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A z  évadnyitó ezúttal is hatalmas meglepetéseket hozott és bőven hulló gólokat:
Kispest (Ifpest 4:4, Gamma Haladás 3:3, 

Szolnok-Szeged 3:0 (Szegeden! Kolláth nélkül! 
Törefcvés-WMFC 1:1, a Ferencváros 3:2-re  
verte az Elektromost, a DiMCHPAG 3:1-re  

BSzHRT-ot, a Tokod 4:3-ra  a SalBTC-t

I I  i

■ Pom pás harc, kiSrOmszakadtáfg 
mén© küzdelem  •

törekvés* TVMFC 1:1 (1:0)
Bármelyik csapat nyerhetett volna
GölíövS: Kardost Marosvárí 

M TK-pálya, 4 0 0 0  néző. Vezette s Kékesi

Feltűnő nagy a különbség a két. 
öltöző hangulata, között. A  Törek- 
v.és öltözőjében hangos vidámság 
Uralkodik, a WMFC-öltözöben el
tolódott csend van. Wéber figyel
mezteti a szélsőket, hogy ne cselez
zenek sokat. Jó.vor pedig a W M FC  
v^ölt figyelmezteti a Törekvés ve- 
S:ssCtelmes szélsőire.

’W M FG; Szabó —  Kallói, Korányi 
Négy esi, Gere, Szalay —  Rökk,

“fürosvári, Szabadkai. Tihanyi II, 
pintér„
.„Törekvés: Kiss í  —  Lőrinczy,
^óuya _  Szűcs, Róják, Garam- 
®2egi —  Pusztai, Kiss II, Palatínus,
Kardos, Déri.

Az első félidő
A WMFC piros mezben ég fehér nad-.

‘yeban, a Törekvés kék fehér csíkos 
? ,c2 ))en és kék nadrágban játszik, 
y- Törekvés választ. Szabadkai indítja el 

labdát. A  talaj a széleken kifogástalan 
állapotban van. a játéktér közepén 
jjelyebb egy kicsit, játszani azonban
a idonhtt nagyon jól lehet rajta.
A Törekvés lép fel először támadólag. De
- WTWU’F’ t-A irlö  ti « í lo o r »A l  TTAn ir« ViiVtiSi? WMFC rögtön válaszol. Kónya hibájá- 
r«v. nyílik az első helyzet a 3. percben a 
> ®r®kvés kapuba előtt. Szabadkai közeli 
*hdáj;t a xnagát fö.ldredobó Kiss I  -be 
ötödik, A 6. percben Palatínus lövését 
j* abó lógja. A 7. percben Kiss II. kerül 
!̂ arclos passzáből tiszta helyzetbe, de 

asasan íölé bombáz. Hullámzó játék 
_______

F U T B A L L  ÉS 
A TLÉT I KA I

felszerelések

Schmldt- Szigeti* Szél
®,zak üzletében, V.. hzeinélynök-u. 16. ,
jelefon- ip.44-33. Árjegyzék. |

tiftn l ki. amelyben- egyik fél sem tud 
j ) ' t6frin fölénybe kerülni. A 15. percben 

pompás fejessel elszökik Korányi 
Ír, fi t i  tt ég Oere veszedelmes helyzetben 
nt.S* szögletre. Parázs támadások eleve- 
vl jk  a játékot, felváltva forog a két kapu 

fedelembe.
<láfi Percben' Kardos hátramegy lab- 
n.,rf, közben hazaadással oldja meg a 

‘yzetet. A lelátón megjegyzik:
Sl Kardos első kapuralövése!

Föl. , 1 újabb támadások gördülnek, de a 
be„ “ vés védelme résen van A 34. perc- 
lett Tihanyi xi. lövése Lőrinczyröl szög- 

tre Pattan.
^  38. percben a Törekvés megszerzi a 

o vezetést.
s*!,1,"  labdájával Pusztai elfof, beadására 
S |1,’ f‘H Palatiims ugrik. Szabó kiöklözi 
okn. ° 4t, de rövidre és a 16-os előtt 

hátramaradó
ÍTffós mellei toppol és tiszta hely- 
r fir  1 íélmagasan a :iobl> sarukba 

SEwt u a b'1 btlát. 1:0 a Törekvés javára. 
*8 ?L  WMFC-támadások következnek, a 
Jól ai, 8 védelme azonban változatlanul 
tévéi1; 1 a lábán. A játékvezető néhány 

e-,a Törekvést sújtja, ami közbe- 
tCrén vlllaros hangulatot teremt a néző-

SZÜNETBEN
Törekvés öltözőjében Bóják mutatja

a lábszárait, mutatja, hogy a WMFC- 
csatárok előszeretettel talpalnak bele.

A  WMFC Öltözőjében a. balszerencsére 
panaszkodnak. A folyosón Iványi-Ivánesics 
Mihály mondja, hogy a döntetlen állás 
igazságosabb lett volna,

A MÁSODIK FÉLIDŐ
Szünet - után s . WKtFC-t támogatja' az 

enyhe szél, mégis a Törekvés rohamai 
vezetik be a játékot. Az első .percben 
Káliói kezezése miatt megítélt szabad
rúgás után.

Korányi fejese hátrafelé perdül és 
Szabó csak vetődéssel tudja védeni a 

labdát.
A ’3. .percben Pintér kerül nagy helyzet
be, de magasan fölé vágja a labdát. A 4. 
percben a kitörő Szabadkait felvágják, de 
a játékvezető nem lát okot a 1 1 -esre. 
Hatalmas iramban folyik a küzdelem, a 
Törekvés többet támad Az első negyed
óra vége felé ismét a WMFC lendül 
támadásba, Rökk lefutását szögletre 
menti a Törekvés-védelem. Állandóan 
hullámzik a játék, remek akciók válta
koznak. A  18. percben Tihanyi II. nagy 
lövése alig kerüli el a kaput.

