for
mában van. Bohus az első félidőben jó 
volt. Túrán is csak a II. félidőben volt 
gyengébb. Különben jól játszott. 'A két 
szél sófedezet gyengébben- működött. 
A  csatársorban Füzér és Turbéki volt jó. 
A belsők a nehéz. talajon is passzolni 
akartak. Ez nem sikerülhetett! Berecz, 
Barna, Fazekas a sorrend közöttük.

J&nosy Béla, * Gamma sportigazgatója ; 
Elsősorban a fiúk nagy küzdőszellemét 
dicsérem. De kitűnőéi/ alkalmazkodtak a 
mély talajhoz is.

Csapkay Károly, a DIMÁVAG edzője: 
Bokán felül érő sár dagasztásához nem 
értünk.

Sáros, vizes, mély fahijon az Ufpest Is 
vereséget szenvedett a MA VÁG-tói

MáVÁG-Ujpest 1:0 (1:0)
Kőbányai-út, 500 néző. Vezette; Bácskai

Bizony siralmasan fest a M Á V A G - 
pálya, am ikor vasárnap . délután 
Zsengellérék társaságában m egp il
lantjuk. A  D. M agyarság  I I  és a 
M A V A G  I I  dagasztja  a sarat. A  
széleken nagyon  m ély  a talaj, csak 
a közepén tűrhető a pálya. Nem  lesz 
valam i gyönyörűség játszani rajta.

Előbb az ú jpestiek jönnek ki, 
aztán a M A V A G . A  játékvezető 
azonban visszah ív ja  a két csapatot, 
aztán az M L S z  által előirt rendben 
ú jra kivonulnak. í g y  áll fe l a két 
csapat:

Ú jpest: Sziklai —  Balogh 11, Fe
kete I  —  Kármán, Szűcs, Balogh I
—  Németh, Vidor, Zsengellér, Szu
sza, Tóth I I I .

MAVAG: Matus —  Varga, Btein- 
bach —  Bohefelin. Kéry, Kárpáti I
—  Bozsur, Bakó, Muszka, Opata, 
Füredi.

Az Újpest eleinte nem igen boldogul, 
sőt a 6. percben már gólt is kap. Bo
zsur szögletét Opata a Sziklai által üre
sen hagyott kapuba pofozza. 1 :0  a 
MAVAG javáru. .

Nem sokkal később Opata hajszálhíján 
újabb gólt lő. Az újpesti csatárok nem 
jutnak el a lövésig. Sziklainak több a 
dolga, mint a MAVAG kapusánEk. A kö
zönség a hazai csapatot biztatja.

Tóth Matyi vezeti az első valamirevaló 
újpesti rohamot, de ros3z lövéssel felezi 
be. Zsengellér nagyon igyekszik. Több
ször is lerázza kullancsát, Kéryt. de gon
dolatai belefulnak a sárba. Zsengellér 
adja le az első komoly ujpesti lövést a 
19. percben. A  sarokra tartó kacsázó lö
vést a kapus nehezen védi. Aztán Vidor 
előtt nyílik jó alkalom, de a lövés, rossz. 
Sziklai két ízben kifutással tisztáz. A 
MAVAG jobb, mint nagy ellenfele, leg
alább is ezen a talapon. A 30. percben 
Bakó nagy lövését Sziklai a felnő lécre 
tolja, majd nagynehezen roagrkaparintja. 
Balogh I  hosszú elöreadása nagy kava
rodást szül a MÁVAG kapuja előtt, vé
gül Tóth I I I  kapásból lövi a labdát, de 
valamivel mellé. Sziklai két ízben 
csak bravúr árán véd( a szabadon el
futó Füredi lövését. A MAVAG balszél- 
sője úgy él. ahogyan akar.

Az ujpesti csatárokra nagyon vigyáz
nak a MAVAG WM-párti védői. A fél
idő végefelé feljön az Újpest, de a gól- 
löv's nem akar sikerülni.

Zsengellér húszméteres bombáját elcsíp! 
az amatőr kapus. Ezzel vége is a fél
időnek. Azonnal fordulnak/ is.

Újpestben most Áriám a jobbszélaö. 
Pálya a középcSatár. Zsengrilír és Né
meth levonul. A  MÁVAG bán FáczAn a 
balhátvéd és Ország a kanna.

A  II.  félidő elején inkább e. MÁVAG 
vai. frontban. A  3, percben Muszka lövé
sétől csak a szerencse menti meg az 
Újpest kapuját. A  védelem sakk-matt 
volt. Pálya lövése , tarvsot kap, bár a 
kapus könnyem fogja. Vidor jo alkalmat 
dolgoz ki, do Tóth I I I  lövése mellé megy. 
Köztiének kissé felnyomulni a lilák, de a 
MAVAG továbbra -is yeszélves. Szögletet 
érnek el az- amatőrök. A pé’ yan humoron 
jelenetek adódnak, amim á játékosok a 
vízből, a sárból próbálják kihalá#u.i a 
labdát. Szabad rúgások előtt például
sárkupaeokst csinálnak és arról rúgják 

, dl fl labdát.

A MAVAG roppant lelkesen dagasztja 
a sarat, az Újpest már kevésbé. Pálya 
óriási helyzetben elveszti a labdát. A  30. 
porcben Bozsur Balogh I után rúg. f i
gyelmeztetést kap a jobbszélső. Tóth 
Matyi szépen fut el, de Ország vakmerő 
rávetessél megszerzi a labdát. A  MAVAG 
fölényben van. az Újpest csatársora nem
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Utón; .............................. ......... . .
A beküldő alávet! magát a feltételek 
nek. Minden szelvényhez ép és fór a 
galornban levő használatlan 10  ̂ filléres 
bélyegei kell mellékelni. Aki heten- : 
kii.t ötnél több szelvényt küld, kü 
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

fárasztja magát. Újabb szögletet érnek el 
az 'amatőrök a 35. percbej-, ebből még 
újabb szöglet lieez.

A 44. percben Szusza, gólt Ígérő hely
zetben tör ki, de a kifutó kapusba bom
báz. Oda az utolsó egyenlítési alkalom. A 
Ferencváros után az Újpest is kikapott 
a MÁVAG-tóll

NYILATKOZATOK
Takács Géza, a* Újpest edzője: ölül

az ember, ha ilyen pályáról sérülés nél
kül jönnek le a játékosok. Mozgásnak 
mindenesetre jó volt.

Opata Zoltán, a MÁVAG edzője: Já
tékra alkalmatlan pálya. A talaj óriási 
munkát követelt a játékosoktól. Küzde
lem volt, játék kevésbé.

Tamássy István dr országos ifjúsági 
kapitány: Jó tüdőedzés volt. Mint ilyen
kor szokás, a MAVAG nagyobb akarással 
játszott. Meglepett Tóth Matyi és Szusza 
fejlődése.

BÍRÁLAT
A mély. vfzep, latyakos talajon nem 

alakulhatott ki rendes játék. Komoly 
passz játékról szó sem lehetett ezen a pá
lyán. A legszebb elgondolások is bele
fulladtak a sárba. A MAVAG nagy kedv
vel játszott, minden labdára rámentek 
az amatőrök, az újpestiek — különösen 
pedig a csatárok — kímélték magukat. 
Mindenesetre azt is meg kell állapíta
nunk, hogy a MÁVAG W M-rendszerű 
védelme a pályától eltekintve is nagyon 
megkeserítette az ujpesti csatárok életét.

Ennek a játéknak az alapján nem le
het véleményt mondani a két csapat tu
dásáról, hiszen nem annyira a tudás, 
mint inkább az akarás játszotta a na
gyobb szerepet. Az ujpesti csatársortól 
mindenesetre többet vjbtfunk. ^  védelem 
és a fedezetsor megtette, atnit tehetett 
az adott körülmények között. A lelkes 
és a talajhoz viszonyítva is okosan játszó 
MÁVAG győzelme megérdemelt.

A minden részében főbb Elektromos 
biztosan győzött

Elektromos-Törekvés 3:0 (2:0)
Pozsonyi-út, BTK pálya, 600 néző. Vezette; Mácsay

A z  Elektrom os pá lyá ja  túlságosan 
megpuhult ahhoz, hogy játszani le 
hessen rajta. A za z  lehetne ra jta  
játszani, de —  m int T ó th -P oy ta  
mondotta —  a fű  annyira tönkre
menne, hogy 1 0 .0 0 0  pengőért sem 
lehetne rendbshozni. í g y  aztán 

az egész játékdélután színhelye 
átkerült a szomszédos pályára, 

am ely a B TK -é  s am ely m ég rosz- 
szabb ugyan, de nincs ra jta  fű , 
am ely tönkremehetne. A  Törekvés 
■második csapata először a B T K  I I -  
vel já tszott 2x25 perces edzőm érkő
zést. összesen 16 játékost szerepel
te te tt a Töri. Ennek a m érkőzésnek 
4:0 volt az eredménye a Törekvés 
javára. A  szörnyű tala jhoz képest 
egészen jó  m ozgás volt. Közben fe l 
ö ltözött az E lektrom os I I  is és e g y  
fé lórá t já tszottak  a  kis Törive í. 
Ezen nem esett gól.

Tekintve, hogy  kettőtől fé íIK g y íg  
a B T K  haszalta a pályát, a T ö rek 
vés és az E lektrom os első csapatai
nak m érkőzésére csak fé ln égyk or 
került sor.

Félnégykor Mácsay sípjelére Így áll 
fel a két csapat:

Elektromos; Boldizsár — Páltozdy, 
őnady — Tázmándy, Lengyel, Pálinkás 
— Rozsáli, Eüzl, Marosi, Lovasa, Bu- 
zássy.

Törekvés; Kiss — Szilassy. Bánkút! — 
Szűcs. Kónya, Róják — Zörgó, Kiss I I,  
Ps'atinus. Kardos, Déri,

Feneketlen mély, sáros a talaj. Két 
"Mo Elektromos-támadás vezeti be a já
tékot. Az elsőt Marosi lövi mellé, a má
sodikat Fűzi — fölé. Palatínus szén fe
lessel kiugrik, Pákoedy kézzel akasztja. 
A 25 méteres szebadrúfréri Kardos nagy 
erővel csűrrel lövi — mellé. Most percekéi, 
keresztül a Törekvés témád többet. Majd 
ez Elektromos lön fel és a 15. percben 
Rozséi! beadz«*ból Marosi megszerzi a 
vezető gólt. 1 :0.

A lg. percben ónody szögletet vét. 
(törgő -pompásan íveli középre a labdát, 
Palatínus fejjél a sarokra irftnvftfa, Pá- 
kovdv dobig macát a labda útón és kfz- 
z- 1  kiüt'. 1 1 -es. Kardos áll neki. laposan 
lövi a labdát a jobb sarokw,. Boldizsár 
remek érzéssel, elvetéssel kivédi!

Újra az Elektromos jön fel. A 36. 
percben Fűzi 20 méterről csőrrel kapura 
lövi a labdát, Kiss elszáinitja magát, 
mellett hálóba megy a labda, 2 :0,

Szünet nélkül fordulnak. Az Elektro
mosban Füsi helyett Toros áll be jobb- 
Összekötőnek. Az elsc negyedórában a 
Törekvés támad többet, de csak szögle-

fel szerelések 
szaküzleteFUTBALL
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teket tűddel érni. A  16. percben Dérinek 
van nagy helyzete, de üres kapu mellé 
lövi a labdát. Ezután mindinkább feljön 
fiz Elektromos. A 25. percben Kiss egy 
hátra adott labdát lábbal akar védeni, 
lyukat rúg. A szemfüles Marosi nagy 
nyugalommal az üres kapuba, lövi a lab
dát. ,5:9.

Bdnkutinak kifordul a térde egy össze
csapás után’. Az öltözőbe sántikál.

Kardosnak megrándul a bal comb
ja, kiáll. Az Elektromos továbbra 
Is erősen támad, de a Törekvés most 
már jól védekezik. Erősen sötétedik és 
ezért a játékvezető néhány perccel előbb 
fújja le a mérkőzést.

Tóth István, az Elektromos edzője: 
További javulást észleltem. Jobbak vol
tunk, megérdemeltük Ilyen arányban a 
győzelmet. A Törekvés csatársora ebben 
a felállításban, ha összeszokik, még sok 
kellemes percet fog szerezni híveinek.

Wéber Lajos, a Törekvés edzője: Az
Elektromos minden részében jobb volt 
Okosabbak futballoztak, mint a mieink 
és feltétlenül megérdemelték a győzel- 
met.

Ezen a nehéz talajon az Elektromos 
találta fel jobban magát. Minden játéko
sa lehetőleg egyből továbbította a lab
dát. Ezzel szemben a Törekvé3-játékosolt 
sokáig tartották maguknál a labdát s 
így az Elektromos-játékosoknak módjuk 
volt mindig idejében közbelépniök. A 
mutatott játék alapján az Elektromos 
megérdemelte ilyen arányban a győzel- 
met, f

Boldizsár hibátlanul! védett. Jó a két 
hátvéd, ónodyban minden kellék meg* 
van ahhoz, hogy legjobb hátvédjeink
közé fejlődjék. A feáezetsor vé/ari*? jó! 
játszott, Pázmándy a legjobb. Pálinkás 
is sokat dolgozott; Lengyel kapott egy
két y úgást a bokájára éa ezért

yorratolt. A  csatársornak legértékesebb 
tagja Marosi. Különösen a kapu előtt

Üis és hasznos. Rózsáid is jó formá
ban van. A  többiek már lényegesen 
gyengébbek.

A  Törekvésben fetss gyengén védett.- 
Szilasi jobban játszott Bánkúidnál. Szűcs 
volt a fedezetkor és egyben csapatának a 
legjobbja, Kónya, is jól játszott. A csa
társorból Kardos játéka emelkedett ki, 
de csak az első félidőben. Nagyon igye
kezett az egykori Hungária-csatár és 
nem rajta múlott, hogy nem tudtak 
eredményesebbek lenni. Palatínus is jó, 
de valahogyan az ő testalkatának nem 
felel meg ez a talaj. Zörgó nagyszerűen 
rúgja a szögleteket. Kiss //. a. szünet 
utánra, javult fel. Déri kevés labdát ka
pott. de meg így is látezott, hogy nioicS 
formába.

Tíz góM rúgott  
M akón  a

ta rta lék os
volt

Szeged-Makói A li
IOsSB (4:1)
Makó. Vezette: Vida I.

A  Szeged íg y  állt fe l Makón:
Tóth  —  Pó lyák  I I ,  R a ffa i —  

Gyuris, Baróti, Ladányi —  Bognár, 
Énekes, Bonyhádi, Mester, N agy .

A  Szeged simán győzött, noha a 
csapatában két egészen fia ta l já té
kos is szerepet kapott Énekes és 
Bonyhádi személyében. A  Szeged 
gó lja it Bonyhádi ( 6 ), Baróti ( 1 1 -es- 
bő i), Bognár, Mester, Juhász I I  (ön
gó l) lőtte, a M akóét Fuzák, Ráca 
( 1 1 -esből),

4 raiú&mllk Télidé
ben pompásan j&f * 
szott a Szolnoki 
M ÁV Szentesen

Szolnoki 1 ÁV»SzTB 
3:1 (1:1)

Szentes. Vezette: Dudás.
A  Szolnoki M Á V  vasárnap e.dző- 

m érkőzést já tszo tt Szentesen az 
SzTE  csapatával. A z  első félidőben 
k iegyensúlyozott a játék. A  vezetést 
Lenner SzTE  szerzi meg. A  szolno
kiak rákapcsolnak és hamarosan 
kiegyenlítenek. A  második félidőben 
m ár a vasutascsapat irányítja  a já 
tékot és különösen a m érkőzés vé
gén pompásan já tsz ik  a csatársor. 
Góllövö: Kollátli, Szántó és Kis-
péter, illetve Pancsula.

Ketten is eslcűsSneíc
a tokodí —  egy dugóra

Tokodon a mérkőzés szünetében és á 
végén is sok szó esett, az öltözőben ar
ról a furcsa gólról, amely eldöntötte a 
mérkőzés sorsát. Ez a gól valóban olyáíh: 
gól volt, amiről nehéz volna megállapí
tani, hogy ki is rúgta tulajdonképpen. 
Harsányi 71., a lokodi ik csatára és 
logh, a villamos csapat közéj) fedezete tó 
macáénak vallja a gólt.

A  mérkőzés végén beszéltünk Harká
nyi I /-vei,: aki a következőket mondotta:

— Meg esküszöm, hogy utoljára az én 
lábamat érintette a labda, tehát én vo  
gyök a gól szerzője. Az is igaz, hogy 
nem tehetek erről a gólról,

A BSzKRT öltözőjében éppen ellenke
zőjét állítja ennek Balogh.

— Meg esküszöm, hogy a labda az én 
lábamról ment be a kapuba, tehát nem 
Harsányi 17. lőtteA hanem öngól volt.

Azt hisszük, hogy az idénynyitó NB- 
gól szerzőjének kiléte aligha fog valaha 
is kiderülni.

Tokodon érthetően nagy örömet kel
tett a csapat győzelme.

— Amint elgondoltuk és szerettük vol
na, úgy kezdődik rész linkre, az idény, — 
mondotta Mohos Antal, a Tokod ügyve
zető elnöke. — Az első három mérkőzé
sünket itthon jdtsznl: és ha ezeket meg- 
nyemök, utána vígan dudálnánk. Hat 
ponttal a tarsolyunkban nagy nyugalom
mal néznénk a további küzdelmek felé• 
Így a csapat is nyugodtabban játszhatna 
s ebben az esetben még meglépő helye
zést is érhetnénk el. Kezdődni — jól 
kezdődött. . .

>k
A BSzKRT csapata a mérkőzés után 

azzal a társasgépkocsival, amellyel Esz
tergomból Tokodra jött, visszatért Esz
tergomba. Onnan az esti vonattal utazik 
vissza Budapestre.