A 20. percben Tihanyi II. nagy lövése 
csak centiméterekkel kerül kapu fölé. 
A ,'.í. percban- egyenlít a WMFC. Szűcs 
p&rídobását Tihanyi II. élesen előre 
íveli. A 16-oson Szabadkai és Marosvári 
egymás ■ mellett várja a labdát Ez meg
zavarja a Törekvés védelmét és amikor 
Szabadkai odapöccinti Marosvári elé a
labdát.

Marosvári éles lövése félmagasam a 
jobb sarokba vágódik. 1 :1 .

Nyomban utána Kiss II. elől ment Szabó 
Tóni veszélyes helyzetet. Azután Maros- 
vári tiszta helyzetből fölé bombáz. A 31. 
percben Tihanyi II. labdája zavarba 
hozza Kiss kapust. Szöglet lesz. Kardos 
és Déri helyet cserél. Az utolsó negyed
óra elején a Törekvés visszaesik, de a 
derekán ismét támad. A 35 percben Kiss 
II. megy ki balszélre és Kardos desz a 
jofobösszekötő. A  45. percben1 még 
Tihanyi II. bombáz kapu fölé. Utána vége 
a mérkőzésnek.

Szögletarány 3:2 (1:2) a WMFC javára.

NYILATKOZATOK
Wéber Lajos, a Törekvés edzője: Még

sok javítani való van a csapaton, de hogy 
szíve van, azt ma bebizonyította.

Jávor Fái, a WMFC edzője: Fejükbe 
szállt as fiúknak a múlt vasárnapi • dicső- 
ség. A  csatársor sehogyan sem tetszett. 
Az eredmény igazságos.

NEM VOLT „IDÉNYELEJI"
JÁTÉK!t

A nagyszerűen felkészült két csapat 
olyan remek formát árult el. amilyent 
a régi világban még :,z idény derekán 
is ritkán láttunk. Villámgyors, -i—5 hú
záson kérésziül is kapásból irányított, 
meredeken előreviit támadó akciók vál
takoztak határozott, gyorsan végrehaj
tott. bátor védelmi akciókkal. A  kevés 
gól már jelzi, hogy n védelmek ezúttal 
jobbaknak bizonyultak a csatároknál. Ex 
a dolgok rendje: n csatárkor kényesebb 
fegyver, nehezebben jön formába. A  mély. 
sáros talaj is a védőknek kedvez inkább, 
mert a csatársor mozgását bizonytala
nabbá teszi. A két csapat meg mulatta, 
hogy háromhátvédios rendszerben lehet 
csak iga zárt vérbeli, gyors és élvezetes 
futballt játszani. A jó erőnlétet bizonyí
totta az utolsó negyedórában is változat
lanul heves, szinte lólekzet-olállitó iram.

Mind a két csatársor kihagyott néhány 
igen nagy helyzetet. Körülbelül egyfor
ma arányban. Mind a két csapat meg-

Tülnyomő részben megjavult ta
laj fogadta az évadnyitás alkalmá
val a játékosokat. Az időjárás azon
ban mégsem vette tudomásul, hogy 
a labdarúgásban beköszöntött a 
„tavasz11: hideg, csípős szél fújt s
próbálta elriasztani az idénynyitó
ról a kevésbé elszánt szurkolókat. 
Mérsékelt sikerrel!.., A  szurkolók 
pompás lendülettel kezdték az 
idényt. Tízezer néző a „szellös" La
torca-utcában, 4— 4000 néző Kispes
ten és a Hungária-úton: azt mu
tatja, hogy a közönség nagy érdek
lődést előlegez a tavaszi idénynek.

A  csapatok érdemesnek is mutat
koztak a bizalomra. Úgy látszik, a 
kiélezett NB-küzdelmekben ‘ meg
szűnnek a régi „idényelejl" for
mák. Mindegyik csapat ■ olyan lelki
ismeretesen készült fel a tavaszi 
idényre, olyan lendülettel és kitar
tással küzdötte végig a 90 percet, j 
hogy az idény derekán sem kíván
hatunk különb teljesítményt.

A  vezető Ferencváros —• akaratán 
kívül is —■ megerősítette a vezető 
helyzetét. Az Újpest ugyanis 4:l-es 
vezétés után pontot vesztett! Nem 
kisebb meglepetés az, hogy a 
Gamma, bár 2:0-ra és 3:l-re veze
tett, pontot vesztett. A  Törekvés a 
WMFC-íöl vett el pontot (pompás 
harc után), a Szolnok otthon porol
ta el a Szegedet.

Nem akadt „síma“ győzelem már 
az I. fordulóban sem. Most már 
úgy látszik, tavasszal sem lesz biz
tos mérkőzés az NB-ben.

Ax HB 1. Állása

Biztos győzelem
Ferencváros -  Elektrom os 

3;2 (Isi)
Az Elektromos csatársora nem gólképes
Góllövő: Kalocsai dr.f Lengyel, Sárosi d r , Gyetvay, Lovas 

Laforca utcOj, 10.000 néző . Vezette; Rubint

^ e n is z e g y e s ü ie t e k ,  v e r s e n y z ő k !
T e n is z la b d a *  és v e rs e n i
tosítása érdekében már most I

Straub Sport
T e n ls z la b d a *  és v e rsen y llt6 *szü k ség le te ik  biz
tosítása érdekében már most forduljanak bizalommal

tenisz-szaküzlethez, g r . T isza  
lstwán-u« 16. (Bálvány-utca sarok.) 

| Telefon : 1-802-62.

I. Ferencváros 14 12 2 — 57:23 26
2. Újpest 14 9 2 3 43:33 20
3. DiMAVAG 14 -8 2 4 47:37 18
4. Szeged 14 6 4 4 27:25 16
5. Szolnok 14 7 2 5 31:31 16
6. WMFC 14 4 7 3 35:28 15
7. Tokod 14 6 3 5 27:34 15
8. Elektromos 14 6 1 7 29:25 13
!). SalBTC 14 5 3 6 26:27 13

10. BSzKRT 14 4 3 7 28:32 11
11. Gamma 14 4 2 8 29:33 10
12. Kispest 14 4 2 8 27:35 10
13. Haladás 14 2 3 9 21:41 7
14. Törekvés 14 2 2 10 19:42 6

nyerhette volna tehát s mérkőzést. az
eredmény íí™ igazsá fos.