VASUTASBAJNOKI MÉRKŐZÉS 
Dunakeszi Magyarság—Pécsi VSK 2=1

Dunakeszi. Vezette*. Lázár. Pompái 
mérkőzés. A  pécsiek csak balszerencsével 
vesztettek. A  Magyarság szünet után 
léndült játékba és jobb erőnlétének 
köszönheti győzelmét. Góllövö: Csánk és 
Gulyás, illetve Bércesi.

A  KoLASZ
vasárnap délelőtt tartotta ezévi rend' 
kívüli közgyűlését az MLSz székházában.
Országos kiküldöttnek három tagot 
választottak: Sebestyén Mihály dr-tf
Vághy Kálmánt és Varga Jenőt (Kiskun
halas). Kerületi számvizsgáló bizottság1 
Romhányi Ferenc (Szolnoki MÁV), Szökő- 
lay István RTE, Varga Jenő (Kiskun; 
halas). Kerületi pénztáros: Kecskemét*
Ferenc (Ceglédi MOVE). Kerületi ellenőr: 
Kovács Ferenc (Szolnoki MTE). Az 
szövetség közgyűlése ezzel be is fejező* 
dött.

szinkroh
ÓRÁK*
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K em ény k ü zd e lem b en  a  Jobban fe lk é 
szült c sap at győzött

W  MFC-Ferencváros
Is# (0:0)
C s i f e é s  nagy szerit v éd ése  m entette  
m eg a  F e ren c v á ro s t  a  n agy o b b  gö l- 
a rán y ú  vereségtő l — A z  id én y k ezd et  
e lle n é re  n agyszerű  iram , Jó já té k  és  
nagy  közönség
G óllövő : P in tér

Csepel, SdOe néző* V ezette  s K iss M. E rn ő
A  tavásziasan enyhe időjárás ha

talmas nézősereget mozdított meg a 
csepeli sporttelep irányában. Nem
csak a helybeli szurkolók jelentek 
meg nagy számban, hanem a .Fe
rencváros tábora is meglepően nagy 
sereggel szállta meg' a, Csepel, felé 
közlekedő jármüveket. A  W M FC  
sporttelepének bejáratánál Benes 
Etnő, a csepeliek intézője kémlel get! 
a borús eget és így kiált fel:

—  H ej ha még a nap is kisütött 
volna, nem adtuk volna 10,000-en 
alul.

A  ferencvárosi öltözőben az az 
■újság, hogy Finta jó híreket kapott

IV.. o e á k  Ferenc-M*ea 16. sz.
Telefon ; 187—-437 és 381—599.

Szombathelyről édesapja állapotáról 
(az öregurat megoperláták), így az 
utolsó pillanatban mégsem, utazott 
el s vállalja a játékot. Dimény edző 
hirdeti:

—  j l  ,,nagy“  csatársor játszik,
A  csepeliek közül Szabó Tóni 

minden öt percben kifut ar. Öltöző
ből, aminek az a magyarázata, hogy 
fiz egyik edzőpályán Tóni földijei, a 
soroksáriak játszanak a WMTK-val.

Fél háromkor jelennek meg a csapatok 
® pályán, összeállítások;

Ferencváros: Csikós — Bmtyka ér, Tát
rai _  Sdrosi I I I . ,  Polgár, Lázár - - K a 
locsai/ dr, Kiss, Finta, Sárost dr, Gyet- 
»oi. , .

WMFC: Br.abŰ KáUői, Korányi —
Üfégyesi, tíere, Szcuon — Rökk, Maros- 
vári, Szabadkai, Tihanyi t i. .  Pintér.

Sárosi (Ír és Rökk a kapitány, Rökk 
választ. A  kissé ol.claloző szél inkább a 
WMFC-t támogatja az I. félidőben. Az 
■Jlső mozdulatok elárulják, hogy a talaj 
kissé mély, de asért igen jó állapotban 
‘”m . Előbb Gere, majd Polgár szerel, 
azután Sáros! dr szökteti Gyetvaít, de a 
“eadás kapu mögé ivei. Szalai hosszú 
labdájával" Szabadkai kiugrik, a játék. 
Vezető lesért megállítja. Az első komoly 
helyzet a 3. percbén a Ferencváros ka-

labda- 
fe lszerelések

le g e lő n y ö s e b b e n

Páter Sport-nál
IV., Váoi-tu 8. T. 188—025

Púja előtt adódik. Elekor Szabadkai Pin
tért szökteti, a szélső középre húzódik, 
Is*d akar, de a labda leperdül a lábá
tól és Rökk elé kerül. Csikós közben 
Jitut a kapuból és Böki: gyöngén as 
üres kapura akarja helyezni a labdát, a 
OUrulő labda azonban a jobboldali kapu
ja. tövéből kiperdül, '
.Sáros! dr szökteti Gyetvaít. Az álló
helyről helyeslő hang szólal meg:

'— Gyetvaira játszatok, gyerekek.
Gere lökése után Sárosi Béla lövése 

*ög el a kapu fölött, azután Gyetvaít 
Választják el túlkeményen a labdától: 
h-es szagú volt!

A 15. percben Gyetva! beadását Sárosi 
ár közelről tejeli, Szabó csak ösztönös
}>enuüldssal tudja szögletre tolni a láb
áét. jSfem sokkal utána űjabt* szöglet 
!®sz, ezt Sárosi dr fejeli kapu fölé. Sü , 
fftbbüónek a ferencvárosi támadások, de 
a IS. perc után feljön a WMFC. A  20. 
percben Tihanyi II,  kiszökik s veszélyes 
lövése alig kerül a kapu. fölé Azután 
yarosvárl lövésébe teszi be Polgár a Iá- 
M t s igy szögletre .pattan a labda. V51- 
, . 'gyors Tihanyi—Marosvári—Szabadkai 
■! inad ás után Szabadkai lövése alig ke

rüli el a jobbsarkot. Á  2-i. percben Ma- 
Ípsvárí húszméteres bombaszabadrúgá3át 
Csikós menti szögletre. A  25. percben 
újabb nagy csepeli helyzet marad k i:

' Jobbról fut végig a labda a WM-csatár- 
ÜOréji, a teljesen tisztán futó Pintér lö
kése nyomán a felső lécről pattan le a 
lábda, Rökk ballal, keresztben a kapu 
Jklife küldi. Azután Tihanyi II. kígyózik 

Csikós azonban bravúrosan ment. 
"azután ismét változatossá lesz a játék, 
kiért a Ferencváros Is támad. Sárosi dr 
Jobbsarokra irányított lövése gyenge s 
szabó Tóni eléri a labdát. A  30. perc- 
hón Pintér beadása után Marosvári IS.
•** méterről helyezett, éles lövését Csíkos 
?®gy bravúrral üti W. Kalocsája dr sző
jük meg és 18 kapu mellé. A 31. pere
den Lázár rosszul talált labdája az; ellen- 

vonalon megy szögletre;. Pintér 
jgcsavart labdáját Marosvári léc mellé

.Feltűnő jó az Iram és változatos a já- 
í f t  Hol az egyik, hol a másik kapu fo 
°S veszélyben.

„Rökk lövlse kerül kapu mellé, majd 
Mhanyt I I  éles labdáját Csikós vetődve

fogja. Azután a Ferencváros támad so
rozatosan, de a támadásokba rendre hiba 
csúszik be. Pintér ügyesen fut most el, 
beadását Szabadkai kapja, _ de lövése ke
resztben elsuhan a kapu előtt. A  Ferene- 
váró serősít. A  41. percben Sárosi Béla, 
bombája n bal kapufán csattan, azután 
baloldalt futó támadás megkoronázása
ként a nagy iramban befutó Sárosi dra 
előtt nyílik tiszta helyzet, de éles lö- 
vés© a. kapu mell© kerül, óriási hely- 
zet volt! Művészet volt elhibázni'.

Csepeli támadás közben jelzi & játék
vezető a félidő végét.

A  szünetben Garas Lajos elnök büsz
kén állapítja meg a csepeliek öltözőt 
jében: ... _

— A helyzetek alapján három góllal 
kellene vezetnünk*

A  Ferencváros öltözőjében Dimény ed
ző megállapítása a következő:

— Rettenetes erővel rohamoznak ezek 
a csepeliek, netn hiszen, hogy a II.  fél
időben is kiríják majd ezt az iramot.

A  WMFC mezt cserél, meggypiros ing
ben játszik a II. félidőben. Nagy Iram
ban indul a játék, Csikós lábbal ment 
nz el&5 percben Szabadkai elől a 16-oson. 
Azután' a kifutó Szabó kerül zavarba, 
Gyetvai labdáját belül csak Gere tudja 
menteni.

A  3. percben Kaíocsay dr beadása 
tisztán találja Sárosi dr-t a 11-es pont
nál. a lövés azonban kapu fölé megy. A  
Ferencváros nagy erővel ostromol, de a 
csepeli védelem jól áll a lábán. Az 5. 
percben Lázár' lába megrándul, s Lázár 
helyet cserél Kissel. Lázár húzza a lá
bát, de így is kapura 15. Tátrai kétszer 
merészen ment.

A  10. percben az egyik gyors csepeli 
támadás során Pintér a jobbszélre ke
rül, Rökk pedig a középcsatar helyén 
kapja tisztán a labdát, 

jobbsarokra helyezett — biztos gól
nak látszó — lövését Csikós bravú

rosan tolja ki szögletre. 
Marosvári keresztlabdáját Pintér a külső 
hálóba lövi, majd Lázár éö Kiss vissza
csinálja a helycserét.

A. 12. percben Polgár hazaadásából jut 
újabb szöglethez a WM. Marosvári fejeli 

I a szögletet, Szabadkai is beletesz! a fe
jét s a labda a kapu fölé kerül. Pintér 
elől Csikós ho&szútávű futással ment. 
Azután Sárost dr hosszú lapos lövése a 
balsai’okra tart, Szabó vetődve a iécre 
tolja a labdát', amely onnan kipattan.. 
Majd Pintér lőhet újra tiszta helyzetben. 
Csikós elvetődve fogja, még a csepeli 
közönség Is tapsolja a zöld-fehér kapust.

Sárosi dr ügyesen teszi ki Gyetvaít, ez 
lefut és behúz, d© közelről Szabóba bom
báz s a befutó Négyes! szögletre szerel 

A  21. percben a WMFC megszerzi a 
vezetést.

Marosv&ri hosszú keresztlabdájával Pintér 
clfut és majdnem az alapvonalon tör be
felé *  kapu felé. Szoyka dr szerelni 
próbálja, de nem sikerül. Csikós fnt ki a 
kapuból segítségül. Pintér azonban a 
nehéz szögből is jól eltalálja a labdát s 

i bal kapnia tövének belső' lapjáról 
begurul a hálóba.

l:®-ra vezet »  WMFC.
Továbbra is a csepeliek rohamoznak, de 

a 23. percben kitörő Finta egyenlít
hetne, közben azonban kézzel csinál 
magának helyet, a sípszó után még lö, de 
Szabó kiüti a labdát. Szabadrúgás a 
WMFC javára.

A  26. percbén Rökk fejel. Csikós a vo
nalon vetődve fogja a labdát. A  29. perc
ben egyenlíthetne a Ferencváros jobb- 
száruvámak támadása után 'Sárosi dr öt 
méterről élesen fejel a kapura, de a lab
da a bal sarok fölé kerül. Azután Ma
ros-vári rohamoz, Szoyka dr rajta van, 
de még így i» lőni tud a csepeli csatár 
e a labda alig kerül a felső sarok mellé.

A  Ferencváros nagy erővel támad, be
szorítja a csepeliekéi, ezek keményen vé
dekeznek. Két szöglet esik mindössze a 
Ferencváros javára. ,

A  36. percben kitörő Rcikköt Polgár fel
vágja, a szabadrúgás nem sikerült Maros- 
vári.L>ak.

Most újra nyíltabb lesz a játék. A  
félidő végefelé azonban a Ferencváros 
mintha már megadná magát, a WM 
nyugodtabb, egyre többet támad, a tá
madásokban azonban most már nincs 
annyi erő, mint kezdetben volt. Rökk, 
Marosvári. Tihanyi lövései záporoznak 
Csikós kapujára,, de ezek már nem 
olyan, veszélyesek, mint az eddigi lövések 
voltak.

A  41. percben Szabadival elöl Polgár 
szögletre ment, a WM továbbra is tá
mad. az állóhelyen feliobbannak az öröm 
jeléül meggyujtott papirosomét lángjai, 
A. csepeli közönség ünnepit au Erdély 
Kupát.

A  lefűvás után a pálya közepén gyűl
nek egybe a csapatok s az_ előírt módon 
búcsúznak a nézők seregétől.

Szögletarány: 6:5 (3:S) a WMFC ja
vára,

A  közönség- az erdélyi induló hangjai 
melléit oezlik szét.

küzdelmet láthatott. A. felkészültsé
gében előbbre lévő W M FC végig 
egyenrangú ellenfele volt a nagy
tudású bajnokcsapatnak. A  küzde
lem szinte az utolsó percig nyílt 
volt, de azért a WM FC nemcsak va
lamivel többet támadott, hanem 
hirtelen előre vitt támadásait ve
szélyesebben is tudta kialakítani, 
így alakult ki azután a játék képe 
alapján még a ferencvárosi nézők
ben is az a tudat, hogy a 'W M FC  
ezúttal jobb "voU és megérdemelten 
győzött.

A  W M FC játékosai általában 
gyorsabbak voltak, jobban rajtoltak 
a labdára, támadásaikat egyszerűb
ben, kevesebb húzással, inkább ka
pura törő módon alakították ki. A  
Ferencváros támadásai ezzel szem
ben körülményesek, sokszor a part
vonal iránya,bán elsekélyesedak, ere
jükben elhalóalt voltak. Az egyéni 
formák szerint, is haladottabb álla
potban van a csepeli csapat, mint a 
ferencvárosi.

Feltűnően egységesnek bizonyult 
a győztes csapat. Minden részében 
komoly képességekét árult el a 
W M FC s az egyes csapatrészek 
közti kapcsolat is jó l működött.

A  védelemben Szabó rugalmas és 
jól ítéli meg a labda pályáját. Egy
szer hibázott, de ezt nem tudták 
kihasználni a ferencvárosi csatárok. 
A  hátvédek általában jól helyezked
tek. Korányi jobban tapadt szélső
jéhez, mint Kallói, de Kallói is csak 
akkor hagyta figyelmen kívül 
>Gyetvaít, amikor már látta a II. 
félidőben, hogy a Ferencváros fel
tűnően elhanyagolja balszélsőjét. 
Jól harcoltak egyébként a csepeli 
hátvédek és a test-test elleni küz
delemben rendszerint felülmaradtak. 
A  íedezetsorban Gere kiváló kul
lancsnak bizonyult. Néhány kelle
metlen helyzetben biztos lábbal men
tett a kapu előtt. Szálai helyezkedé
sével, szereléseivel és a csatároknak 
adott jó labdákkal igazolta jó edző
formáját. Négyest bizonytalanul 
kezdett, az I. félidőben sokat cset-

gott, mint Sárosi iri-á. Sáros! H I-jten , megérdemelten nyertük a már
nák mintha nem lett volna Ínyére a közést.
Pieoá mAiv falai I Jávor Pál edzó: Mi csendben dol-

A  csatársorban a két szélső volt i goztunk, örülök, hogy a munkánk-
a legjobb. Kalocsai dr gyorsasága 
figyelemreméltó. 'Beadásai ponto
san kapu elé jutnak. Gyetvai vál
tozatlanul gyors, csak. iövésbeli biz
tonsága. tűnt el. A  belsőhármasban 
Sárosi dr meglepő jól kezdett. Min
den labdájának, mintha szeme lett 
volna, a szünet után azonban vlsz- 
szaesett. Kiss csak az építőrnunká- 
ban jeleskedett. Finta nem tudott 
érvényesülni a határozott csepeli 
védelemmel szemben.

Kiss M. Ernő kifogástalanul ve
zette a mérkőzést, igaz, hogy fel
adata nem volt túl nehéz, mert

lett-botlott, szünet után azonban mindkét csapat durvaságtól mente- 
erősen feljavult és nagyon megkese
rítette Sárosi dr életét.

A  csatársor, annak ellenére, hogy
csak egy gól sikerült neki, máris 
komoly fegyvernek bizonyult. Sza
badkai továbbra is az áttörő közép
csatárok veszélyes fajtájából való s 
még a nagyszerű Polgárral szemben 
is tudott magának helyzeteket te
remteni. A  két összekötő nem egy
forma mintájú játékos, abban azon
ban egyeznek, hogy mind a kéttő 
nagyon értékes tagja a támadósor
nak. Tihanyi I I  ördöngös labda- 
vezetése, pompás zsinőrpasszai, ve
szélyes lövései érdemelnek dicsére
tet. Marosvári ezzel szemben tank- 
szerű Összekötő, akinek bombalövé
sei és átvágott keresztlabdái jelen
tenek nagy értéket. Jól mozgott a 
mezőnyben a két szélső is. Gyorsak 
és vállalkozókedvüek voltak. Csak 
a lövésben való biztonság hiányzik 
még ebből a sorból, ami így idény 
elején nem is olyan túl nagy vétek.

A Ferencváros is 
megmutatta oroszlán- 
körmeit.

A  pályára csak nemrég kikerült 
Ferencváros játékán meglátszott 
ennek a körülménynek a hátránya. 
A  csapat még érzi a labdával való 
bánás teljes biztonságának hiányát, 
a testi erőnlét egyes hiányosságait. 
Mégis tanujelét adta azonban a csa
pat nagy tudásának és küzdő erejé
nek. Szinte végig nyílttá tudta 
tenni a játékot és többízben Is volt 
olyan időszak a játék folyamán, 
amikor egy kis szerencsével meg is 
fordíthatta volna a játék sorsát a 
zöld-fehér csapat.