A  Törekvés csapatában máris remek 
formában van a védelem. Kónya hirte
len lei?jobb hátvédeink közé ugrott fél. 
Pompásan helyezkedik és szerel. A  me
zőny lejfjobb hátvédje volt. Lőrinczy is, 
Róják iis kiválóan játszott. A  széled fe
dezetek közül Garamsze.sri volt a jobbik. 
A csatársorban kezdetben Kardos jeles
kedett, később visszaesett. Palatínus és 
Déri nagy igyekezetéért érdemel dicsé
retet. Pusztai keveset volt játékban.

A WMFC csapatában is nagyon jól ját
szott a védelem. Szabó néhány védésével 
je’-enturn hozzájárult a. pont mén léshez. 
Káliói időnkint mé£ Korányinál m jobb 
volt. Oerc okosan játszott. Pompásan 
megérzi a labda útját és így tudta sem- 
Icgesítemi a test* erőben magasan fölötte 
álló Palatínust. Né gyesi volt a mezőny 
legjobb szélsőfedezete, Szalay alig ma
radt cl mögötte. A  csatársorban Tihanyi 
I I  kirobbanó támadásai látványosság- 
számba mentek. Marosvári még kissé ne- 
héztais. Szabadkai nehezen válik úrrá a 
labda fölött. A  szélsők több nagy hely
zetben rontottak.

Kékesi játékvezető feltűnő bizonytalan 
volt a testtel való játék megítélésében.

FUTBALL
felszerelés megbízható —  olcsó

Macher Rezső
sportüzletóben,

c s a k  IV., Városliáz-ih 8 .  Telefon.

Valóságos népváiiöoi’Iás mutatja, 
hogy merre vezet az út a latorca
utcai pályához. A  város belsejéből 
jövök csak a Duna mentén veszik 
észre, hogy a szélnek bizony ereje 
is van. Amikor a legnagyobb tömeg 
ostromolja a főbejáratot, a nap ép
pen akkor a felhők mögé bújik,

A  Ferencváros öltözőjében né
hány perccel a mérkőzés kezdete 
előtt már csak Tá tra i hiányzik, de 
aztán ö is befut és azzal. mentege- 
tődzik, hogy elakadt, á  tömegben. 

P a ta k i Mihály, Dinvény Lajos és 
Tóth  Lajos dr magyarázgat a Fe
rencváros öltözőjében, amely bizony 
elég szűk, jóformán még a játéko
sok sem férnek el benne. Miközben 
a Fradi egykedvűen készülődik, az 
Elektromos tanyáján sokkal vidá
mabbak a legények, örülnek annak, 
hogy M arosit sikerült talpraállítani 
s a játékos így vállalja a játékot. A  
hangulat akkor fokozódik, amikor 
Szilassy Lajos dr megkérdi:

—  M it  jóso ltok , f i ú k f  
ónody  jelentkezik:
—  H á rom  góUal győzünk! R o p 

pant egyszerűen jö tte m  rá ., A z  é j
je l, zöld káposztával álm odtam . E z  
a rem ény színe. A zu tán  barna lisz t 
is e lőfordu lt az álm om ban, a-z á l
m oskönyv szerin t ez is szerencsét 
je lent.

De R ub in t játékvezető már sípol 
is, a csapatok már loholnak Is ki a 
pályára, amely a körülményekhez 
képest igazán nagyszerű állapotban 
van. Egy kicsit süpped a talaj, a pá
lya középső vonalát, egy kevéssé 
feltúrták, de a széleken, különösen a 
szögletzászló tájékán szinte hívogató 
a pazar, korazöld színű fü: 

összeállítások:
Ferencváros : Csikós —  Szoyka

dr, Tátrai —  Sárosi III, Polgár, 
Lázár —  Kalocsai dr, Kiss, Jakab, 
Sárosi dr, Gyetvai.

E lek trom os : Bakon —« Pákosdy, 
ónody —  Pázmándy, Lengyel, P á 
linkás —  Rozsáli, Tőrös, Marosi, 
Lovas, Buzássy.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Közben leint a pályán már s közönség 

türelmetlen és időt kiabál, mert fél 3 
már elmúlt. Végre itt vannak, az Elek
tromos sárga ingben, bordó nadrágba:., 
a Ferencváros zöld-fehér csikós ingben 
és zöld nadrágban. Az Elektromosnak 
szerencséje van. mert választáskor Páz- 
mándynál az előny, A  honi csapat szél
lel hátban játszik.

Egy kis mezőnyjáték, után a 3. perc
ben Gyetvai elmegy Fákozdi mellett, jól 
adia be a labdát, de az üresen álló Ja
kab nem tud belefejelni, csak érinti és 
Bakon így könnyen védi. A pálya köze
pén, süppedős talajon a labda nem ugrik 
úgy, ahogy kellepe. .Az iram elég jő, a 
Ferencváros lapos, játékot folytat, isko- 
lázottabbnak mutatkozik, az Elektromos 
lelkesebbnek látszik. A  6. percben Lázár 
25 méternyire-saját , kapujától Lovas elé 
adja a labdát, aki azt megvágia. Csikós 
vetődve védi. Majd Rozsáli—Tőrös össz- 
iáték után a lesen álló Marosihoz ju t a 
labda, a játékvezető nem fütyül, 

Marosinak előnye- van Polgárral szem
ben, lövése jő, de a jobb kapufa 

mellett kisnhan.
Jő Iramban folyik a játék. Helyenkint
kisüt a nap, A- Ferencváros csatársora

túl gyakran szalad lsére.
A  13. percben Marosi remekül. teszi ki 

Tőröst, nagy zűrzavar támad a Ferenc
város kpauja előtt, Csikós védi a labdát, 
de Rozsáli ráfut s á. hátvédek ahelyett, 
hogy Csikósnak segítenének, elkezdenek 
vitatkozni a szélsővel.

Az Elektromos most egyenlíti azt a 
szögletet, amelyet a Ferencváros néhány 
perccel ezelőtt ért el. A 15. percben a 
játékvezető tévesen állítja meg a Ferenc
város támadását a. partjelző jelzésére. 
Jakab ugyan lesben állt, de a labda a 
partvonal mentén tanyázó Gyetva-y ; felé 
szállt és így nem lett volna szábad 
sípolnia. Azután Sárosi dr v iszi. sokáig 
a labdát, nem zavarja senlri, végül is ’ 
Gyetvaynak adja s 

ennek beadásszerű lövése keresztben 
suhan el a kapu előtt.

A 22. percben Jakab kapásból lő és 
Bakon alig tudja védeni a labdát.

A  30. percben Sárosi I I I  rövid. labdája ; 
Lovasé, de ez mellé lő. A  32. percben 
látszólag veszélytelen támadást vezet a 
Ferencváros,, ónodi -és Jakab küzd a lab
dáért,

ónodi elrúghatná, Jakab ügyesebb, 
kikanalazza és Sárosi dr elé teszi, 

Sárosi tíz méterről ló5. Bakon kiüti a láb 
dát, amely Kalocsai dr felé száll.

A jobbszélső nífut és az ötösről 18.
A  labda Bakont érintve jut a bal
sarokba. l:0-ra vezet a Ferencváros. 
Utána a Fradi kapujánál Szoyka de 

hibáz,
Buzássy hirtelen 15, Csikós estében 
gyönyörűen védi szögietra a labdát 

A 35. percben szabadrúgás után Marosi 
közelről remekül fejei. Csikós még szeb
ben védi szögletre a labdát. A  túlsó ol
dalon is vannak

remek látnivalók: 
a 37. percben Kalocsay dr jó lövését Ka 
kon üti ki szépen.

Az ifam egy kissé csökken, az állóhely
ről mindtöbbet hallani:

—- Hajrá Fiola.
Marosi igyekszik te, de társai eLel- 

maradnak tőle.
A  45. percben szögletet ér el az Elek

tromos.
A Ferencváros védelme alaposan el- 
bámészkodik és az előre húzódott és tel
jesen fedezetlenül hagyott 

Lengyel a bal felső sarokba fejeli a 
labdát.

(A  Ferencváros, úgy látszik, nem tanulja 
meg, hogy a szöglethez hogyan kell el
helyezkedni.)

1 :1 .
Nem sokkal később jöLí a szünet.
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BAKKI BEKÜLDHETI 
P A L V AZA TŰN Sí ,ÍA H A  KAI ISI. T IK  

HÉTEN BEK ÁPCSOI.ODHATi
7000 PENGŐS P lm Z A T !

SZÜNETBEN
a Ferencváros öltözőjében csendesen 
az első félidő eseményeit, tárgyal
hatják a játékosok. Közben meleg 
teát szürcsölgetnek. A  vezetők arra 
figyelmeztetik a csatárokat, hogy 
ne tartsák sokáig mag-uíknái a lab
dát.

■Az elektromosok önodinafo tesz
nek szemrehányást, mert. a gól 
előtt a helyzetet elrúgással akár 
kétszer Is tisztázhatta volna. B u- 
zdssynak jóddal kenegeti T ó th  edző 
a nyelvét. A  balszélső a Szoy'kc, 
dr-ral történt egyik összecsapása 
közben egy kicsit beleharapott a 
nvelvébe.

A MÁSODIK FÉLIDŐ
..Alig kízdOMk újra, Polgár kényelmes- 

kndéso miatt Lovas előtt majdnem hely
iét. nyílik. A  túlsó oldalon Gyetva^ 
ügyesen indul el, de aztán ront. Sárosi 
I I I  hirtelen 30 méterről lő, de 

a labda a felső léc baloldal! Sarká
ról pattan & játéktéren kívülre.

A  Ferei-hvároe nagyon ostromol, most a 
szél a Eőld-fehéreket támogatja. A  I. 
nercben Jakab foglalkoztatja Bakont. 
Az Elektromos alig-al ut jut szóhoz.

A 8. percben Buzássy csúnyán betart 
Szoyka dr-nak. Egy kissé áll a játék, 
aztán Szoyka dr talpra áll. A  Ferencvá
ros szögletet ér el, majd a labda Sárosi
III .  elé kerül és ez Ismét nagy bombát 
ereszt meg é-s Bakon csak kiejtés után 
tudja, megkaparintani a labdát. Aztán 
Gyetvai előbb Pákozdif. hagyja el, majd 
a keresztező önodit is, de Bakon az 
utolsó pillanatban belenyúl a lövésbe és 
szögletre megy a labda. A  11, percben 
még egy ferencvárosi szöglet. Három 
szöglet egymásután! A  harmadikat Ka
locsai dr rrellé küldi.

—• Lőni kell, — kiabál az állóhely. 
Bizony, igaza van.

A 20. percben Fákozdí egy méterrel a 
tizenhatoson kívül hatalmas kezest vét 
és újra zúg a tömeg, mert a játékvezető 
nem ítélt szabadrúgást. Teljesen beszo
rul az Elektromos, egyízben még Tátrai 
is a sárga-bordók tizenhatosa körül jár. 
Ismét szöglet, jelzi s. zöldek fölényét. 
Végre a 23. percben gólt hoz a zöldek 
fölénye. Sárosi I I I .  negyven méterről el
keseredetten vágja meg a labdát, az a 
nagy tömörülésben valakinek a lábáról 
Sárosi dr elé pattan.

Sárosi dr pontosan az ötös vonalon 
estében kinyújtott lábbal kapura ka
nalazza a labdát, amelyet Bakon már 

esak a vonalon belül tud megfogni.
A  játékvezető kettőt sípol. Bakon Sá

rost dr-ra mutogat. Azt mutogatja, hogy 
Sárosi dr lesen állt, A  kapus nyilván 
közben nem vette észre, hogy ónodi 
szinte bent volt a kapuban.