A  védelem máris kiváló formá
ban van. Csikós legjobb napjaira 
emlékeztető formában tett ártal
matlanná biztos gólnak látszó lab
dákat. Szoyka dr is, Tátrai is nagy 
harcokat vívott szélsőjével és bi
zony sok veszélyes támadást sze
reltek le. Polgár tartja őszi nagy 
formáját, gyors, határozott, kemény 
és pompásan helyezkedik.

A  támadó fedezetek szerepében ez
úttal Lázár tudása jobban csillo-

Megérdemellen győ
zött a veszélyesebb 
csapat

Aki vasárnap délután kivándorolt 
Csepelre, az nem bánta meg. Annak 
ellenére, hogy idény legelején 
állunk, vérbeli, jő labdarúgást, he
ves, körömszakadtáig folytatott
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sen játszott.
NYILATKOZATOK:

Garas Lajos, a W M F C  álelnöke:
örülök, hogy a gyerekek jó erőnlét
ben biztosan tudták kiharcolni a
győzelmet.

Benes Ernő intéző: Jól felkészül

ünk megvan az eredmenye.
Bernáth Ferenc vezetőségi tag: 

Megérdemeltük a győzelmet. A  csa
pat formája megnyugtató a tavaszi 
idényre.

Korányi 1 Lajos: örülök, hogy 
sikerült megmutatnunk a Fradinak...

Vitéz Kemenesy Sándor, a Ferenc
város főtitkára: .Nagyszerű, harcos 
csapat’ a WMFC. A  mérkőzés mind
két csapat számára kitűnő elkészü- 
let volt a bajnoki rajtra.

Tóth Lajos dr: A  WMFC jól ké
szült fel, de ennek ellenére szeren
csével győzött. Mt is lőhettünk volna 
két-három gólt. Gyetvai I. félidőbeli 
felvágásáért a játékvezetőnek 11-est 
kellett volna ítélnie.

Dimény Lajos: Jó mérkőzés volt.. 
Látszik, hogy a WMFC-nek több 
pályaedzése van.

Csikós: Balszerencsés mérkőzés.
Gyetvai: Mi Is megnyerhettük

volna.

Tix igéit lé it az O la jkárok  nem ül
M á lló  Kispest

lOspest-F* MÖVE Í0:Ö (6:0)
A  hűvös idő ellenére is mintegy 

400-an gyűltek össze a Kispest 
utolsó komoly készülődésén, az Ú j 
pest elleni vasárnapi mérkőzés előtt.
A  kispesti pálya sárfoltos, de nem 
mély, úgy, hogy egészen tűrhető 
állapotban van.

—  Most majd megszikkad, lehen
gereljük —• mondja a Kispest egyik 
vezetője —  és vasárnap jöhet az 
Újpest.

Egy másik kispesti vezető sokat 
jelentőén mondja:

—  „Elfelejt ettekP kijönni ows Olaj
károk!

Úgy látszik az Olajkár-ügy még- 
sincs egészen rendben.

így áll fel a' Kispest:
Pécsei —  Monostori, Vig  —  Zalai,

Szabó II., Hidasi —  Kincses, N e 
mes, GaUai, Beke, Titkos.

Azonnal a Kispest támad. Előbb szög
letet szei ez, majd a 7. percben Gállal (a 
Kispesti Törekvés játékosa volt) kiugrik 
és az ötös sarkáról szép gólt 13. 1:0. A  
sűrűsödő kispesti támadásokkal szemben 
a vendégcsapat lesreállítással igyekszik 
segíteni, de ez sem segít. A  14. percben 
Nemes szerez gólt (2:0), egy perc múlva 
Titkosnak a 16-osról lőtt szabadrúgását en
gedi be a kapus, a kezel között. 3:0.
Gallai kapufája és újabb szöglet után a 
másik oldalon is akad két egészséges lö
vés, de azután Nemes gólja következik 
a 25. percben (4:0), majd két perc múl
va Gallai kicselezi még a kapust is (5:0). 
Most néhány mutatós „ferencvárosi" tá
madás után újból a Kispest kerül fö 
lénybe. A 44. percben Gallainak éppen 
csak be kell lőnie Kincses pompás be
adását. 6 :0.

Szünetben a kispesti vezetők Vig—H i
dasi cserét rendelnek el.

A  második félidő 4. percében Beke 
folytatja a gólok sorát (7:0). A  S. perc

ben 11 es Is akad. Titkost, dancsolják. A 
büntetőt Szabó I I .  rágja be rMgy erővel. 
8:0. A  lanyhuló irarcban még két gól 
akad: a 27. percben Beke (9:0), három 
perccel később pedig Gallai a gólszerző. 
10:0.

Kö’ nyü dolga volt a Kispestnek a lé
nyegesen gyengébb ellenféllel szemben 
és a közvetlen védelemnek nem is akadt 
komoly munkája. A  fedezetek közül 
Szabó I I .  csak a második félidőben jött 
fel, de feltűnt Hidasi nagy játékkedve. 
A csatársorban. Kincses máris elsőrendű. 
A fiatal Gallai igen tehetséges, bár sok 
csiszolni való akad még rajta. Titkosnak 
nem volt jó napja.

Az F. MOVE csapatából Braun, Amfer* 
Németh I. és különösen SipOcs érdemel
dicséretet.

A mérkőzést Csák vezette, majdnem
hibátlanul.

Fodor és Takács  
kitűnően játszott 

, a Gam m a  
lartalékGsapatá- 
b an

Gamma tartalék—Pénzügy B:0 (0:01.
BEAC-pálya. Vezette: Gerlei.

Gamma: Havas — Pásztor, Szebeni — 
Magda, Borhy, Szép — Próbajátékok, 
Fodor, Turay I I,  Takács, Kemény.

Pénzügy: Simon dr — Nagy, Hering 
— Selmeczi, Balogh, Aranyost — Szat
mári, Bodor, Ondrus I, Borbás (Czirko- 
vits), Oláh.

A feneketlen, mély sárban nem ala
kulhatott ki jó játék. Az első félidőben, 
amíg a két csapat bírta, inkább láttunk 
formás támadásokat. Szünet után ki
domborodott a Gamma jobb erőnléte és 
Magda, Turay I I  és Fodor góljával biz
tosan győzött a piros-fehér csapat, A 
Gammában kitűnt Havas, Borhy. Fodor 
és Takács játéka, a Pénzügyben Sinwwi 
dr, Balogh és a két szélső volt jő. '

TOLNAYKLÁRI, M E Z E Y M Á R I A ,

C SO R T O S  G Y U IA
monumentális filmje

e r l M  
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A II. Országos Tippelő Bajnokság kiírása
elmúlt ér decemberébe® fejeződött 

az J. Országos Tippelő Bajnokság s 
most kiírjuk a IL  bajnokságot,, Ez az új 
bajnokság nagyobb lesz, mint volt az 
első. Néhány héttel tovább tart és a. 
díjazása, is pazarabb, A  dijait értéke 
agyán Is

7 0 0 0  p e n g é i
Milyen változásokat hoz az új hajnak- 

ság Idirása? A  versenyek terén nincs 
sok változás, Éppen a pályázók voltak 
azok„ akik legutóbb is azt kérték tő- 
lünk. hogy most már ne igen változtas
sunk, a ‘pályázataink feltételein és verse
nyein, mert azokat egyrészt megszokták, 
másrészt meg Is kedvelték. Éppen exért 
elhatároztuk,, hogy ezentúl csak apróbb 
változásokat eszközlünk, íme a mostani 
változások:

1„ A „Verseny a százasért'* ú j nevet 
kapott: „Verseny a faásfélszdzasértJ' A 
múltban J00 pengőt tűztünk ki annak', a 
pályázónak., aki először ér e! hat teli- 
találatot, de a 100 pengőnek nem akadt 
gazdája. Most a 100 pengőt felemeljük 
150 pengőre. Talán így nagyobb lesz, a 
buzgalom s végre akad nyertese ennek a 
versenynek is.

2. Az ötös Torna megszaporodott. Há
lom helyett most négy „ÖT411 van és 
özeknek a díjazása is nagyobb lett.

Se Nyeretlenek versenye« . .  Ez az űj 
verseny. Ifjabb Pulcz Rezső pályázónk 
ajánlotta. Mi jónak tartottuk, az ötletét. 
Most majd kiderül,, hogy a gyakorlatban 
miként válik be.

Alább ismertetjük az összes tudnivaló
kat. Akinek még ezenkívül is lenne kér- 
d ezni való ja, az forduljon szerkesztősé
günkhöz, de kérdéséhez mellékeljen meg
címzett válaszlevelezőlapot. Mi bárkinek 
szívesen válaszolunk, ha válaszlevelező- 
lápot mellékel. Lapunkban a pályázattal 
kapcsolatban osak közérdekű, kérdésekre 
válaszolunk. Hogy mely kérdés közér 
dekű, azt mindig mi állapítjuk meg.

A  pályázatban
résztTchet minden olvasónk (tehát nem 

csak az előfizetők!).
A nyertesek neve mellé mindenkor 

odaírjuk a teljes lakcímet s így bárki
nek módjában áll el Ion őriznie aát, hogy 
a díjat valóban olvasóink között osztot
tuk szét s hogy a nyertes ninee közelebbi 
kapcsolatban a szerkesztőségünkkel.

Szerkesztoségürak8 mint az már köztu
domású,

senkit sem. részesít előnyben.
k  pályázati föltételeket nemcsak fc Pá
lyázóinknak kell maradéktalanul betar
tattok, hanem azokat mi ifi ugyanúgy 
betartjuk. Tehát
'kár olyan kéréssé! fordulni Merkww-

tőségímkhöa,
amaltyei a pályázó azt kéri tőlünk, hogy 
tékántsünik el ettől, vagy attól* (Később 
küldte he a szelvényeit, nem mellékelt 
bélyeget és így tovább.) A kiírási sza
bályokkal ellentétes kéréseknek semmi 
szín alatt sem tehetünk ©leget.

Most pedig elindul az új pályázatunk. 
AkJ. esélyes akar lenni, az küldje be már 
az I. számú szelvényt is. Néhányszor már 
előfordult az, hogy sokan csak a II. 
vagy a III. fordulóban kaptak, kedvet a 
pályázásra & ezek a később bekapcsoló
dók ilyenkor azt kérték, hogy kezdjük 
elölről a versenyt. Az ilyen kéréseket 
természetesen nem teljesítettük a a jövő
ben sem fogjuk teljesíteni. Aki eséllyel 
akar résztvenni a pályázatban, as

legyen ott a rajtnál, 
küldje be már az I. számú szelvényt is. 
A  jó rajt természetesen nagyon fontos, 
de azok se csüggedjenek, akik esetleg az 
I. számú szelvénnyel gyengébben szere
pelnek. Már nagyon sokszor előfordult az, 
hogy a végén élre nyomultak olyanak, 
akik az első fordulókban gyengébben 
szerepeltek. Ez különösen azért állhatott 
elő könnyen, mert a csüggedők kiváltak 
n a hátrább állók mind feljebb kerültek.

F U T B A L L
.felszerelés megbízható —  olcsó

Macher Rezső
sportüzletóben,

c s a k  IV ,  Városház-m 8 . Telefon.

I A feltételek
I. Pályázni csak ® lapunkból klvágan-

! dó szelvénnyel lehet. Egy szelvényre 
mérkőzésen kint mák egy tippet lehet 
írni, A  szelvényem olvasható feltételek 
pontosan be tartan dók, azokat Itt külön 
nem ismételjük meg-

; 2. Portos leveleket eaerkesztős égünk
nem vesz át. A bélyeg nélkül érkező 
szel vényeket a beérkezés után nyomban 
megsemmisítjük, még akkor is, ha a p>á 
lyáző kfeérő levélben mást kér.

3. Postán „Budapest IX postafiók 4S*’ 
símmel küldjük v, leveleket. Áss ajánlót! 
levél címzése; Nemzeti Sport, YXIX„ 
Rökk „Szilárd-utca 4.

4. Az általános csoportban mindenki 
tetazófirtzerinti számú emelvénnyel pá
lyázhat, az ötszelvényes csoportba tar
tozók heteu-kint 1—5 szelvényt küldhet
nek,

5. Egy-egy pályázónak he teák int minden 
versen yben mindig’ csak a 1 eg jobb a a k b izo- 
nyuló szelvénye számít:, (Kivétel a Rend
kívüli. verseny.)

6. Csak a szerkesztőségünkbe ténylog 
beérkező esel vényeket vesszük figye
lembe-

7. A több szelvényt küldők lehetőleg 
ajánlottan küldjék szelvényeiket. Egy 
borítékban több pályázó ia küldhet szel
vényt — ajánlottan is. Ha szelvénye
ket ajánlottan küldik s a borítékban lég- 
afttbb 2*3 szelvény van, akkor Budapes 
ten 10, vidéken 20 fillér vonható le az 
ajánlási díj részbeni megtérítése címén 
a mellékelt . bélyegek értékéből. Ha 
a borítékban húsznál több szelvény 
van, akkor minden újabb 10 szel
vény ellenében 10 fillérről kövesebb 
bélyeget kell mellékelni, mind
addig. amíg az ajánlási díi teljesen meg 
nem térül. Az ajánlati díjnál nagyobb 
összeget (Budapesten 20, vidéken 50 fil
lér) senki sem vonhat le.

8. Csak tisztán olvasható szelvényeket 
fogadunk el.

9. A  jeligével pályázók kötelesek min
den héten legalább egy szelvényre a ne
vüket és a címűket is ráírni. Ha ketten, 
vagy többen együtt pályáznak, akkor 
mindig annak a pályázónak a nevét kell 
előre írni, akinek a címe kerül a szel
vényre, azaz, akinek nyerés esetén a 
nyeremény küldendő.

10. Aki csak egy szelvényt küld be he- 
tenkint, az portókímélés céljából válasz
levelezőlapos lapra felragasztva is küld
heti a szelvényét. Ebben az esetben nem 
kell 10  filléres bélyeget mellékelnie, 
mert ilyen esetben a nevezési díjul a 
megcímzetten válaszlevelezőlap szolgál. 
(A  válaszlevelezőlapra természetesen nem 
szabad semmit sem írnia.)

II. Pályázati kérdésekkel kapcsolatban 
általában csak válaszlevelezőlapon vála
szolunk. Ezeket a válaszlapokat a feladó 
tartozik mindig megcímezni, azaz köteles 
a saját címét a válaszlapra írni. Az ilyen 
válaszlapokkal nem lehet szelvényt kül
deni.

1 2 . Egy borítékban, többen is küldhetik 
szelvényeiket, a bélyeget bármilyen cím
letben lehet mellékelni, a lényeges csak 
az, hogy minden szelvényre 10  fillér ér
tékű bélyeg essék. — Szívesen vesszük, ha 
t. Pályázóink nagyobb címletekben mel
lékelik a bélyegeket, mert ezáltal meg
könnyítik munkánkat. (Például: 5 darab 
10 filléres bélyeg helyett 1 darab 50 fil-\ 
léres bélyeg.)

13. Nyitott borítékban a&elvényt kül
deni nem szabad..

14. Fontos, hogy minden szelvényre 10 
fillér értékű bélyeg essék 3 a bélyeg 
még a sarkával se legyen felragasztva!

15. Egy-egy fordulót csak akkor sem
misítünk meg, ha a kitűzött mérkőzések 
közül (itt a pótversenyt is figyelembe 
vesszük!) négynél kevesebb mérkőzést 
játszottak le.

16. Amennyiben a pályázatunk bármi
lyen oknál fogva félbeszakadna, úgy a 
díjak a félbeszakítás idejének megfele
lően megkisebbednek. Például: ha a. III. 
forduló után szakadna félbe a pályázat, 
akkor a díjaknak csak három, nyolcad 
részét adjuk ki.

17. A  pályázók a szelvény beküldésével 
alávetik magukat szerkesztőségünk dön
téseinek.

A versenyek
í. Heti verseny. Minden héten újra kez

dődik s a legtöbb pontot szerzettek nyer 
nek.

Az azonos számú pontot szerzettek kö
zött az elsőséget a pótvereennye! dönt
jük el. A  potmé/kőzéseket sorrendben

vesszük figyelembe, mindaddig1, amíg ̂ a 
holtverseny el nem dől. Ha nem dől el _a 
holtverseny, akkor összeadjuk a főmérkő
zések gólkülönbségeit e így állapítjuk meg 
a sorrendet. További holtverseny esetón a 
pótkérdések gólkülönbsége dönt. (F igyel
meztetés! A gólkülönbséget minden 
egyes mérkőzésnél külön kell kiszámí
tani, mégpedig külön azt, hogy mennyit 
tévedett a pályázó az adott és külön, 
hogy mennyit tévedett a kapott gólok 
terén. A salán as ©gyes mérkőzés-ok gól- 
különbségeit összeadva kapjuk meg a 
szelvény gólkülönbségét.)

2 . FŐversesty. 20 különböző számú szel
vényből áll. Akik a 20 szelvényen, ősz- 
szegen a legtöbb pontot ezerzik. azok 
nyernek. A holtversenyeket az dönti el, 
hogy ki szerepelt jobban as utolsó emel
vénnyel.

3. ötös Torna, Ilyen négy van, Az első 
az X. számú szelvénnyel kezdődik és az 
V. számú szelvénnyel zárul. A  második 
ÖT a V I—X., a harmadik ÓT a X I—XV., 
a negyedik ÖT meg a XVI—XX. számú 
szelvényekkel folyik majd. Akik egy-egy 
ilyen ötös torna keretén belül a legtöbb 
pontot szerzik, azok nyernek az egyes 
tornákban. A holtversenyeket aa dönti 
el, hogy ki szerepelt jobban a torna utolsó 
szelvényével.