Gól. 2:l-re vezet a Ferencváros, 
Utána Lengyel és Marosi helyet cse

rél az Elektromosban, Biztosan arra 
gondolnak, hogy Lengyel talán újra ki 
tud egyenlíteni.

A. Ferencváros fölényében úgyszólván 
nincs szünet. A sok munkától az 
Elektromos védelme meg-megzavarodlk. 
Ónodi majdnem öngólt rúg, A labda a léc 
mellett megy szögletre. A2tán Pálinkás 
vágja szögletre a, labdát. Szünetig az 
Elektromos 4:1 arányban vezetett szöglet
ben, most meg már a Fradi vezet 7:4 re. 
Lengyel visszamegy a helyére és újból 
Marosi a csatár. A  42. .percben már lő is 
kapura. Szépen Jakab lövése azonban a 
túlsó oldalon még szebb. Aztán újra 
Marosi veszélyeztet, ha Tátrai nem tenné 
be a lábát a lövésbe, talán gól is lenne. 
Gól azonban a másik oldalon esik. Kiss 
szökteti a lesen álló Gyetvalt, a játék
vezető nem sípol, Gyetvai elfut, Bakon 
kiszalad,

Gyetvai úgy kerüli ki a kapást, hógy' 
átmegy a jobboldalra, azután az üres 

kapuba küldi a labdát. 3:1.
A  másik oldalon Marosi lövése hajszál

nyira megy kapu mellé.
A  40. percben az Elektromos támad, 

a Ferencváros hátvédei hátul vannak, Sá-

Lam p o rt
lesszebb csillárok 
a s z ta l i  l á m p á k  

V., Deák Ferenc-u. 8, 
VII., Erzsébet-körűt19.
Minden gyártmányú r á d i ó  

■............................. ............

[ rosi I I I  azonban messze jár Lovastól és 
éppen ezért

Marosi ügyesen Jd tndja ugratni az
összekötőt,^ aki hat méterről v bal-
sarokba küldi a labdát. Csikós hiába

futott ki. 3:2.
A 41. percben Sárosi dr lövését Bakon 

szépen fogja, majd a. túlsó oldalon Csi
kós Buzássy lábáról szedi le a labdát.

Szögletarány 10:5 <1:4) a Ferencváros 
javára.

Bírálat:
NEM  VOLT RÉTES 
A  FERENCVÁROS  
GYŐZELME

Az a hatalmas nézősereg, amely- 
kivándorolt a latorcautcai pályára, 
nem bánta meg, hogy ott töltötte a 
vasárnap délutánját. Jó mérkőzést 
látott, jó sportot kapott.

A  Ferencvárost nem igen fenye
gette az a veszély ezen. a, mérkőzé
sen, hogy pontot veszít. Félidőig 
ugyan 1:1 arányban döntetlenül állt 
a mérkőzés, a zöld-fehérek hívei 
mégsem, igen féltek meglepetéstől, 
hiszen látták, hogy az Elektromos 
csatársora nem tud magára találni, 
nem sok veszélyt, jelent a Ferencvá
ros kapujára. Az l:l-e s  félidőbeli 
eredményhez talán a szél is segítette 
a honi csapatot, de még inkább az, 
hogy a Ferencváros védelme a fél
idő utolsó percében alaposan elbá
mészkodott. Amikor a második fél
időben a zöld-fehérek kapták a 
széltől támogatott oldalt, akkor 
egymásután, vezették a támadásokat 
és gyakran percekre beszorították a 
bordó-sárgákat. Szinte természetes 
volt a Ferencváros két gólja, ami 
ekkor esett.

Amikor a zöld-fehérek már két 
góllal vezettek, akkor már nem 
ügyeltek annyira hátul és az Elek
tromos szépíteni tudott. A  játék ér
dekesnek bizonyult, az iram elég jó 
volt, de a Ferencváros játékában is 
sok még a hiba. Különösen feltűnt, 
hogy keresztlabdát úgyszólván nem 
is adtak, a belső játékot túlzásba 
vitték. A  belső csatárok nem előre, 
hanem Inkább oldalt mentek, a lab
dával. Ezenkívül még a lövésről is 
többször elfeledkeztek a zöld-fehé
rek. Végeredményben a Fradi győ
zelme nem igen forgott veszélyben 
és bár csak egy góllal győztek a 
zöldek, a győzelem mégis biztosnak 
mondható.

A  Ferencváros csapatában Csikós 
különösen Lengyel fejesére helyez
kedett rosszul. A. hátvédek közül 
Polgár tetszett a legjobban, Marosi 
nem sok vizet zavart mellette. Pol
gár amikor észrevette, hogy Marosi 
fejjel igyekszik játszani, akkor a fe
jeseknek megfelelően helyezkedett. 
A  szélső hátvédek közül Tátrai egy 
árnyalattal jobb, mint Szoyka dr.

A. fedezete közül Sárosi I I I  na
gyon sokat mozgott, igyekezett, lőtt 
is, bár nem vette észre azokat a 
bizonyos lyukakat, amelyeket az 
edzéseken mutogatnak neki. Ame
lyeknél előreugorhatna a csatár
sorba. Lázár is megfelelt. A, csatár
sorból az első félidőben elhanyagolt 
Gyetvai tetszett a legjobban. A  
második félidőben sok labdát ka
pott és ekkor egy-kettőre a váloga
tott Gyetvai játékát láttuk. Kalo
csai dr lényegesen szürkébb, bár 
sokszor ügyesen helyezkedett a 
kapu előtt, a szögleteket is jól 
rúgja. A  belsöhármas tagjai túl so
kat adták egymásnak a labdát. Ke
veset lőttek. Kiss ügyesen épített. 
Jakab jól lőtt, Sárosi dr néha még 
küzdött is.