A  fenti három versenyben -a pontozási 
módszer a következő: a) Telitalálat,
azaz az eredmény pontos megjelölése 
=  5 pont, b) Egyszerű találat, azaz a 
győztes vagy a döntetlen eredmény 
megjelölése más gólaránnyal =  3 pont.

A fenti három versenyben két cso
portban pályázhatnak a pályázók, 
a) Általános csoport. Ebben a csoport
ba?! minden beküldött szelvény elbírá
lás alá kerül b) ötszelvénye® csoport 
Ebben a csoportban csak azok vehetnek 
részt, akik heten kint ö t, vagy an
nál kevesebb szelvényt küldenek be. 
Akik tehát öt szelvény né! többet knlde 
nek be. azok az ötszelvényes versenyben 
nem vehetnek részt, viszont hz öt, 
vagy annál kevesebb szelvénnyel pá
lyázók pontjainak száma mindenkor be 
számít az általános csoportba is, ha 
azonban ott és ez őfc szelvényes ver
senyben is nyernének, akkor választa* 
mok kell. hogy melyik díjat óhajtják 
Ugyanabban a versenyben két díjat 
ugyanis senki sem nyerhet Aki öt, 
vagy annál kevesebb szelvényt küld be, 
bármikor áttérhet az ötnél több szel
vénnyel való pályázásra, de ettől az 
Időtől kezdve csak az általános cso
portban pályázhat az oí szelvényes 
csoportba többé vissza nem mehet. Aki 
ötnél több szelvénnyel kezdi a pályáza
tot, az öt szelvényes csoportba még 
később eero mehet !©. de természete- 
®en jogában áll öt, vagy annál keve
sebb szelvényt is küldeni. Azok, akik 
ötnél több szelvényt küldenek be. tartóz 
nak a szelvényeket az e célra kijelölt 
helyen megjelölni. (Álló, vagy dőlt 
kereszttel.)
4. Osűcsversecy. Ebben a versenyben, 

azok nyernek, akik a verseny folyamán 
egy szelvényen a legtöbb találatot érik 
el. A telitalálat itt csak holtverseny 
esetén jön számításba.

5. Telitalálatverseny. Itt azok nyernek, 
akik egy szelvényen a legtöbb telitalála
tot érik el

(A osécs-. valamint a teli találat ver
seny legjobb eredményeit bétről-héfcro 
nyilvántartjuk s a csúcs-, valamint a 
legjobb telitalálat eredményf egészen a 
verseny befejezéséig megjavítható.)

6. „Verseny a másfélszázasért.44 Ebben 
a versenyben 150 pengőt nyer az a 
pályázó, aki először ér el egy szelvényen 
hat telitalálatot. Ha ketten vágj' többen 
egyszerre érnek el egy szelvényen hat 
telitalálatot, akkor a díjat elosztjuk 
közöttük Ha valaki hat telitalálatot ért 
el egy szelvényen, akkor újabb 150 pen
gőt fogunk majd kiírni annak a pályázó
nak. aki egy szelvényen először ér el hét 
telitalálatot. Ha ezt a ..másfélszázast”  is 
elnyerik, akkor ismét 150 pengőt írunk ki 
annak a pályázónak, aki egy szelvényen 
először ér el nyolc telitalálatot.

7. Rendkívüli versenyek. Hangadók,, 
válogatottak kapcsán kerülnek kiírásra. 
Ebben a versenyben egy szelvényen meg 
kell jósolni a rangadó végeredményét, 
félidejének eredményét és az első gól 
szerzőjét. Készleteket később, a verseny

„Csitt. Méné" ruhák egyedüli 
készítője
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kiírása előtt legalább t&B n&pp&l közlünk.
Nyeretlenek versenye. Ebben a ver

senyben csak olyanok nyerhetnek, akik a 
verseny minden fordulójában küldtek 
szelvényt, d© a verseny egész ideje alatt 
semmiféle díjat nem nyertek. Tehát nem 
nyertek a) a heti-, b) a fő-, c) a csúcs-, 
d) a teli-, e) a rendkívüli versenyben s 
ezenkívül nem nyertek f) az ötös Torná
ban és végül g ) a „Verseny a másfél- 
százasért44 versenyben sem. Aki a fent 
felsorolt versenyekben bármilyen kis 
díjat is nyer, az a Nyeretlenek versenyé
ben nem juthat szóhoz. A  nyeretlenek 
között a sorrendet a főverseny pontszáma 
állapítja meg. A nagyobb pontszámmal 
rendelkezők előbbre kerülnek.

Veretverseny0 (Készletek a díjaknál.)

A dijak
HETI VERSENTs

sí Általános osonoríf I. dij: 20 
n. díj: 15 pengő. III. díj: 10 pengő. IV -
X. díj: 5—5 pengő — bl Ötszelvényes cso
port: I. díj: 10 pengő. I I—I I I .  díj: 5-5 
pengő. (Heten kint tehát összesen 100—1 (K 
pengő kerül kiosztásra, a 20 heti verseny 
során tehát összesen 2000 pengő!)

FŐVERSEOT 
Általános esoperSs

í. díj- SS# pengő és egy 450 í»eag6  ér
tékű (készpénzár, részletára 525 pengő) 
„Weiss Manfréd-féle" segédmotoros ke-
rékpár

TI. díj: 250 pengő és egy 240 pengő 
értékű ezüst zsebversenyőra.

IH . díj: 180 pengő és egy 100 pengő 
értékű Vásárlási utalvány a Mamitzs Zenei 
Központhoz í.iőzsef-körüt 37—39).

IV. díj: 180 pengő.
V. d íj: 160 pengő .
VI. díj: 140 pengő. — VII. <SSJ: 130 

pengő. —= V III. díj: 420 pengő. — IX. 
díj: 1 1 0  pengő. — X. díj* 100 pengő. —
XI. d íj: 80 pengő. — X II. d íj: 79 pengő.
— X III. díj: 60 pengő. — XIV. díj: 80 
pengő.

XV. díj: 40 pengő. — XVI—XVII. díj: 
30—30 pengő. — X V III—XX. díj: 20—20 
pengő. — XX I—XXV. díj: 15—15 pengő.
— XXVI—XXX. díj: 10—10 pengő. —
XXXI—XXXV. díj: 6—ő pengő.

Otszelvényes eseperi:
1 . díj: 80 pengő.
I I .  díj: 60 pengő.
I I I .  díj: 50 pengő.
TV—V. díj: Férfi eh rom ssébőrs. Ér 

téke: 50 pengő. — V I—V II. díj: 45
pengő értékű töltőtoll, — V I I I—X. díj: 
Sű pengő értékű férfi karóra XT—X III. 
díj: 20—20 pengő értékű vásárlási utal
vány a Marni tz Zenei Központhoz (József- 
körút 37—39). X IV—XV. díj: 15—15 pengő 
értékű kölnivíz. X V I—XVII. díj: Féléves 
előfizetés a Nemzeti Sportra- Értéke: 
12—12 pengő. X V III—XXV. dfh 10—10 
pengő értékű kölnivíz. XXVI—XXX. díj: 
Negyedévi előfizetés a Nemzeti Sportra. 
XXXI—XXXV. díj: % 5 pengő értékű 
borotvapenge és krém.

ÖTÖS TORNA
Mind a T/égy ÖT-ben a következő dijak 

kerülnek kiosztásra:
Általános csoport; I. d íj: pengő és

egy 15 pengő értékű vásárlási utalvány a 
Marnitz Zenei Központhoz (Jözsef-körűt 
37—39). II. díj: 10 pengő és 10 pengő 
értékű kölnivíz. I II .  d íj: 10 pengő és
5 pengő 'értékű borotvapenge és krém.
IV. d íj; 5 pengő és 5 pengő értékű kölni
víz. V—-VT. díj: Negyedévi előfizetés a 
Nemzeti Sportra.

öt szelvénye* csoport: I . d£j: 10  pengő 
és 10 pengő értékű borotvapenge. II. díj: 
5 pengő és 10 pengő értékű kölnivíz.
III. díj: 10 pengő értékű kölnivíz. IV—V. 
díj: Negyedévi előfizetés a Nemzeti
Sportra.

CSÚCS VERSENYt
I. d íj: 23 pengő. — H. díj: W pengő.

— III—IV. díj: 10—10 pengő. V—'VT.
d íj: ő—5 pengő,

TELIT  ALA LAT VERSENYs
A díjak ugyanazok, mint a csúcsvenseny- 

ben.
„VERSENY A MASFÉKSZÁZASÉRT*
Díj: 150 pengő, illetve még kétszer 150 

pengő, összesen 450 pengő.
NYERETLENEK VERSENYE,

I. díj: 40 pengő.
II.  díj: 30 pengő.
I II .  díj: 25 pengő.
IV. díj: 20 pengő értékű vásárlási utal

vány a Mamitz Zenei Központhoz (József- 
körút 37—39). V. díj: 15 pengő értékű 
kölnivíz. VI. díj: 10 pengő értékű borotva- 
penge és krém. VII. díj: Negyedévi elő
fizetés a Nemzeti Sportra.

RENDKÍVÜLI VERSENYEK;
Később ismertetjük.

VERET-DMAKS
A  tippelő bajnok fekete márványáéi * 

Nemzeti Sport kis ezüstveretét kapja.
A legtöbb pontot szerző a) budapesti# M 

pestkörnyéki e) vidéki, d) külföldi, e) öt' 
szelvényes csoportbeli és f) hölgy-pályázó* 
Nemzeti. Sport kis bronzveretét kapja tok' 
bán A veretbe bevéssük «a nvertes nevet*

Egy-egy versenyben egy veretnél töb
bet akkor sem adunk ki, ha ketten, vagy 
többen együtt nyerték meg a díjat. A 
tippelő bajnok csak egy veretet kap, j  
csoportjában tehát a eoronkö vetkező 
kapja a bronzveretet.

Néhány figyelmeztetés
Most pedig szeretnénk néhány olyab 

kérdést megvilágítani, amely pályába' 
taink során számtalanszor felmerül. Ezzel 
is igyekszünk, megkönnyíteni a pályázók 
helyzetét

Aki hetenkint több szelvényt küld. a* 
íven Is küldheti a tippjeit. Ezzel a 
pályázó munkája lényegesei. meg' 
könnyebbül. Ilyenkor a pályázó az ívek, 
olyan sorrendben írja egymás alá a 
mérkőzéseket, amint azok a szelvényed 
vannak s minden mérkőzés után annyi 
tippet írhat, ahányszor 10  fillér bélyeget 
s ahány üres szelvényt mellékel az ívhez. 
Előfordul kivételes esetekben, hogy valaki- 
szolgálati beosztásában olyan eldugott 
kis helyre kerül, ahol nem tud kellő 
számú szelvényt beszerezni. Ilyen egészeD 
kivételes esetekben, ha a pályázó bélyeg' 
bér.' beküldi nekünk a megvásárolni 
szándékolt szelvénye árát akkor mi 8 
kiadóhivatalunkban magunk szerezzük h® 
helyette a megfelelő számú példányt és 8 
szelvényeket helyette u pályázatához 
csatoljuk. Ezt a munkát azonban nem 
szívesen vállaljuk és csak egészen kivéti' 
les esetekben fogjuk elvégezni.

Egy- íven csak effy névre és csak egf 
jeligére lehet beküldeni a szelvényeket. 
Tehát nem szabad egy íven húszfajt8 
jeligére szelvényt küldeni. Kivétel az áz 
eset, ha a jelige első két betűje ugyanaz 
Például: Dac, Dajka, Dal. Dara stb-
vagy Kacsa, Kacaj, Kabát, Kalács, Kacér 
Kalmár stb.

Az útszelvénye® pályázók sokszor nin
csenek tisztában, azzal, hogy pályázhat
nak-e két különböző jeligével? Pályázhat
nak! Mindenki annyi jeligével pálj^ázhat. 
amennyivel akar, de csak addig marad a* 
ötszelvényes csoportban, amíg egy-e&t 
jeligére ötnél több szelvényt nem küld bó- 
Természetesen bárki pályázhat a nevévé 
és ezenkívül jeligével is. íg y  például: á) 
Nagy Kálmán, b) Hajrá Gamma (Nag^ 
Kálmán), c) Hajrá Buda (Nagy Kálmán) 
és így tovább. A  különböző néven elindí
tott páJyázatsorozatok azonban végit 
külön számítanak, nem vonhatók össze 
később!

A külföldiek 10 magyar fillérnek meg
felelő, forgalomban levő és használatiad 
külföldi bélyeget mellékeljenek. (Jugo-

S P O R T É R M E K

L .U D V IG
Bpo T h é k  X£*-ou 18. kaphatókUm áfjmtót, (•IvésyeL fflik snitt**

szláviában 1 dinár 25 para„ Komániábáö 
4 és fél lei és így tovább „ . „) A  külföl
dieknél bizonyos fokig figyelembe vesszük 
■a szokottnál lassúbb postaforgalmat, do 
emellett is a külföldiek kötelesek leg
később csütörtök estig postára tenni 8 
szelvényeiket. A Í

Általában ajánlatos, hogy a pályázó- 
napról napra figyeljék a lapunkat, róé(r ] 
bármelyik számunkban közölhetünk 8 
pályázattal kapcsolatos fontos híreket, de 
a tippel és különben is megkívánja, hogy 
a pályázó tisztában legyen a csapatok í 
bajnoki helyzetével, összeállítási h ír e iv e l  
stb, &

Most pedig jő rajtot kívánunk minden
kinek s mi is kíváncsian várjuk az 'W 
versenyt. K i lesz az új bajnok? Uj 
kerül-e a bajnoki névsorba, avagy talán 
ifjabb Csillik Györgynek, a tavalyi baj
noknak sikerül megvédenie a bajnok
ságot? Majd meglátjuk! Rajt!

SOOpárfuiballciő
[saját műhelyemben készült] minden 
méretben [használt is]. Használt 
futballfelszerelést veszek és adok

Beringer István Tret'
V ili .  Jó zse i-kö rö t 4 4 . sx.
(Jóaser-n. Bárok) Telefon ■ 146 160.
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Az odó középcsatárt könnyen lefogja a kullancs. A  moz- 
öt már nehezebben. Helycserék az összekötőkkel és a sssél- 
Mtkei alkalmasak a védelem megzavarására. (E zeket mór 
•rendszer leírásúban ismertettük.) Az ilyen mozgó közép- 

satár alkalmas arra, hogy ‘ felőröljo a kullancs idegeit. 
JJandő figyelmet kíván, állandó ide-odaugrálást, a  kullancs 
ohasem tudja, hogy „védence" merre akar menni, 90 perc 
latt egyszer-kétszer hibázhat a kullancs, ha állandó fe- 
üiiltségben él.

A  középcsatár mindig arra gondoljon, hogy a lejrátá
im túl terül el az a hatalmas tér, a tiltott paradicsom, 
melyre be kell törnie. A  helyezkedése mindig olyan legyen, 
ogy az erre a területre, küldött labdákra, mindig a siker 
eményében tudjon befutni.

♦
A  középcsatámak szerelnie is kell tudni. Mondottuk, 

zerepe gyakran igen hálátlan és sokszor kikapcsolják a 
ítékból. Minden alkalmat meg kell tehát ragadnia arra, 
ogy megkaparintsa a labdát. Ha feladja a harcot, élveszelt. 
ia azonban minden labdára rámegy, reménye van, hogy 
zek közül a labdák közül meg tud annyit játszani, hogy 
legfelelhet feladatának. Ezek a labdák nemcsak lyukra- 
itszás következményei. Néha szerelés útján jut hozzá a kö- 
épcsatár.-Kit szerel? Gyakran a kullancsot. Ha a  kullancs 
1 csípi előle a labdát, habozás nélkül támadja meg. A  kul- 
incs persze a legtöbbször egyből felszabadít, de talán lesz 
lyan alkalom is, amikor a középcsatár kísérlete sikerrel 
ír, S az így megkaparintott labda lehet a legveszélyesebb, 
bből futhat talán a legzavartalanabbul a középcsatár a ka- 
ura. Ha az ellenfél partot dob, a leözépcsatár fog ja  a kul- 
mcsot, igyekszik megakadályozni abban, hogy nyugodtan 
Ifejelje a labdát. Általában a kőzépcsaitámak a legtöbb sze

relési kísérlete inkább zavaró jelentőségű, megakadályozza a 
védőjátékost abban, hogy a labdát nyugodtan elrúghassa, 
vagy irányíthassa.
- *  s—,

MUyen az e d z é s e ?
A  technikai tudás nagy tárházából a középcsatámak a 

g y o r s  eszközökre van szüksége. Mindenféle labdnátvétél- 
re szüksége van. Könnyen kiismerhető, tehát lefogható az a 
középesatár, aki mondjuk minden labdát jobb belsővel vesz 
át. Teste minden részét fel kell tudnia használni labdaátvé
telre, hogy a szembenálló védőjátékos sose tudhassa, me
lyik megoldásra kerül a sor. Ha a középcsatár jobbal, ballal, 
belsővel, külsővel, csőddel, sípcsonttal, combbal, mellel, fej
jel tudja átvenni a labdát, akkor nehéz lesz előre megsej
teni a mozdulatait. Ezeket rengetegeit kell gyakorolnia ed
zésben, mindig úgy, hogy az átvétel után. a következő moz
dulat már a labdára' való ráfutás, kitörés legyen.

Fejelés, lefejelés, élfejelés, —  mind fontos gyakorlat a 
középcsatár részére. Gyakorolnia kell a gyors labdavezetést, 
egyenes irányban Is. (Sok kitörő csatár maga rontja el a 
tőszó get azzal, hogy jobbra, vagy balra kikanyarodik.) Bel
sővel, külsővel egyaránt kell tudnia vezetni a labdát.