Az Elektromosból Bakon mindent 
védett, amit védeni lehetett. Pákozdi 
lényegesen jobb, mint Onódi, aki 
miatt gólt Is kapott a -'csapat és aki 
a második félidőben legalább há
rom szögletet vétett fölöslegesen. A  
fedezetsorban Pázmándy, Pálinkás, 
Lengyel a rangsor. Lengyel azonban 
messze Pálinkás mögött van. Gyak
ran kereste az ollót. Kifulladt, 
azért is ment egy kicsit előre a 
csatársorba. A  csatársorból Törös 
Igyekezett leginkább. Marosin lát
szott, hogy egészségileg nincs rend
ben. A  többiek és általában as 
egész csatársor gólképesség terén 
nem keltett valami jó benyomást.

Rubint egy-két. feltűnő hibát vé
tett, de ezekben a partjelzők is 
benne voltak.

NYILATKOZATOK
Vitéz Kemenesy Sándor, a F e 

rencváros főtitkára: Nagyobb is le
hetett volna a győzelmi arány.

Tóth Lajos dr intéző: Azok a hi
bák, amik egy héttel ezelőtt mutat
koztak, teljesen eltűntek. A  Ferenc
város megérdemelten, biztosan győ
zött.

Gyetvay: Fölényben voltunk, biz
tosan nyertünk.

Kovács Dezső dr, az elektromo
sok ügyvezetője: Nem volt szeren
csénk.

Tóth István edző: Megfosztottak
bennünket a győzelemtől.

Túri Árpád dr, az Elektromos ve
zetőségének tagja: A  Ferencváros
fölénye alapján a győzelem megér
demelt.

Marosi: Két napig lázas beteg
voltam, ezért ment gyengébben a 
játék.

Rubint La jos  játékvezető: Ahhoz 
képest, hogy első mérkőzés volt, vé
gig jó iramban játszott mind a két 
csapatj ■

s m m m

Szolnok m ár ti* első félidőben is 
Jo b b  v o lt

Szolnok—Szeged íl:Ö (0 :0)
G óhövő; N agy , Korom , Berták (öngól) «

Szeged, 1500 néző. Vezettes Horváth dr.

Kissé szeles és hűvös időben fé! 
2 óra tájban jönnek ki a szolnokiak 
a pályára. A  játéktéren még seprik 
a vizet és döngölik a puha helyeket. 
A  szolnokiak szemlét tartanak és 
megállapítják:

—  A  játéktér csak szemre jó, kö
zelről puha és vizes.

Népes táborral vonul ki a szegedi 
tanítóképző intézet. Bonyhádynak 
jöttek ki szurkolni a, fiuk.

A  Szeged öltözőjébe nem lehet 
bejutni. Annyit mégis megtudunk, 
hogy Pólyák telefonált ki a pályá
ra. Mégpedig ezt:

„Elfoglaltságom miatt nem tudok 
játszani."

Hesser edző közli ezután, hogy 
Szabó lesz a jobbhátvéd.

A. szolnoki öltözőben vidám a 
hangulat. A  fiuk a téli mezt akar
ják fölvenni, de Móré edző leinti 
őket.

Ha a mérkőzéstől nem fáztok
—  mondja, -— akkor az időjárástól 
sem fázhattok.

Itt van Kolláth is, de nem vál
lalja a játékot.

A  pályán ez a két csapat sora
kozik föl:

Szolnok: Horváth —  Csabai, Kis- 
péter —  Selmeczi, Szűcs, Fazekas
—  Szántó, Nagy, Langa. Korom. 
Tinelli'.

Szeged: Tóth I —- Szabó, Raffai
—  Gyuris, Baróti, Bertók —  Bog
nár, Kisuczky, Bonyhády, Mester, 
Nagy.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A játékot a Szeged kezdi szél ellen. A 

kezdés nem sikerül. Bertók mindjárt 
szögletet vét. A kiugró Langa elöl rúgja 
szögletre r labdát.. Szántó kapu mögé 
íveli a szogletrűgást. A 3. percben Mes
ter hosszan szökte*i Nagyot és a kifutó 
Horváth még idejében felszedi r labdát. 
Most Bonyhády indít szép támadást, de 
Nagy túlviszi a vonalon a labdát. Az 5. 
percben Baróti fellöki Langát, Szántó 
irányítja a szabadrúgást Nagyhoz, ö 
azonban lyukat rúg. Langa újabb pró
bálkozása lesen akad el. A 10. percben 
Bonyhády miatt szabadrúgáshoz jut a 
Szolnok. Langa tiszta helyzetben, kapja a 
labdát, de Szabó az utolsó pillanatban 
szögletre ment. Ezután Tinelli beadását 
menti szögletre Szabó.

Szögletben már 3:ö-ra vezet a 
Szolnok.

De többet Is támad a vendégcsapat. Most 
Szántó 15 kapura. Tóth I  öklözve hárít. 
A túlsó oldalon Bonyhády szögletet har
col ki. Nagy azonban alacsonyan küldi 
be a labdát és a szolnoki védelem kőny- 
nyedén hárít. A szegedi szélsőfedezetek 
sokat hibázhatnak s így továbbra is a 
Szolnok vezet több támadást. Csendes Is 
n nézőtér. A 22. percben végre Izgalmas 
esemény is adódik. Bognár keresztlabdá
jára Nagy pompásan rajtol, de a lövés 
előtt elesik. Jó helyzet volt.

Az első komoly - lövést a szolnoki 
Nagy ("r'szti meg a 23. pereben.

A labda kapu fölé megy, a közönség 
azonban megtapsolja. Eddig ugyanis jó
formán semmi sem történt. Langa újabb 
kiugrása újabb szolnoki szögletet hoz. 
Tonelli íveli be a labdát, Langa gyor
san kapura szúrja és

Tóthnak óriási bravúrra vau szük
sége, hogy ki tudja ütni a labdát.