Gyakorolnia kell a legkülönfélébb helyzetekből való lö
vést. Sose áHít&a meg a labdát edzésben. N e  igazítsa egyik 

. lábára se. Azzal löjjön, amelyikre éppen jön.
Gyorsaságát minden eszközzel fejlesztenie kell A  gyors 

elrugaszkodásra, irányváltoztatásra különösen nagy gondot 
kell fordítania. Fordítson nagy gondot a felsőtestére (box - 
labda, gyógylabda stb.), gyakorolja a testtel való játékot, 
mert arra mindig nagy szüksége van. A  lywkrajátszdst, lyuk- 
rafutást se hanyagolja el. Tudnia kell szélsőt is játszani, 
mert helycserék révén kikerülhet a szélre is. Játszék néha 
kullancsot is! Ismerje meg nagy étien]éle gondolatvilágát Is. 
_  « —-.

A  magyar labdarúgásban sok lomhamozgású, nagytestű 
játékost neveztek el „magyar Draké{-nak. Holott éppen a 
nagy kezdősebesség, robbanékonyság hiányzott belőlük.

Kétségtelen, hogy jelenleg még nlncss ,J>rakenk“ , nincs 
..Meazzánk“ , nincs „Fiolánk1’., A  „magyar Fiolák“  felkuta
tása kitermelése még folyik. Meg kell találnunk őket, mert 
a korszerű középcsatár pompás harcos egyénisége megfelel

a magyar tei-mészetnék. Meg kell találni azokat a magyar 
fiúkat, akik elég bátrak, gyorsak, harcosak, makacson 
ahhoz, hogy betöltsék ezt a szép szerepkört, amelyben a 
v i r t u s n a k  döntő szerepe van.

Végszó.
Ezzel elértünk Ismertetésünk végére. Megtárgyaíltuk 

hogy mi a WM-rendszer, hogyan működük támadásban és 
védelemben, végül: ml az egyének szerepe a rendszerben- 
Az Ismertetés elején tisztáztuk az alap fogalmakat Is, határ' 
vonalat húztunk a rendszer, a taktika és a játékmódot (stí
lus) között.

Olvasóink nyomon követhették a WM-rendszer mindé® 
kis részletét. Talán a megszokottnál nagyobb fokú elmély®' 
dést kívánt ez a tanulmány, az igazi sportember azónbá® 
nem sajnálja a fáradtságot, ha kedvenc sportját alaposa® 
meg akarja ismerni.

*
Még néhány kötelező megjegyzés:
A  rajzokat Dobry Lajos készítette.
haszná lt forrásmunkák!' cím alatt csak személyeken 

tudnék felsorolni, akikkel egyéves londoni tanulmányuta®1 
alatt beszélgettem, vitatkoztam —  tanultam tőlük. E7X& 
közt a személyek között egy sereg játékos, edző, intéző éf 
újságíró szerepel, —  a további „forrásmunkák" közt felső” 
rolhatnék körülbelül 60 végignézett mérkőzést, az Arsen®* 
egyévi edzését, egy sereg taktikai értekezletet. Akinek d 
legtöbbet köszönhettem, akitől a legtöbbet tanultam, 
Jack Lambert volt. Lambert nemcsak kiváló gyakorlati áj 
elméleti tanítómestere a labdarúgásnak, de egyike volt 
azoknak a külön kiválasztott játékosoknak, akikre Chap' 
mán annakidején az általa kitervelt WM-rendszert x&f 
pozta. Lambert tehát történelmi résztvevője volt a labda* 
rúgást forradalmasító új játékrendszernek. •
___ * . —*

Ezékután jó sportot, jó mérkőzéseket kívánok a lábáé' 
vágás valamennyi rajongójának, tehát mindnyájunknak> 
akik csak szentjük ezt az örökké változatos, mindig érda' 
kés, nagy nevelő erejű pompás játékot.

VÉGE, .
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JlUmadá, wtg.tj nem 
' nme midé-? —~ ez itt 

ti kéfdéá.
K ét ny ila tkoza tot s ikerü lt szerez

nünk az Ü L I— P U L I  edsőmérkőzéa- 
ről. A z  edzőm érközést az UL1 18:1 
arányban nyerte  meg.

P a ff Leó, az C U  sp irtlgaagatö ja :
—  Csapatom m áris nagy fo rm á 

ban van. Meggyőződésem , hogy jő  
talajon sokkal nagyobb a győzelem  
aránya, de így  is elégedett vagyok  
a m u ta to tt já tékka l. Lá tszik , hogy  
lélkiisemeretesen készültünk fö l az 
idényre. K ijö t t  a klasszis, a munka, 
a fölény, mindössze a közönség nem  
jött ki. M a jd  az is kijön...

Csepp Manó, a P U L I  alelnöke:
•—. N em  m érvadó ez! Jó kis moz

gásnak szántuk a m ai já ték o t és 
mint mozgás m eg is fe le lt. A  gó lo 
kat őszintén szólva nem  is szám ol
tam, az 5 ilyen edzörnérhözésen az 
ueni is fontos. A z t tudom-, hogy egy  
nagyon szép gó lt lő ttünk , azért é r
demes v o lt k ijönni. M egm ondtam  a 
fiuknak, hogy k ím é ljék  m agukat, 
csak rtönnyen m ozogjanak. T isztára  
véletlen, hogy az U L I-b a n  hárman  
megsérültek. A z  Ü L I  persze nagy  
becsvággyal vete tte  bele m.agát a 
küzdelembe, hogy jó  eredm ényt ér
ien el nagynevű ellenfelével szemben.

Bök Múld.

Hétfő, ■ 1941; február 17, s ^ r
iSgy k is  s z e r e n c s é v e l  tiaggyoM* gó l« 
a rá n n y a l is  g y ő z h e te t t  vo lna , 
a Hálaadás

ffa fedás-SFA C  6sl (ti©)

J u g o s z l á v i a
Szerb liga

kolerád: BSK—Jedinstvo 1:0 (1:0).
Jugoslavia—BASIC 6:0 (4:0).

Szabadka: Gr,adjanak! (Skoplje)—AsAK

Újvidék: Vojvodina—Slavia (Sarajevo) 
0:0

Pancsova- Jugoszlávia (T. Almás) 
Eata SK 3:1 (0:0).

Morvát liga
Zágráb: HASK—Gradjanski 1:1 (1:1). 

Konkordia—Slavia (Várasd). 6:0 (4:0).
; Spalato: Hajdúk—Vasutas (Zágráb)

Eszék1:’ Slavia—SK Split 4:0 (3:0). 
.Sarajevo: SÁSIC—Bácska 2:0 (0:0)-

Szombathely. 800 nézd. Vezette: Palkó.
Az egyébként mélytalajú szombathelyi 

gyeppályát még egy félórás eső „örven
deztette" meg vasárnap ebéűután. Oly
annyira, hogy egészen süppedős lett a 
talaj. Ennek "ellenére igen jó mérkőzést 
vívott a két csapat. A Haladás már az 
első edző-mérkőzésen bebizonyította, hogy 
a gárdája együtt van. Egyetlen hiba, 
hogy a csatársora a hat gól ellenére is 
— góliszonyban szenved, 

így  áll fel a két csapat:
Haladás: Körmendi — Tölgyesi, Kír:sz

ilái .— Pillér, Kiss, Héjjá — Szabó, Gaz
dag. Mórocz, Szalai, kovász.

SFAC: Balogh — Soproni í, Salamon
I I  — Serényi, Murányi, Kejtő — Ha
lász, Soproni II, Németh, Erii, Sebes.

Kezdés után az első percekben 
előbb Szalai, m ajd Szabó hibáz 
nagy  helyzetben. Gazdag bombáját 
Balogh szögletre öklözi. A  szögletet 
M órocz  a felső kapufára fe je li. A  
fedezetsora Irányításával szépben 
já tszik  a hazai csapat, de a csatár
sora, legalább is egyelőre, bosszantó 
góliszonyban szenved. A  S FA C  
csak jó  jobbszárnya révén lendül 
néha támadásba. A  39. percben esik 
a félidő gólja . Szabó keresztülm egy  
a S F A C  védelmén, beadását M órocz  
értékesíti. 1 :0.

Szünet után a Haladás több cse
rét eszközöl. P illé r  helyett Kalocsai, 
H é jjá  helyett Kalotai. Szalai helyett 
Tóth  játszik. A  SFAC-ban Soproni 
I .  helyett egy  próbajátékos jön  be.

Sopront I. v iszont Serényi helyét 
fo g la lja  el. É rti is kim egy, az fi 
utóda Viiktora lesz. M ost m ár job
ban gördülnek a. Haladás-támadá
sok. A  9. percben Lovász átadását 
M órocz  bevágja, 2:0. A  12. percben 
is Lovász küldi középre a  labdát, ezt 
Szabó fejjel, küldi a hálába. 3:0. 
Lovász beadásait jó l tudják hasz
nálni a belsők! K é t perc múlva a 
balszélső középre adott labdáját M ó 
rocz lécrő l bepattanó lövéssel érté
kesíti. 4:0.

A  Haladás lelassít, de m ég íg y  is 
eredményes. A. 30. percben M órocz  
átadásával Szabó m ég B a loghot is 
kicselezi és m áris  5:0. A  33. percben 
K alota i fe llök i Sopron i I I - 1, a sza
badrúgást N ém eth  K örm end i kese 
között küldi a hálóba. 5:1. Sopron i 
I I  megsérül és k iáll. A  Haladá,s már 
nem erőlteti a góllövést, de azért a . 
43. percben Lovász lövése u ta t talál j 
Balogh hálójába. 6 :1.

Helvenként macska-egér harc folyt. A 
Haladás íodezetsora és csatársora Kitett 
masáért, de az utóbbi csak a mezőny
beli. Egy kis szerencsével as eredmény 
kékszámjegyű .lehetett volna. Egyél heg 
a Haladásból Krésznél, a fedezeisor es 
Szavai kivételével a csatársor elégített ki.

A  SFAC még nem lendült bele. Bár 
Balogh, soproni T, Murányi és különösen 
a Soproni I I—Németi! jo-bbszárray fey Is 
kielégített.

B S T É M K É H T
a világhírű

R A J K Ö K
HALMOS ISTVÁN

énekel.

Ü>ÉS.iy v M l  ÉS ESVE

BUTTOLA-DAZZ
A K 6RÖSVJDÉKJ KERÜLET  

BÉKÉSCSABAI KÖZGYŰLÉSÉN 
Gálffy András képviselte az _MLSz és a 
JT központját. A közgyűlés Ünnepi, kei e- 
tek között nagy érdeklődés^ közepette 
folyt le! Az egyhangú választás e^drne- 
hye a következő (az elnöki és a főtitkári 
tisztet az új alkotmány értelműben kine
vezés útján töltik be): országos kozgyu: 
lési kiküldöttek: Borosa Pál és Darányi 
Vilmos, pénztáros: Várkonyi György,
ellenőr- Búzás Lajos, számvizsgálók: na
gyin ka János dr, Apáthy-Nagy Endre, 
dévényi József A JT kőrösvidéki kerü
letének közgyűlési kiküldöttei: Borosa
Tál és Várkonyi György. Az MLSz_ kő- 
“'ösvidéki kerülete egyébként az ifjúsági 
csapatok részére örökös vándordíját ala
kított. Ez a díj Gidéfalvy-serleg nevet 
fogja viselni.

A. S a lB T C  c s a k  
d ö n te t le n t  fiadott 
kit®arco l.n l O zd o n

M Ü V E  Ö V  f  l i 
g á i B TC  (8:2)
ózd, 500 néző. V ezette : Székely.

Tavaszias időben, inélytalajú pályán 
áll fel a két. csapat: , ■ ,

MOVB ÖVTIC: Tamusik — Oduli, Asz
talos — Bisztri, Miskolczi, Matnsz — 
Farkas, Anocskai, Tóth, Alberti, Fel- 
vidéki. Lr. „

SalBTC: Géczi — Budai, Tímár — Kiss, 
Takács IV, Mátrai — Balázs, Csuberda, 
Jenőii, PatTíik, Baranyai.

A  hazai csapat vezeti az első támadáso
kat. A 10. percben Farkas pompás^ lab
dájával Tóth kiugrik ós szép góLt lő. 1 :0. 
Egy perc múlva megismétlődik az előbbi 
jelenet. ^Farkas átadásából Tóth újabb 
dugót lő. 2:0. Most a SalBTC is támad- 
gat, de Balázs és Baranyai lövése elke
rüli a kaput. Feltűnik, hogy Jeaőfit 
mindig '.lesen találja a játékvezető. A* 26. 
percben • azonban jól ugrik ki Jenőfi, de 
a kifutó kapus megzavarja s ígv mellé 
gurítja a labdát. A 30. percben Tóth 
mesterhármast csinál. Már 3:0-ra vezet'a 
hazai csapat. A  Sí. percben Balázs vá
ratlan lövése a bal felső sarokba akad. 
3 :1 . A 40. percben Csuberda szépít az 
eredményen. 3:2.

Szünet után Oduli helyett BÖffler. lesz 
az ózdiak jcbbhát.véilje, A SalBTC be i 
csak annyi a változás, hogy Baranyai t~s 
Patrik bel vet cserél. A SalBTC most job
ban játszik. A  15. percben Csuberda 16 
méteres szabadrúgása hozza meg az NB- 
csapat egyenlítő gól.iát. 3:3. Innen kecel
ve lanyhul a mérkőzés, egyéb esemény 
nem is adódik. Szögletarány 8:4 az óz
diak javára.

A SalBTC csak szünet után. elégített 
ki, addig az ÓVTK jobban játszott. A 
hazai csapatban Oduli, Mátusz, Anócs- 
kai és Tóth. a SalBTO-b&n Budai. T í
már, Takács. TV és Csuberda játszott jól.

NB 81. osztály
T IS ZA -C S O PO R T

M indenütt
a hiveföios lista
g y ő z ö t t

Kikaptok
a mülesikfó világ
bajnokok 
Gormischfean

Gamiisch, február 16. 
Vasárnap délelőtt Garmischban a

, , fé r fi-  és női műlesiklást bonyolítom
a kerü leti közgyűléseken. Vasárnap | ták  Je> A  férfiakn á l mind a két fu 
Budapesten, a Dyna-T iszaközl és a i tamban R Ud Cranz érte el a  leg- 
M OVE-kerü let választott, Pécsett a j • ^  és ezzel nemcsak a mü-
déldunántűld, Szegeden a z ..a lf° 1í, , I lesiklóversenyt nyerte meg, hanem 
Békéscsabán pedig a körösvideki | n1riOHÍ öqRzetett versenyben lé 
kerület ta rto tt közgyűlést. M in

1. DVSC 
2 MAVAG
3. LaFC
4. Ózdi MOVE 
H. Kuaj
«. SalgSE
7. BVSC
8. Ganz
9. Rákóczi

10. Pereces
11. Kassai AC
12. MVSC
13. T. Előre
14. Mátészalka.

2 49:19 22 
2 40:16 22 

8 2 3 47:25 18 
7 3 3  36:20 17 
7 1 5  37:29 15 

13 6 1 6 29:37 13 
6 1 6 28:39 13 

13 5 2 6 33:23 12 
4 4 5  27:32 12 
5 1 7 47:28 11 
4 3 6  28:35 11 

. „  4 2 7 32:28 10 
13 1 3 9 13:40 E 
13 — 1 12 12:87 1

13 11 
13 11 
13 
13 
13

13

13
13
13
13

AZ MLS* ALFÖLDI KERÜLETE )'■ 
tesárnap tartotta közgyűlését, az MLSZ 
kiküldötte, Gyaripatliy Mihály elnökié
ive l. Vecsernyés Lajos bejelentette, 
logy lemond az elektor! tisztségéről es 
“e jelentette lemondását Spilka László 
Pénztáros is. Az új tisztikar a követ
kező: országos közgyűlési kiküldött: Csa- 
Pö Lajos (Szeged), Kiss Pál (Hódmező
vásárhely) számvizsgáló bizottság: Let-
nieczi László (Kecskemét), Csamango 
Mihály (Szeged) és Szilágyi Sándor (Sze
ged) kerületi pénztáros: Knkuszi Laios 
(Szeged) ellenőr: Vészlts Endre (Sze
ged)-. — Délután a JT tartotta meg köz
gyűlését. Itt a következő országos köz
gyűlési kiküldötteket választották meg: 
íjartonosi József (Szeged), vitéz Savanya 
^renc dr (Szeged) és Grulich Ernő 
(K ece li ' l ' .

Molnár Ignác szövetségi edző sziun- 
;aton és vasárnap Pécsett tartózkodott. 
’Zombaton mintegy 50 Játékossal foSlalr 
Efsott, este pedig a PB1C 
(Imbemutatót rendezett. Vasárnapba 
-JVAC—ZsSE mérkőzés félidejében űuhhR 
^zéabemutató. Ezei.t mintegy 80 játékos 
?ett részt , Tr„
, Orosháza; OTK-OMTK 5:1 (2:0). Ve- 
fette: Kiss. Az OTK tAmadóeora mari3 
lj m  jó. Góllövő- Springer és Maiéi (J -  

Tóth, illetve Somos.

BVSC-Kassai AC 2:1 2:0;
Kassa. 50« néző. Vezette: Gjörkefalvy.
Az őszről elmaradt bajnoki mérkőzést 

nehéz talajon, 15 cm mély hőiében játszot
ták. Már a játék elején kiderült hogy a 
BVSO jobb erőnlétben van, jobban fel
készült a mérkőzésre és egyre másra 
vezette veszedelmes támadásait A 15. 
percben pontos összjáték után Mór szer
zett gólt (1 :0), majd további enyhe 
fölény eredményeképpen a félidő utolsó 
percéber.1 Földes, lőtt gólt. (2:0). Szünet 
után a magukra talált kassaiak is gyak
ran ellátogatnak ellenfelük kapujához VAz 
egyik támdásuk a 28. percben góltVis 
hoz. Szilágyi fejeli hálóba a labdát. (2 : » .  
Most már a fellelkesült KAC erősen be l^  
fekszik, de a szilárd budapesti védelem 
megakadályozza az egyenlítést.

AZ MLSZ nÉLDUNÁNTÉLI KERÜLETE
vasárnap tartotta közgyűlését, amelyei. a 
miniszteri biztos képviselőiében Vaghy 
Kálmán is megjelent. Várnagy Elemér 
dr üdvözlésére ICovAc-s Ĵo2K>ei varastsoit, 
majd Vágliy Kálmán ia üdvözölte a meg
jelenteket. A  közgyClés # a loginníryobb 
rendben folyt te és mindössze liusz per
cig tartott. Országos közgyűlési' kilcul- 
döttó választották inog Várnagy Elomér 
dr-t és Kovács Józsefet. Pénztáros: Saglty 
József, ellenőr: Deák Ferenc, számvizs
gáló bizottsági tag: vitéz Adorján József, 
B-aranyi Ferenc ás Szabados József dr, 
póttag: Sturm Lajos és H ernád i Dezső. 
A közgyűlés után a kerületi JT is meg
választotta kiküldötteit; Kas! József és. 
Léhner Dezső személyében.

denütt a h ivatalos lista. . győzött. 
E zzel már el is dőlt, hogy az ML-Sz 
önkorm ányzata is ugyanazok sze
rint az e lvek  szerint fo g  működni, 
am elyeket G idófa ívy  P á l dr m inisz
teri biztos va lós íto tt m eg m ásfél
éves működése alatt a labdarúgó- 
sportban. A  m ég  hátralevő .kerüle
tekben i9 b iztosra  vehető a h iva ta 
los je lö ltek  győzelm e. De m ár az 
eddig m egvá laszto tt közgyűlési k i
küldöttek is b iztosítják  a jelen legi 
irány fe lté tlen  győzelm ét.

-------- —

Vidéki eredmények
Kecskemét: KAC—KTE 4:1 (A:0). Ba

rátságos. Vezette: Bozsny.ay J. A  tegy®1- 
mczelten KTE ellen félgőzzel is győzött a 
KAC. Góllövő; Várszegi (2), Karasr (2), 
illetve Magyar I I .  »

Szeded: SzEAC—Postás 8:6 (4:3). Vezet
te- Pataki I. A z egyetemisták jobban lát
szottak. Góllövő: Tóth I I  dr _(4), Lakat 
(2), Viczei, Pataki I I .  illetve vitéz ördög 
(-2) Szabó (2) ós Nagy (2). TJTC—
Bv-FIE 5:3 (3:9). Vezette: Zsc-inberi I. Az 
1JTC jobb volt. Góllövő: Tóth (2), Kovács 
dr I I  (2). Zsombori I I I ,  illetve Balo, 
Horváth és Csonka, — Móraváros—U PL 
ve-o-yes 3:1 (2:9). Vezette: Wolford. Gol- 
löC-ű: Zöldi, baskírt és Gál, ill. Horváth.

Salgótarján; SSE—DiMAVAG vegyes 
5-2 (2:2). Barátságos. Vezette: Tóth.
A SSE mindkét félidőben többet táma
dott. Góllövő: Szabó II. (2). Trubiár.szky 
(2), Szabó I II ., illetve Liptai Tóth, 
Sümegit. Miskolczit, illetve Turbékit és 
Somosit kiállították. Jó: Takács. Sümegi, 
Szabó II.. illetve Liptai, Turbéki Soós 

TJngvár: SK Rusj—UAO 5:2 (3:1, 1:1, 
1:0). Barátságos. Vezette: Szolicsinszky. 
A 3X25 perces edzomérkőzés alatt mind
két csapat több próbajátékost szerepel
tetett. Góllövő: Juchwid (2) Czvékus,
Kopcsai, Simon, illetve Kriezs és az egyik

PrSzombtateclV: SzFC—NZMTE 6:1 (3:1).
300 néző. Vezette: Keresztényi. Bokáig 
érő sárban elég jól játszott a hazai 
csapat. Az SzFC-ben már helyet kapott 
az újonnan leigazolt Tisza és Gróf is. 
Az SzFC végig nagy fölényben volt és 
könnyen győzött. Az NZMTE még edzése 
elején van. Góllövő: Dolgos (3), Horváth 
I I  (2) és Horváth I., illetve Csongei. Jó: 
Tisza, Gróf. Liscsei és Dolgos, illetve 
Csönget és a védelem.

Győr: ETO—Pápai PSC 5:# (1:0). Ve
zette: Kokszka. Jóiramu mérkőzés, a gol- 
arány kissé túlzott. Góllövő: Kovács I I I  
(S), Balogh Farkas. Jó: Pécsi, Tóth I I I ,  
Tóth II, Kovács I I I .  illetvo Aos. Limper- 
ger. Megyeri.

Ka^vmánvoJk* NSF—TSB 8:2 (5:0).
Barátságos.' Vezette: Kuszka. Az NSE 
könnyen győzött. Góllövő: K izl (3),
Orosz II. (2). Bonfik (2), Orosz l., illetve 
Salamon, Mihók. Jó: Km , KövesdI,
Leopold, illetve Mihók. Váraűí.

Miskolc: MVSC—Perecesl TK  6:3 (2:0) 
Barátságos. Vezette: Sztrányai. Az első 
félidőben a pereces! csapat osszeszokot- 
tabb játékot mutat, de csak a 25. percig. 
Utána feljön az MVSC és a szünet után 
már döntő fölénybe kerül. Góllövő: 
Zilahi (2), Bán (2) és Kováts (2) Illetve 
Polcz I. éa Jávor. Jó; Zilahi, Kováts, 
Ifankó Balogh és Próbajátékos, illetve 
Borsényl, Futó I. és ftrs&k

az alpesi összetett versenyben is 
m egelőzte Jennewein v ilágbajnokot.

Á  nők versenyében Christl Cranz 
v isszavágott az olasz, Seghinek, a 
cortinal vereségért és a műlesikláson 
kívül az alpesi összetett bajnoksá
go t is m egszerezte.

VÍVÁS
A HeAC

vasárnap a Mária Terézia-laktanyában 
III. osztályú tőrversényt rendezett. 33 
versenyző indult, A  döntőbe a követ
kezők'kerültek: Gérevitíh Tibor BSzKRT, 
Mikla BBTE Hegyedi MAC, Durszt MAC, 
Kapui HTVK. Fodor UTE, Keresztes 
BBTE, Buotz LASE, és Székely MAFC.

Lapunk zártakor a döntő m érkő
zés m ég fo ly ik . Á llás: vezet M ik la  
5 győzelem , 0 vereség, K cpu u  3, 0, 
Fodo-r 3 ,2, Keresztes  3, 2, G erevlch  
2, 2, Székely  2, 3, K un  1, 3, D u m t  
I, 4, K egy e li 0, 5.

Elhalasztották a Tcrsztyinszky-einlék- 
versenyt. Az olasz vívó siöv-etisejy órtc- 
sítette a magyar .^szövetséget, hogy az 
idei Tersztyánszky-emlékverseny rende
zését nyugalmasabb időre halasztja. A  
magyar- vxvckcrot ennek követkozlában 
beszüntette munkáját. Március 19-én

T E N ISZ
Délszlávok Barcelonában. Puncsec én

Faliad a jugoszláv teniszezők spanyolor
szági portyájukat Barool-onábau kezdték. 
Eredmények: Puúc&ec—Cár les 5:7, 6:4, 6:2, 
4:6, 6:4. A  Paltoda—Blano mérkőzést 4:6 
és 6:3 éjlásnéi félbe keltett szakítani. A  
párosban a Carlos--BL.no együttes nagy 
meglepetésre 6:1, 1:6, 6:0, 7:5 aranyban 
győzött a jugoszlávok elleu.

SZÉKESFEHÉBVAEOTT
nagvszabású ökölvívó versenyt rendezett, 
az SzLE. A  verseny keretében Válogatót 
tartottak. Csapogya MPSC és Szelezsáu 
WMTK, valamint Vojnovich BVSC és 
Kocsis BTK között. Az első küzdelemben 
Szelezsánt a második menetben szabály
talan ütésért leléptették. A  második pár 
küzdelmét Vojnovich nyerte. Moreyon be
mutatót. tartött látván Győzővel, Benő 
Szálaival és Nagy vadásszal. A versenj’ 
zsúfolt nézőtér előtt zajlott le.

A  R Á K Ó C Z I P O L G Á R I L E  

m eghívásos ökölvívó versenyének 
eredményei: Eisenbach I I .  B T K —
Leitner V Á C  döntetlen; Kaposi V Á C  
győz Luzsa N SC  ellen: Boros NSC
K niep igl R P L E  döntetlen; ősze 
R P L E  győz Járai B T K  ellen,

D ÁRAIT K IÜTÖ TTÉK !
Debrecen város ökölvívó bajnokságát 

vasárnap bonyolította le a DTE. A  baj
noki versenyen a debrecenieken kívül 
Érsekújvár, Eger és Nagyvárad ökölvívó-, 
indultak. Az érsekújvári és az egri ök
lözök nagyszerűen szerepeltek, a debre
ceniek viszont meglepő gyengén. A  ..baj 
noki verseny legnagyobb meglepetése ... 
Dara! kiütéses veresége volt Patyi Ij-től.

Amintegy 1000 néző előtt lefolyt , ver
seny végeredményei:

Légsúly: 1. Dénes DTE, 2. Bubla árs. 
LE. 'Harmatsúly: 1. Borbély ÉLE, 2.
Patyi I. ÉLE. 3. Farkasvölgyi ÉLE, 4. 
Jóvér DTE. Pehelysúly: , 1. Patyi II. 
ÉLE, 2 Darai DTE, 3. Zbiskö Egri LE),
4. Barta DTE. Patyi az első menetben 
kiütötte Darait. — Könnyüsúly: 1. Lend- 
vai ÉLE, 2. Kovács DTE, 3. Besznyák 
(Egri LE), 4. Zbiskó II. (Egri LE), -r 
Váltósúly: 1. Eperje-ssy DTE, 2. Tóth- 
Csepreghy ÉLE, 3. Kovács ÉLE, 4. Seres 
(Nagyvárad). — Középsúly: 1. Varagya
ÉLÉ. 2. Kiss E. DTE, 3. Farkas DTE. 
— Félnehézsúly: 1 Kövessy ELE, 2.
Bodnár DTE, 3. Gál (Nagyvárad). — 
Nehézsúly nem volt.

Berlinben n sportpatotéban zsófolt né
zőtér előtt rendezett ökölvívó versenyen 
az érdeklődés elsősorbaar a könnyűsúlyú

It m t h w  ,  

f t f á t t  e t & w f r . .

Sportöltöny nadrág

Féríl ing pepiin.
Bocskai-öltöny Mknak

Női blúz jól mosható » .

Férfi nadrág oalkos. . .

GliTWANN-$AROKÍ / ' R Á K O C Z I - U T  1 Z-

magyar karcb, tőr- éa párbajtőrvivők 
összesen hatan résztveszmek a Milanó
ban tartandó vlvóünnepségen, majd már
cius 22-én Torinóban a La Stampa-ku- 
páért tartandó versenyen mérik össze ere
jüket az olasz versenyzőkkel.

ÖKÖLVÍVÁS
A Lapterjesztők vasárnap este a PeLE

ökiűzőit látták vendégül a Bérkocsis- 
uteai edzóttermükben. Eredményekí A b o  
nyi (Laptörjasssték) ^y<>2 Porényi j&U-en, 
Gárdos legyőzi Hídvégit PcLE. Bakos 
PeLE győz Szigeti ellep. Zseni (Lapter
jesztők) szép csatában vén Dunait. Az eat 
keretében Mnczkó dr KMAO Szolnokival 
BSzKRT mérkőzött. Szolnoki hatalmas 
ütéseinek csak két menetig tudott eilent- 
állni Maozkó, két menet után te is lép
tették erőfölény címén. Szépéé'-Szolt a 
második menetben erőfölénnyel győz 
Hoi.ti dr KMAC ellen. A  mérkőzések íep- 
zártakor még foly uralt.

A Miskolci Levente Egyesület ökölvívói 
vasárnap a Diósgyőri Levente Egyesü
let vereeoyzői ellen 11:8 arányban győz
tek.

Európa-bajnokság felé terelődött. B-Wio 
német bajnok csekély pontkülönbséggel 
10 menetben győzött a dara Andersen el
len. Weisz német pehelysúlyú bajnok 
hasonló győzelmet aratott az olasz Tag- 
Unt li felett. ________ ______ _

A SZT A LIT E N ISZ  
ASZTALI-TENISZ CSAPATBAJNOKI 

EKEDMÉNTEK
Vízmüvek—MOVE Széchenyi 9:4, Az- 

bóth 3. Pap 3. Hibseh 2, Berzi 1. il-. 
letve Palotai 2, Végvölgyi 1, Pataki 1 
győzelem. ■ .

Piaristák—Vízmüvek 9:8. Reichardt 8, \ 
Simon 2, Szőke II 2, Lakatos dr 2, il
letve Pap 2, Asbóth 1 győzelem.

Vízmüvek—PSC 9:3. Asbóth 3. Papp 8. 
Hibseh 2, Stolpa 1, illetve Köpeczy X 
Nagy 1 győzelem. ___________  ^

SZERKESZTŐI Ü ZE N ETE K
L. J. Pécs. Nem sPortbeH okokból. 
Éuieklitfjf!. Haustr Jenő edző címe: 

Pestszenterzsébet, Bénffy-u. 50. Jelenleg 
nincs szerződése.

I ! i  ' ^ ll
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V án y  a  F á i nyerte  
a  siugré  bciirtok- 
ságot

Mátraházán vasárnap délelőtt 
rendezte a síszövetség az országos 
siugróbajnokságot, Az ezzel kapcso
latban tartott nemzetközi versenyen 
két kiváló német síugró is indult és 
óriási fölénnyel előzte meg mind a 
kettő a magyar bajnokságot bizto
san nyerő Vány a Pált. Gerin 56, 
Síarr 54 métert ugrott, Ványa leg
nagyobb ugrása 44 méter volt. A  
magyar versenyzők közül Papp Jó- 
asef, a HeAC tehetséges verseny
zője ugrott ieghosszabbats 49 mé
tert.

A  0 fokos hőmérséklet mellett 
megfelelő havon megtartott verseny 
eredményei a következők:

Magyarország síugró bajnoksága; 
1, Ványa Pál UTE 206.6 pont (44, 
44), 2. Szatmáry Aba BEAC 199.5 
pont (45, 45), 3. Koama UTE 196.1 
pont (42, 43), 4., Rész BBTE 195.7 
(44, 43). 5. Kázmér UTE 193 (47, 
40), «, Regős GSE 189.6 (45, 40), 
1, Katona UTE 181.9 (39, 41), 8.
Szása M AC 168.S (41, 33), S. Török 
űr BEAC 157.5 (37, 34), 10. Makk 
PSE 155.6 (34, 35).

Csapatbajnokság; 1. UTE  (Ványa, 
Kozma, Kázmár) 595.7 pont, 2, 
BBTE (Rész, Molnár, Sz&lay) 498.5,
3. BEAC (Szatmáry, Török, Szoko- 
>ay) 498.2. 4, GSE 448.6, 5. PSE
405.8.

Ifjúsági 'bajnokság; 1. Kálmán 
István MGK 187 (38,34), 2. Pásztor 
MOM 142 (40.5, 42b), 3. Piroska 
PSE 133.1 (28, 23). —  Csapatban: 
j .  PSE (Piroska, Simon, Károly- 
felvi) 157.4,

Nemzetközi síugró-verseny: 1.
Gél-ing (Németország) 228.1 pont 
(56, 55), 2. Marr (Németország)
227.8 (54, 52), 3. Ványa UTE 195 2 
(44, 44), 4. Kozma UTE 184.7. 5. 
•Rész BBTE 184.3.

A GSE nyert©  
m iarőrbainoksá-

®@ ya«® r Sarasiscfefeas *s
» s « g 0 ^®F®® mz é s sa líl t£ssa«»? 
3<Btt v e rsen y t

Garmlsch, február 15. i
Aa északi összetett versany ugró- ■ 

számát rövid neldiutőval rendez
ték. Berauer elsősorban a futásban ! 
elért pompás eredménye révén a 
cortinai világbajnokság után ezt a 
versenyt is megnyerte és ezzel 
megerősítette, hogy ebben a szak
mában ma ő a világ legjobbja. 
Berauer győzelmével Hitler vezér 
díját Is megnyerte. —■ Az összetett 
verseny eredménye (zárójelben aa 
ugrőversenyen . elért távolságok) a 
következők:

1. Berauer (német) 444JL pont 
(50, 53), 2. G-sterm (német) 434.5
pont (52, 55), 3. Meerga-ns (német)
419.8 pont (53, 55), 4. Nikimen
(finn) 419.3 pont (49, 50), 3. Mu
rama (finn) 411.5 pont (54, 53), 6. 
Makinen (finn) 396.9 pont (47, 50),
7. Salonen (finn) 388.6 pont (48, 
49), 8. Láhr (német) 373.2 pont (54, 
54), 9. Bleklal (német) 358 pont
(49, 49), 10. Ratzinger (jugoszláv)
357.8 pont (41, 45), 11. Wagner (né
met) 354.2 pont (48, 51), 12. Ham- 
mersehmidt (német) 349.8 pont (49. 
54), 13. Scfeerbatrrn (német) 341.2 
pont (43, 42), 14. Burk (német)
333.4 pont, 15. Klanclk (jugoszláv) 
329.2 pont, 16. Heimridh (német)
325.8 pást, IT. Heikura (fkm)
325.8 pont, IS. Simon (német) 
314.2, 19. Maír (német) 289.6 pont, 
20. Müller (német) 289.6 pont, 21. 
Nemesszeghi (szlovák) 278.6.