A bó’jj Korom elé esik s ö már éonen 
rúgásra készül, amikor Baróti szögletre 
pöcköli előle a labdát. Hatalmas hely
zet . . .  A 27. percben Nagy lövése Sel
meczi lábáról szögletre pattan. Selmeczi 
dancsol ezuilán. Mester szabadrúgásából 
szöglet lesz. Ezt. újabb szögletre menti 
a szolnoki védelem. Nagy kivételesen 
most jól íveli a labdát és Bonyhády re
mek fejesét csak üggyel-baj.ial menti 
Horváth. Korom verekszi át most ma
gát a szegedi védőkön. A tiszta helyzet
ben lévő Nagynak tolja át a labdát, de 
Nagy mellé lövi. Ebből is gól lehetett 
volna. A 41. percben Korom újból áttöri 
a szegedi védelmet. Labdája most Szán
tót találja remek helyzetben, a szélső 
gyenge lövését azonban Tóth könnyen 
fogja. Bonyhádyt elnyomják a szolnoki 
hátvédek. Még Korom rémíti meg a sze
gedi szurkolókat egy jó kiugrással, az
tán már vége is a félidőnek

A SZÜNETBEN
senkit sem engednek be a szegedi öltö
zőbe. Az. ajtón át halljuk Hesser edző 
hangját:

— Az első félidőben szél ellen játszot
tunk. Remélem, most jobban fog menni.

A szolnokiak elégedettek az eddigiek
kel. Csak Móré edz5 csóválja a fejét:

— JSgy Tcis szerencsével — mondja — 
már 2:0-ra vezethetnénk.

A II. FÉLIDŐ
Szünet után ..Hajrá Szeged! fogadja 

a kivonuló piros-fehéreket. A tanítókép
zősök biztatnak . . .

Langa indítja el a labdát, de mind
járt a Szeged rohamoz. Bognár elfut és 
jó beadását Mester alig lövi mellé. A 
következő percben Bognár újból elfut, 
becselezi magát egészen a középcsatár 
helyére és onnan lő kapu fölé. Bony
hádyt Kispéter teszi „hl legre” . Felsza
badító rúgása Tóth I-nek ad munkát.

VÁRATLANUL FELÜL
KEREKEDIK A VENDÉGCSAPAT

A II. félidő S. percében Szeged jó 
támadást vezet. Kisuczky nagy helyzetbe 
kerül, de közelről kapu mellé 16. A túlsó 
oldalon Korom három méterről nagy 
lövést küld a kapura, de Tóth bravúrosan 
véd. Változatos, élénk iramú most a 
játék. Feljött a Szeged is. A  20. pero-

< t o p p e r
flfRA'K!

ben Bognár átadásával Bonyhády megy 
előre, de addig pepecsel, amíg- el nem 
veszik előle a labdá.t. A 21. percben 
Bognár és Bonyhády helyet cserél Sel
meczi kézzel húzza el a labdái: Bognár 
elől. Mester 30 méterről a sorfalba vágja 
a szabadrúgást.

A 25. percben itt az első szolnoki gól. 
Tinelli elint Szabó mellett, majd középre 
adja a labdát.

Nagy öt méterre áll a háló előtt és
könnyedén a bal sarokba gurítja 

labdát. 1 :0.
A 27. percben Korom tör előre a hal

szélen ellenállhatatlanul. Előbb Gyurison, 
aztán Szabón viszi át a labdát és

nehéz szögből a bal sarokba vágja.
2 :0.

A túlsó oldalon Nagy összefut Horváth- 
tal. A szolnoki kapus kicsit szédelog, de 
nincs baj. Játszik tovább. A 31. percben' 
Szántó kapu mögé ível egy szöglet
rúgást. A 32. percben Bognár és Bony
hády visszacsinálja a cserét. Jó szolnoki 
támadás végén Szántó hatalmas bombát 
ereszt meg. Tóth remekül védi. A 36. 
percben szépíthetne a Szeged. Nagy 
szögletrúgását Kisuczky kapásból rúgja 
— de fölé. A 38. percben Langa viszi 
előre a labdát, majd Nagy elé tolja 
Nagyon ott van Bertók, de elcsúszik és 
estében a saját kapujába gurítja a labdát, 

öngól. 3:©-ra vezet a Szolnok.
Tovább is a Szolnok támad. Nagy az 

oldalhálóba bombáz, s.z utolsó percben

pedig Tinelli lövése ad munkát Tó tál
I.-nek Ezzel vége is.

NYILATKOZATOK'
Móré, a Szolnok edzője; Ilyen arány4 

bán is megérdemelten győztünk.
Kolláth; Ilyen rosszul meg nem is lát

tam játszani a Szegedet.
Hesser, a Szeged edzője: A Szóin ok

megérdemelte a győzelmet. Igaz, több 
szerencséié is volt, mint nekünk.

B írá la t:
BIZTOS GYŐZELEM

A Szolnok nagyszerű napot fogott ki 
Szegeden. Meglátszott a Csapaton, hogy 
jobb az előkészülete. mini n Szegedé,
T < > bb, komolya b b <><J ?. (i i n r k ő zé ss-o a lá
bában állt a bajnoki rajthoz o csapat# 
A Szsgcd ' erőségéhez nagyban liozzájá" 
rult az is, hogy a két szélső fedezete fel* 
tűnőén  ̂ gyenge volt. A szolnokiak mái 
az első félidőbe^ is jobban játszó Italt* 
már ekkor i« gó't /érdemeltek volna. 
Szünet után fellé ugort egv kissé a ftz.c* 
god is. uo aztán kijött a Szolnok jobb 
erőnléte és* ekkor biztosan is győzött. 
Az első szolnoki gól után már csak aZ 
volt a vitás, hogy hánv gólt kap még ® 
Szeged.

A szolnoki kapuban ííorváthn&k Tvöffl1 
akadt dolga. Kispéter nagyszerű. Csabai 
szürke, do megbízható. Selmeczi Szűccsel 
együtt végig jól játszott, de FuzekaS 
i j  kielégített. A csatársorban Szántó éö 
Nagy lendülete tetszeti. Langa gyenge. 
Annál jobb volt Korom. A mezőny lei? 
.jobb csatára volt. Tinelli n második ik'-i 
időben, íhZépeu feljavult.