Magyar versenyző as összetett
ben aem indult.

got
A GallyatetSn ws MK8  rendest* 3E®g 

vasárnap az első magira? járőr-bajnoksá
got A  16 kilométeres távolságon négyes 
járőröknek együtt kellett haladniok éa 
öt kilót kellett vínniök hátizsákjukban. 
A  versenyt nagy meglepetésre a GSE 
fiatal csapata nyerte meg a nagybányai 
Kcvdes József kiváló vezetésével. Az első 
számú esélyesnek tekintett MAC-csapat 
csak harmadik lett.

Az eredmény: i, GSE (Kovács, Hőié
nek, Regős, Dyoracsek) 1:83:49.2, 2. PSE 
(Balog, Enyedi, Mucsi, Rébel) 1:34:31, 3. 
MAC (Belloni. Cseh, Hulénvi, Kiss) 
1:40:12, 4, BBTE (Tassonyi E., Csekey, 
Várszegi, Aranyosi) 1:40*80.6, 5. BLE
(Balázsi, Ermler, Horváth, Váradi) 
1:42:40, *. PSE b) 1:44:45. 7. 'MAC b) 
2:00:53.6.

Volt a Gallyán lesiklóverseny is. Un
nak eredménye: 1. Enyedi PS3 1:18.7,
3 Mátyást a! vy dr BBTE 1:21.8, .1 Llbik 
MAFC  1:22.7, 4. Papp BBTE 1:22.8. 5.
Géeer MAFC 1:23.2, '  6. Váradi BEE 
1:23.5, 7. Serált dr PSE 1:23.7, 8. Gon- 
<Ja MAC 1:23.9, 9. Matuskovich MSK
1:25.3, 10. Cseh dr MAC 1:27. — Höi-
gyek; J- Rodrigell Nem  PSE 2:4a®.

A  BSzKKT Paullni-vándordíjas leslklő. 
versenye vasárnap volt Mátraházán 
I  osztály- 1. Kővári 2:51, 2. Hambalkó 
2:55, 3. Felbár dr 3:01, 4. Kristófba 3:02, 
5. Balogh 3:15. II. osztály: 1. Papp J. dr 
5:45, 2. Szigetfalvi és Szilágyi 8:57. Nők: 
1 J&Sváriné 3:28, 2, dr Felbánné 4:09.
3. Zborayné 4:24,

KÉZILABDA
A FKDETTPALYA KÉZILABDABÁJ- 

NOKSÁG VASÁRNAPI EREDMÉNYEI
I. assiályú férfi:

WMTK—BSíKRT (8:5) (SS). Wemsetí 
Tomaosarnok. Vezette: Zsigmorad. Góldo
bó: Sieor (5), Rigó (4), Véghelyi (3), 
Kiss (3). illetve Farka® (S)s Kormos (4), 
Kutas: (3), Szfics.

BEE IX —MTE KdS 0ÜJ. Veszítő: Bcfc- 
rovezky. Góldobó: SoffiogyvAri IS), Kati
(6), Pery (3), Novak, illetve Zelk (5), 
Drégely (4). Jarakovies (2). Bánkút!,

Elektromos—BEE V II. 17:12 (7:4).
Vezette: Pusztai Góldobó: Levln (7),
Papp (51, Fodor (S) Péteri dr, Birtalan, 
illetve Erdőd! (5), GOmBrt (3), Liber (9), 
Oláh,

TI. eestólyá férfi:
DTK—Széchenyi *4:3 (16:3). Nemzeti

Tornacsarnok. Vezette: Kutasí: Góldobó: 
Béres (13), Budai I I  (8), Ossoly (2), Láng, 
illetve Varga (2b Kiss.

MTE—Magyar Posztó 1»:1T (SU1). Ve
zette: Bognár. Góldobó: Csillag (5). Jak o- 
bovits (5). Kőműves (7), Michetberger (2), 
illetve Szántó (7), Várady (6), Boda (2), 
Hatos, Baranyai.

BEE VAJ.—Elektromos 11:1®. (8:3).
Vezette: Füredi. Góldobó: Káraik (6),
Novák (2), Papp (2), Kovács, illetve 
Rákosi (5), Koppány (2), Koszi, Simon, és 
Novák,

in .  WKtályú férőt
MTE—Magyar Posztó 18:1 (9:9). Nemzeti 

Torijaceairnok. Vezette Erdödi. Góldobó: 
Gecheidt (7). Steirter (4), Ördögh (2), 
Bottyáöszky (2), Barát Í3), Sáca, illetve 
Mezővári.

BSzKKT—Széchenyi *6:12 (8:7). Vezette: 
Mocsáry. Góldobó: Dobos (7), Héráért (4), 
Babik (3), Mészáros (2), illetve 'Darányi 
(8), Jetiinek (3), Fazekas.

Szlrveteégi-tlíjs
MTE—Magyar Posztó *2:7 (41:4). Nem

zeti Tornacsarnok. Vezette: Gla.tr, Góldo
bó: Sípos (6), Cziger (6), Sugár (4), GoM- 
roann (3), Neumann (2). Grubor. illetve 
Ungvári (4), Hazai (3).

VÁC—DTK 13:10 (11:5). Vezette: SzM- 
lösy. Góldobó: Kransz (8), Sclifin (4), Ro- 
sanbaum (3), Boeenbérger (3). SÍI. Bu 
zássy (7). Horgas, Btidni I, Boraik.

BSzKRT—WMTK !5:t (8:8). Vm m et 
Beidé. Góldobó: Szunyogli (5), Jen®y (5), 
Jávor (5), illetve Rattóes (4), Eke (ti, 
Németh, Martonovies.

Elektromos—Piaristák 12:11 (8:8),
Vezette: Pintér. Góldobii: Marőtliy (5),
Dózsa (4), Balogh (8), illetve Simon (4), 
Kaezián dr (3), Márta- (2). Réthy (2).

1 1 1 . osztályú nöh
Ko. Keíenföid—Ko. Pesterzsébet 8:2 

(5:1). Neniveti Tornacsarnok. Vezette: 
Sopror.i. Góldobó: P'uykie'wieo (8), Söme- 
■ek (2), illetve Tóth (2).

MTE—Ko. Elzett 7:8 (1:0). Vehette: 
Pállá. Góldobó: Bíechitznó (5), Papp,
Kellner.

Standard SC—Ke. Pesterzsébet 4:2 (3:1).
Vezette; Sagheiyi. Góldobó: Bá-tfayné
(S), Hoymei, illetve Tóth (2).

M it '—Magyar Posztó 4:1 (3:9). Vezette: 
Szóllösy. Góldobó: Szabóné (2), Kel'lner, 
Papp. illetve Tamási.

Ko. Kispest— FSC 12:® (7:9). Vezette: 
Nagy. Góldobó: Hőke (7). Géezy (5).

Ko. KBE—Ko. Elzetl 7:9 (8:0). Vezette: 
Szurday. Góldobó: Korecz (5), Kerrner, 
Rideg.

Barátságos mérkőzés:
KATUS—MTE 19:18 (9:8). Nemzeti Tor

nacsarnok. Vezette: Plesz. Góldobó:
Ézsiás (10), Záruczky (9). illetve Ecener 
(8). Galambos (8), Fantó (2).

TORNA

Jő formában levő 
„képzettek4*- tehetsé
ges fiatalok a TFSC 
országos torna
versenyén

Vasárr.ap rendezte országos torasver- 
senyét a TFSC a Testnevelés! Főiskoláit. 
A női versenyeket a női, a férfiversenye- 
ket a férfltornateremben bonyolít íj ttálr. le. 
A zsúfolt tornatermekben lefolyt verse
nyen csaknem 150 tornász indult! A  ha
talmas tömegversenyt a Testnevelési Fő
iskola hallgatói tökéletesen rendezték 
meg. A női versenyzők közül Keleti és 
Nagy M. nagyszerű formában van; ra
gyogóan dolgozott a tehetséges szolnoki 
Horváth is. Rónay, Kiry, Hódi, Seregély 
éa a két Márton tornázása, dicsérhető 
még. A  férfiak versenyében Sántha moz
gása nagyon biztató a közelgő magyar- 
német szempontjából; Börtsöle fes egyre 
javul. Az utánpótlás tagjai közül Andik, 
ifj. Tóth, Motil, Pancsik és Baranyai 
emelkedett ki. — Eredmények:

Nők;

BBTE 18.5—18.5.
K. haladók (talaj, gerenda} s X. Rónay 

TFSC 18.8, 2. Hódi TFSC 18.1, 8. Gindl 
BBTE 18.

K. JteziWs (lóugrás, talaj): 1, Márton 
TFSC 18. 2. Márt cm BBTE 17.7, 3. K iry 
BBTE 17.6.

K. kezdők (felemás fcorídí, gerenda): 1 . 
K iry BBTE és Seregély TFSC 18.1—18.1,
3. Márton BBTE 18.

Ifjúságiak (talaj, gerenda): X. Horváth 
(Szolnoki leánygimn.) 19.1, 2. Bakos
(Dobó lg.) és Füzér (Dobó lg.) 18.6— 
18.6.

Férfiak;
Középkorit képzettek (korlát, 16 ): 1 .

Sántha PSE 19.1, 2. Börtsök PSE 18.8, 3. 
Pataki V II. LE 18..7.

K , haladók ( korl< , . 
lat): 1. Andik V II. LE 13.8,

K , haladók (korlát, műszabadgyakor-
t ) :  1. Andik V II. LE 13.8, 2. i f j . -----

18.2, 3. Halmi NTE 1S.2.
Tóth

K. haladók (gyűrű, ló ): 1. ifj. Tóth
VII. LE 18.5, 2. Andik V II. LE IS, 3. 
Farkas VII. LE 16.8.

K. kezdők (ló, müszabadgy.): 1. Motil 
TFSC 18.4, 2. Andik V II. LE 1S.S, 3.
Bokrossy TFSC 18.

Ifjúságiak (gyűrű, müzsaba&gy.): t. 
Pancsik (Zrínyi g.) 18.3, 2. Baranyai
PSE 18.2, 3. Pílich V II. LE 17.4.

Középkorúak csapatversenye (egyszerre 
három korláton): 1. Postás SE A) (Ne
mere, Börtsök, Sántha) 17.9, 2. PSE C)
17.9, 3. TFSC és PSE B) 17.%—17.8, 5.
NTE 16.9.

BIRKÓZÁS
N'AGTBANVAM

az NSE 5:2 arányban legyőzte a Szatmári 
Törekvés birkózóéra patát. Győztesek: 
Bakó Sz, Konrád N, Prilcop N, Györkös 
N, Wéber N, Sípos Sz, Hortsi.n N.

KOSÁRLABDA
A VILLAMTOBNA

BEFEJEZŐ FORDULÓJÁNAK EREB- 
MfiXYKs

BEAC’ II.—MAFC 19:14 <11:6). Vezette: 
Dobozi és Kardos. A  SíAF*C tartaléko
sai! játszott. A BEAC II. nagyon jó. Ko
sárdobó: Radványi (H), Rébay (4),, Ko
csis és Perei (2—2), 111. Ruják (6), Ká
rolyi (3), Máüi és Vadász (2—2) és Hé
vízi.

BBTE—BEAC I. 14:13 (3:6\ Vezette: 
Dobozi és Herez. A Csányi I I I  és Stolpa 
I I  nélkül játszó egyetemieknek nern ment 
a játék. A  budaiak némi szerencsével 
győztek. Kosárdobó: Tichy I  és Tichy I I  
(5—5). Kapás (4), ill. Gárdosl és Bács
almási dr (4—4), Stolpa I I I  (3), Csányi 
I I  (2).

TFSC—BSzKRT II, 51:4 (11:4). Ve
zette: Körmendy és Mészáros. Kosár
dobó: Szomor (8), Borbély (4), Gaál, 
Szittner, Kelemen és Kamarás (2—2), ill. 
Kamancza (2). Zisabka (2 ).

BEAC I.—MAFC 16:16 (8 :8). Vezette: 
Nonn és Körmendy. Fej fej melletti izgal
mas küzdelem. A műegyetemieknek nem 
ment a kosárradobás. Kosárdobó: Csá
nyi I I  és Stolpa I I I  (6—6), Gárdosi (4), 
ill. Vadász (8), Buják (4), Mád! éa Hé
vízi (2—2 ).

BEAC 11.—BSzKKT 11. 24:7 (15:2).
Vezette: Hulényi ős Mészáros. A mezőny- 
két újoncának harcából a minden részé
ben jobb egyetemi utánpótlás került ki 
győztesen. Kosárdobó: Kébay ( 8). Kocsis
(7) , Radványi (6), Ábel (2), Jesch, ill. 
Schuck (3). ZsaWka, Cserna (2—2).

BBTE—BSE 21:11 (2:6). Vezette: Hu
lényi és Hepp dr. Meglepő biztos győ
zelem. Kosárdóbő: Tichy I I  (9), Tichy
(8) , Gáthy és Nonn (2—2), ill. Szabó I I  
(5), Szabó I  (2), Pusztai (2), Sidő és 
Mátvási IX. _

BBTE—BSzKKT I I I  i«:13 (11:6). Vezet
te: Kuezin és Mészáros. Kosárdobó- Ffl- 
iöp (10), Oszwald (4). Bőrűek (2). il'lotvo 
MaMói-y (5). ICókai (4),' Jávor (S), Né
meth XX.

BSE—MAFC 16:16 (12:2). Vezette: Csá
nyi Z. és Kuezin. Kosárdobó: Ábraham 
fi). Morigyessy (4). gennyei, Varjú és 
Minai (2-2). ill. Bálint (9). Kábái (3), 
Marosi és Balogh (2—2 ),

BEAC IV —SzSC 49:9 8 S). Vezette: 
Páka Mészáros. Kosárdobó- Szilágyi 
(18), Várszegi (15), Lakatos (6), Farkas 
(5). Balogh (3). Vári (2). ill. Maró (7).

TFSC—MAFC 29:14 (16:9). Vezette: Ba
dacsonyi és Körmendy. Kosárdobó: Szitt- 
r.or (8), Kamarás (4), Szcmo-r, Gaál, Pa
lásti éa Borbély (3—2). illetve Buják (10), 
Hévízi (3) és Vadászi.

BSzKKT—BSE 32:11 (12:81. Vezette: Ba
dacsonyi és Körmendy. Kosárd-obó: Mo
gyorósi (18), Vétkei (10). Kardos és Sza
mosi (2—2), illetve Szalui I  (7), Szabó XI 
ós Máivási 1T (2-2).

BEAC I—BSzKKT Ft 24:13 (12:5). Ve
zette; Szabó és Hepp dr. Kosárvlo-bó: 
Stolpa TTI (8). Gárdosi (6). Csányi XI (5), 
Szukováthy (3), Bácsalmási dr (2). illetve 
Bors (4), Kutasi (3), Kamancza, Belinek, 
Érlel (2- 2),

KfSOK BAJNOKI DÖNTÖK
Széni Imre g .~Izraeliía j .  52:29 (16:15).

Vezette: Körmendy és Nonn. Kooárdobó: 
iRóbáy (26), Áradswky (12), Bene és Lp- 
hoffer (6—6), Kocsis (2) illetve Klein 
(11), Pfeifer és Magyar (8—8), Hermann 
(2).

Széchenyi fk.—Pestújhelyi fk. 49:33 
(17:14). Vezette: B-ad-aosonyi és Dobozi. 
Kosárdobó: Furulyás (12), Buschil (10),
Vadáfijzi (6), Horváth (5), Varga (3), Ko
vács ós ben kő (2—2), illetve Lcsz.lcr (14), 
B-ottlik (9). Várnai (6), Faraaó (4).

A  I I I .  ós IV . osztályú
vTUAmtoma mérkőzéseinek eradmóuyv: 

BEAC I I I —Vacuum 19:5 (8:3). Vezette: 
Mészáros és Knye-di. Kosárdobó: Kandó 
(8), Sehaff (7), Fazekas (4). ill. Mack ós 
Seheriy (2—2). Vörös.

BBTE—BSzKKT I I I  26:13 (14:3). Vezet- 
te: Mészáros és Lakatos dr. Kosárdobó: 
Szabó (11), Frei (6), Szántó (4), Szombat- 
helyi (3) és Molnár (2), illetve Kőkai ’ (7), 
Jávor (4), Kertész és Gyöngyösi (2—2).

MAFC—Vacuum 38:9 (18:4). Vezette: 
Jánosházy és Hercz. Kosárdobó: Bálint 
(17), Marosi (9), Kátéi (8), Dobl-or ós Érti 
(2—2), illetve Schcrly (5). .Szűcs (4).

BEAC I I I—BTC 19:18 (11:8). Vezette: 
Mészáros és Hercz... . Kosárdobó: Sehaff 
(10). Iian-d-ó (7), Fazekas (2). illetve Fiiiöp 
(14), Bagoraez és Budai (2—2).

BSE—SzSC 29:14 (2:8). Vezette: Herei 
és Kuezin. Kosárdobó: Varjú (14), Abna- 
háíta (8), Med-gyessy (4), Sfnnyei (2), Mi- 
ijei. illetve Móró (7), Bukávácz (3), Hor
váth és Köháti (2—2 ).

M O Z I

Sxeleczfcy X lla é s  K iss Manyi
já t s s a  a  , -N e m  l e n e k  h ft lá t-  
la n “  k é l  n ő i  « S s * e r e p é t

X  hét teamvén feezdib .m«ff a 
lessek hálátlan”  című új magyar íilm- 
vfgjáték felvételeito A két női főszerepet 
Saseleerky Zita és Kiss Manyi játsza. A 
kaeagró viharok felkeltésére Mály Gerőt 
éa Latabár Kálmánt szerz.o,dtették. A film 
rendezője Mártonffy Emil, gyártási ve
hetője Haas* Mária0

F ilm r e  k e r ü l  M ik s z á th  K á lm á n  
„ B e s z é l ő  k ö n t ö s ”  c ím ű  
r e g s n y e

'Ab Erdélyi-filmgj'ártő vállaiat megiroe- 
réate Mikszáth Kálmán „Beszél® kön
tös”  című regényének megfilmesítési jo
gát. A  nagy palóc író életében arról is 
Jiires voit, hogy a legnagyobb írói tisz- 
íeletdljakat kapta. (Már Jack London 
előtt szavanként fizették az elbeszélé
seit!) A Hikszáth-regények értéko a 
szerzőjük halála után sem csökkent. A 
ijBmiélS köntös”  íilmjogáért lényegesen 
többet fizettek, mint egy élő Író vadonat
új forgatókönyvéért.

Bécs ünnepe
Megírtuk, hogy Németország tegnap 

rendezte meg é  mozi Nép-napját, ingyen 
engedve be a közönséget a birodalom 
valamennyi mozijába, A  „Filmvolkstag” 
alkalmával Bécs még külön csemegével 
5s szolgált a mozirajongók részére. A 
legnépszerűbb mozicsillagok o részint az 
éppen előadásra kerülő filmjeikkel kap- 
esolatban személyesen is felléptek, rész
ben pedig autogrammofc adtak, a mind
össze lő  fillérben (helyesen: 10  pfennig
ben) megszabott egységes helyárakat 
fizető nézőknek. íme, néhány népszerű 
nagyság, „működése”  színhelyén: A
Tuclilauben színházban adott autogram- 
siót Frieda Richards (a nálunk most 
fűtő Wessely-filmben is méltó feltűnést 
kelt, mint az öreg asszony, a trafikosné 
megszemélyesítője), a Sascha-palotában 
Martha Harell (az „Operabál‘ ’-beli fele- 

/ ség szerepében kedvelték meg nálunk), 
a S^hloss-fényszínházban Erika van 
WUobsMMiSiz Weítspi@g@l-^eaibas

cb.artS Rc-manowsTcv, m  ÜFA-színliázban 
Gusti Huber, Paul HŐrbiger, aztán Theo 
Lingen, Lázzi Holssohuh, hogy csak a 
mifelénk is népszerűket említsük. A  nap 
ünnepi eseménye természetesen a német 
filmkamarának Bécsben tartott évi nagy
gyűlése volt Kari Fröhlich elnök előadá
sával,

Hivatásos
Ítél etvégreli ajtók 
a műteremben

Hírt adtunk máx arról az új kém- 
filmről, amelyet RodrigwBS Endre 
rendez a Himniában. (A  címe: „AIát 
elkap az ár” . ) A  film egyik legérde
kesebb jelenete egy katonai szabd- 
lyoit szerint végrehajtott kivégzés. 
Ebbe na Jelenetben valódi hivatásos

c l k k a k  k i v á l t a k !

ítéletvégrehajtók szerepeltek. A  Hím- 
niában mindenki feszült érdeklődés
sel várta a rendkívüli szereplőket, 
akik viszont a  legtökéletesebb nyu
galommal végezték a  dolgukat. Még 
az sem lepte m eg őket, hogy a mű
teremben nagy izgalom uralkodott.

—  Megszoktuk, hogy a Jcivégsé- 
9ek»tél mindenki izgatott, —  mond
ták nyugodtan.

ű  P  O R T É R M E T  
° J E L V É N Y T «
M O R Z S Á N Y I  J.
IV -  VáczI-u. 8 6 . T e le fo n : 182-217

A  MOZIK MCSOBA 
RÖVIDÍTÉSEK: a =  »/*, f  -  V., h -  % 

Bemntatö mozik
ÁTTtTüM fS, 18, flO. Tokaji mm. 
BELVÁROSI HÍRADÓ 10-től 24-ig folyt. 
Magyar, Ufa-, Luce-, Fóx- és rajzos 
híradó. Küzdelem Kínáért. (Colin Ross- 
sorozat IV.) Magyar—olasz ökölvívó-
mérkőzés. Rajzfilm.
CASINO fB, h8, hlO. Arvis ludiébam, 
CITY hS, hS. hlO. Tokaji aszú.
COESO ffi, f8. flO. Nem gyerekjáték. 
DÉOST ffi, 18, Í10. A 1 ipáiig.
FÓRUM f8, hlO. Égy dietca á.t.
Ma e«te hlO-kor: Vissza az úton. 
HÍRADÓ 9-tól 24-ig folyt. Magyar, Ufa-. 
Luce-, Fox- és rajos híradó. Téli halá
szat. Magyar—olasz ökölvlvómérkőzés. 
Rajzfilm.
OMNIA 5, n8, fie. Tokaji
RADIÜS 15, 7, flO. Egy asszony hárem
élete
KOYAL APOLLO n«, f5. hl#. Dankó

SCALA 15, 7, 110, A  Marderfoy-húz 
asszonya. /
URÁNIA 5, nS. flO. .Tud Süa».

Utánjátszó mozik
BROADWAY f4, f8, » ,  fi#. HasaíAró
lélek
CAPÍTOL fi. fS, 18, M .  Szerelem és
vérpad.
CORVIN fi. fB, f8, flO. Zárt tárgyalás. 
E L IT  4, 6, 8, 10. Zárt tárgyalás. 
HOLLYWOOD t i, ffi, 18, flO. As 1/jü
Edison.
KAMARA t i ,  2, 4, «, 8, 19. Udvari bű.
LLOYD f4, 16, ffi. 110. Az BrOmapa. 
PALACE n . 2, 4, 6, 8, 10. Notredamei
toronyőr.
PÁTRIA 4, 6. 8, 10. Fekete álaretw. 
SAVOY f4, íS, IS, 110. Fekete álarcos. 
SIMPLON Í4 f6, Í8, flO. Zárt tárgyalás 
STÚDIÓ 11, Í2, f4. ffi, Í8, flO. Csata. 

Torábbjátsrú mozik
ALKOTÁS ni, nó, n8, r.10. Iiiand ssar- 
nwka.
BELVÁROSI 4. 8, 8, 18. Rázsafabot 
BUDAI APOLLO 15, b7, 9. Rózsaíabet. 
ELDORADO 4, 6, 8. 10. Jöjjön elsején 
HOMEROS k5, 7. £.18. Z, a korbácsos 
ember.
IPOLY f4, ffi, 18, 110. Rózsafabot 
JÓZSEFVÁROSI 14, ffi. £8, £10. Rőzsafa- 
bot.
O LYKPIA  11, 2. A  8, 8, 10. A  g&iSxm
kaland.
OTTHON ni, n«. ní, n!0. Maradj! 
PHÖNIX 11, 1, 3, 5, i.S, flO. Cserebere. 
JU4LK5 3A, lo 4  % ffiSb ÍKA JtöEsaiaboti

.4 K A D Iö  M ÜSORAs

Budapest I  (549.5 m): 6.49: Ébresztő.
Torna. — 7: HíreUc. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Látogatás a moldvai csán
góknál 1871-ben. — 10.45: Milyen volt as 
első zálogház? Irta: Nagy Dániel. — 12 .10 : 
S/aloi.ötns. — Közben 12.40: Hírek. — 
13.30: Rendőraenckar. Vezényel: SzöHóssy 
Ferenc. — 14.30: Hírek. — 15.20: Lakatos 
Tóni és Lakatos Misi cigányzenekajra. — 
16.15: Szalay László elbeszélése. — 16.4a: 
Hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin
nyelven. — 17.15: Hanglemezek. — 18: A  
niévtelen ordélj'i újságírók. — 18.20: wci- 
ditger Ede szalonzenekara játszik. - 19: 
Hírek magyar, német éa román nyelven.
— 19.20: Veress Lajos cigányzenekara. — 
19.55: A  tuborkulózis-hét megnyitása. Jo- 
lia,n Béla dr "bevezető szavai után Petrá
nyi Győző dr éa Faragó Ferenc dr beszél
get a hét jélentősógérő!. Hafigfelyotel. — 
30.10: Az Operaház *m^kara. Vezényel: 
Dohnányi Ernő. Közreműködik Szegedi 
E. (zong.). Csajkovszkij-hangv.: 1. b-moll 
zongoraverseny 2. VI. (f-moll) szimfónia.
— 21.40: Híreik. — £2: Melles Bóla-zenc- 
kar. Vezényel: Vineze Ottó. — 23: Hírek 
német, olasz, angol, t’ r;;:.ciu ó-'t eszperantó 
nyelven. — Utána kb. 23.20; Hangteme- 
zek. Magyar nóták. — 34: Hírek.

Budapest I I  (834 _ m): 18.30; Német
nyelvoktatás. Szentgyörgyi Ede dr előadá
sa. — 19: I f j .  Toronyi Gyula énekel, zorar 
gofak^érette.1. — 19.30: Nepvisaletünk tör
ténete. Palotáy Gertrnd _dr előadása. — 
20: Hírek. —- 20.10: Mursi Elek cigányze
nekara muzsikál. — 2 1 : A  Ohappy-iicc- 
Bonekaira játszik.

Kassa (259.1 m): ll/)5: A helyesírás gaz
daságos tanulása. Major József előadása.
— 11.25: Hanglemezek. — 11.40: Hírek
magyar és szia rák nyelven. — 17.15: 
Kassa környéke a huszita időkben. Ko- 
moróczy György dr előadása, — 17.40;
Toperczor Géza éa Madarl László kéteon- 
goria jazzmtisora.

Ne m z e t i s p o r t

Megjelenik szerda és szombat kivételé
vel minden nap. Szerkesztőség ós kiadó- 
hivatal Bp. V ili., Rökk Szilárd-utca 4.
— Távbeszélő 132—499 és 333—977. Levél
cím: Budapest 72. Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó. Knltsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—, 
AmOriiíába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt, körforgógé- 
peia» Felelős; öy fey  Aladár igaagatá,

MOTOR,

RendkfwHS t| «rom 'b íi 
t e r e p e n  fo ly t  le  
a  EÍTT v a sá rn ap i  
te rn á i 'a !

A  hirtelen olvadás sárteng'erré 
és mocsárrá változtatta a rákost 
gyakorlótérnek a múlt héten még-, 
havas-jeges terepét. A  KTT ve
zetői, élükön Kozma Andrével, ki 
is használták az alkalmat és olyan 
goromba,

csúszós és iszapos 
vagy 600 méteres kört jelöltek ki a 
vasárnapi tornán, hogy volt mit 
kínlódniok a versenyzőknek és de- 
liilnlök a nézőknek. A  ködös-hideg 
időjárás nem rettentette vissza sem 
a motorosokat, sem a nézőket, 
úgyhogy

„telt h;u?
mellett folyt le a ritka éröekességü 
viadal. Hogy az érdeklődés mek
kora volt, arra bizonyíték az ö s 
szevont futam 43 indulója. Enné! 
több versenyző egyetlen osztályban 
magyar versenyen még nem Indulni

A. torna a
százasok

viadalával kezdődött, hót induló ál! ott u 
kétkörös futam rajtjához. A futam 
Vágai (Mátra) biztos zsákmánya lett. A 
Csepel-várd a tagjainak hely telei, volt az 
áttételük. 1. Vágai (Mátra) 1:35 mp. 2. 
Vigh (Csepel) 1:37 mp. 3. Szabó (Csepel) 
1:37.2 mp, 4. Petró (Csepel) 1:42 mp, 5. 
Gujd-ár (Csepel) 1:42.8 mp, 6, Pék (Csepel) 
1:48.2 mp.

A 125-ösök ós 200*ások
futamát összevonták, a küzdelem így ér
dekességben nyert, az értékelés természe
tesen külön történt. Az összevonásnak 
köszönhette

Dómján (Méray-Puch) a nap legjobb
idejét.

a kis Mátra 125-én indult. Vágai ágy meg
szorította. hogy „kénytelen” volt a nap 
legjobb idejét kifutni. 125-ben: 1. Vágni 
(Mátra) 1:31.4 mp. 2Cő-ban: 1. Dómján 
(Méray-Pueli) 1:30 rop. A  nap legjobb 
ideje, 2. Kassai (Victoria) 1:49.2 nlp.

A
S50

nagy meglepétóssi végződött. A kcztlősor- 
ból e li5 kikerült Sirnónics (NBU) káprú- 
zntoaan ment. niéltán sejtjük bcTne az 
elkövetkdSpciwiő idők nagy versenyzőjét. 
Rajt után Zameűsnik ment az élre, de 
pályát tévesztett. Rusovszky vezette a 
mezőnyt, a kis Simoniét; azonban éiru 
tört ős hatalmas bajrá után győzött. ,i> 
Srmívnicfl (SSV} 1:46.3 .mp, 2. Kövess!
(DKW) 1:53 mp,. 3. Zameesiük (Pucli) 
1:56 mp, 4. Hámor (Puch) 1:56.6 mp, 5. 
Németh (Ardic) 1:57 mp, 6. Szohosz’oi 
(OK) 1:58 mp, 7, .Joachim (Bucii) 1:58.3 
mp. 8. Gyurita (Áriéi) 1:59.5 mp.

A
S5Ö esek

küz/dölmio a regi Hzeift—Kiss párharc je 
gyében folyt le. Mintha kissé kénye’irr.c" 
sek lettek volna az éllovasok, de ez iát- 
azat ■ volt cenpún, m-art az elért ídőcrod- 
mény nem 'rossz. Szcift végig veketvs 
győzött. 1. Szeift (Norton) 1:36 nro, 2. 
Kiss (Vietoria) 1:40.9 rnp 3. Fáhiúil 
(TWN) 1:59 mp. 4. Kozma 'DKW) 2-02.4 
mp, 5. Lenti (Chater Lóa)i 2:11 mp,- 0, 
Bíioztm dr (Victoria) 2:31 mp.

Az
S#fl-bai»

Lelu.er és Schmicdt vívott' kSsncgyr* 
menő harcot, a sz-erencae Lehn.ernck keci-̂  
vezeti. Meglepően jól ment az „öreg 
Koffer. 1. Lebuer (BMW) 1:41.5 mo. 2. 
Siehmiedt (BMW) 1:43.2 mp. 8. Dölicr 
(BMW) 1:47.2 mp, 4. Gutsehy. (Zündapp) 
1:50 mp, 5. Bnnay (BMW) 1:54 .mp, 6. 
Laneauf (Zündapp) 1:58 mp, 7. Körmendy 
(BMW) 2:10 mp.

Az,
oiclalboesik

vereenyébetj temót rajthoz áKóti Dömök, 
oki hatalmas különbséggel győzött. Küz- 
dotem csak Lemder é-s a vén Grőgsr bácsi 
között folyt le, Grn.ger ásatag gépén nem 
hirt Lenderrel. 1 . Dömök (BMW) 1:45 mp,
2. Lender (Puch) 1:55.8 mp, S. Grőgor 
(NSUt) 1:56 mp.

A  aap nagy eseménye smb 
SsazeTOnt futam

ve#?. NagyvenliArom (!)/ íutltrlőva? n-ágy 
előfutamot kellett rendezni, így is tizen
öten körűitek az ötkörös döntőbe. Dani
id, nnak ^sikerült s raji után kieviokéínió 
a „sűrűből”  ós az élre törnie, mögéj-o 
Kisg 'sorakozott fel, a háta mögött 
Sohmíedttel és Vágaival, Schmiedt bukáiS 
miatt _ időt veszített. Vágatnék az előtt# 
haladó szemét-száját-gyertyáját toliköpte 
sánél. úgyhogy kiallajji volt kényte
len. Vigh (Csepe,1) ,,i)ebnjí a nyitva tó- 
gyoit ajtón’ ’ ós a harmadik bei yre nyo
mult fel. 1. Dómján (Máray-Puch 2Ö0) 
mp, 2. Kiss (Victoria 350) 4:35 mp. 3. 
Vigh (Csepel ICO) 4:36 mp, 4. Rusovszky 
(Puch ífvft) 4:42.8 mp. 5. Schmiedt (BMW 
300), C. Pék (Csepel, 109) 7. Leliner (BMW 
500). 8. Simonios (N 8H 250). 9. Dölíer
(BMW 500), 10. Kövessy (DKW 250), ll. 
Sz-ift (Norton 350), 12. Gyurita (A rid
250).

A  kezdők futamában nagy veit »  keve
redés, sokan pályát tévesztettek és tár 
náóstalamil keringitek a pályán. 1 . Korpo- 
i.ai (Rud,ge) 1:48 nrp, 2. Institory (Méray- 
Puch) 1:48.4 mp 3. Pester (Ménay-Puch), 
4. Koma (Méray-Puch), 5. Kaltenecter 
(Méray-Puch), b, Stanaol (Zündapp), 7. 
Zalán (Puch).

AMSED FUTOTTA A LEGJOBB IDŐ®
a  Rá k o s p a l o t a i  k is  k t t -n

Igen nagy érdeklődés előzte meg »  
RESC rendezésében a kis KTT-t. A 
mély talaj elelenére is Igen Jó időt fu
tott Amsei. A  futamok eredménye: I.
futam (1000 m ): 1. Reisz 2:24, 2. Ban
kó 2:45, S. Nagy. Nagy a célban bukott. 
— II.  futóim: 1. Tóth 2:55, 2. Dankó
3:14, 3. Petrányi 3:35, 4. Reisz 3:40. —■ 
IH. futam: 1. Amsei 2:10, 2. Dankó
2:25, 3. Petrányi 2:29. 4. Reisz 2:31. A  
versenyzők mind a RESC tagjai.

JÉG
Vasárnap kora délután edzéaszerű ver* 

senyt rendezett a BKE gyorskorcsolyázó 
szakosztálya. A legjobb időt 5000 ma
teren Saáry és Kilián futotta. Mind a 
kettő egyformán 9:48.9 mp-es időt ért 
el. 500-on is Saáry .bizonyult legiobbhak* 
5000 méterrel a lábában 51.2-t futott.

A magyar műkorcsolyázó bajnokok hét
főn délután 1 órakor indulnak Ger- 
misch-Partenklrchenbe, mert kedden dd* 
Btáaa már bemutatót ta-U futatok.