A Szeged kapujában Tóth védte, amit
védhetett.  ̂ Szabó u végSn visszaesett. 
Un ff a i végig jól játszott. A két szél fiú 
fedezetről már szóltunk. Baróti az első 
félidőben gyenge volt. szünet után sokkal 
jobban játszott. E ’öl Bognár nem boldo
gult .ICispéférrel. Kisuczky lassú es kö
rülményes. Bonyhády rosszkor kénül a 
csapatba. Hogy azonban tehetséges, azt 
nem lehet vitatni. Mester volt elől még 
a legjobb. Nagy nincs móg formában.

.Kétszer is vezetett a Ganuua  
k é t  g ó l l a l  •

Gamma —Haladás 3:3 (2:3)
Körmendi ragyogóan védett
Góllövő: Turay, Turay. Mórócz, Tóth (11 -eshöl), Medve, M óró:Z  

BEAC-pálya, 1000 néző. Vezette: Rónai

Kissé szeles idő járja Budán. Az  
egyetemi pálya talaját szemre jól 
rendbehozták. Kérdés, . hogy a játék 
alatt is jól tartja-e magát a talaj.

A  Gamma öltözőjében teljes 
csendben készülnek a játékosok. 
Jánosy Béla, a Gamma sportigaz
gatója beszél a. fiukhoz:

—  Vigyázzatok, mert o,zt hiszem 
a talaj mély lesz, tehát hosszúj erős 
labdákkal játsszatok.

A  Haladás öltözőjében Lyka Rezső 
edző nézi a fiuk készülődését, majd 
mondja:

—  Fiuk, vigyázzatok, nehogy az 
első percekben gólt kapjunk, mert 
a Gamma rögtön nagy erővel fog 
kezdeni.

A  két csapat összeállítása a kö
vetkező:

Gamma: Háda —  Szilvásí, Nádas
—  Borhy, Tóth, Kovács —  Váradi, 
Sütő, Turay II, Takács, Hárai.

Haladás: Körmendi —  Krasznai, 
Kovács III —  Pillér, Kiss, Kalotai
—  Szabó, Gazdag, Morócz. Medve, 
Lovász.

ÓRIÁSI GAMMA-FÖLÉNY, NEHEZEN 
SZÜLETIK GÓL

A. Haladás kezdi a játékot, de a 
Gamma, amelyet a szél is segít, rögtön 
fölénybe kerül Takács küldi a szombat
helyi kapura az első veszélye^ lövéseket! 
A  Haladás szívósan védekezik, a Gamma

FUTBALL felszerelések
szaküzlete

P g l f l E T t f n e  VIH”  J6xsef- OEStESVflu Uörtic 30 -32 .
„  ■  , W  (Rákóczi-térnél)

iBeringer Gyulai Telefon: t3-3f.-82.

csatárai inkább zavarják, mintsem segítik 
egymást. A 11. percben Takács labdájá
val Hárai szépen kiugrik, de

óriási helyzetben hibáz.
A szombathelyi védelem szögletre tud 
menteni. A Gamma egészen beszorítja 
ellenfelét, a szélsöfedezetek is lövéshez 
jutnak. Tóth nagy- szabadrúgását szépen 
fogja Körmendi. A  Gamma fölényét csak 
szögletek jelzik. A  17. percben

ne bizakodjanak ei, mert még egy félidő 
van hátra és a szombathelyiek bizony 
egész jóki

A Haladás öltözőjében csend van. A 
játékosok fáradtan ülnek és néznek ma
guk elé. Lyka edző alig tud bátorságot 
önteni beléjük:

— Ne csüggedjetek, a mérkőzés még 
nincs elvesztve!

Sütő bombája a kapa felső sarkán 
csattan.

A Haladás először csak a 19. percben jut 
komolyan szóhoz. Szilvási hibáz, de 
Lovász is kihagyja a nagy helyzetet 
Pillér kezezé3éért a Gamma tábora bün
tetőt követel, de nem volt szándékosság, 
A 23. percben Kovács, a Gamma bal- 
fedezete bődületes lövése centiméterekkel 
r. sarok mellé jut. A 30. percben megint 
felszabadul a Haladás, a balszárny reme
kül leviszi a labdát, a végén

Medve teljesen tisztára játsza a kapu 
elé befutó Szabót, ö Hádát Is kiesalja 
a kapából és holtbiztos helyzetben — 

az üres kapu mellé gurít.
A Gamma most már látja, hogy ennék 

fele sem tréfa, óriási iramot diktál. 
Váradi remek lövését védi Körmendi még 
remekebbül, de a 34. percben végre meg
tenni megérdemelt gyümölcsét a Gamma 
fölénye. Takács közeli bombájába Kör. 
mendl bele tnd nyúlni ugyan (ez is 
bravúr!), de a labda az ökléről éppen

Turay II. elé pattan és ő közelről 
védhetetlenül bonjbáz a hálóba. 1:».
A Gamma ostroma tovább tart s egy 

újabb, a hatodik szöglet után a 41 perc
ben- újabb gólhoz jut. Ezt a gólt is 
Takács lövése készíti elő, a labda ember
ről

ismét a szemfüles Turay II. elé pattan 
és ö  most is megtalálja a rést. 2 :0 .

A SZÜNETBEN
a Gamma öltözőjében érthetően jő a han
gulat. Tóth középfedezet dicséri a csa
tárokat:

-— Lajos, el sem hiszem, hogy te elé
gedett légy a csatársorral. — mondja 
neki mosolyogva Takács balösszekötő. 

ja>ó$ edző hangosan inti a  fiúkat,, hogy

NYILATKOZATOK:
Jánosy Béla, a Gamma sportigazgató 

ja: Kétszer vezettünk két góllal, de 1 
csapat, eikönnyeiműsköűte a biztos g7 ö 
zelrnet.

Paldgyi László, a Haladás intézője: ( 
gólhelyzetek alapján győzelmet érdemel 
tünk volna. A  Gammától sokkal többe 
vártam

NINCS BIZTOS MÉRKŐZÉS
Ez a mérkőzés la igazolta azt a kit* 

telt hegy nincs biztbs m érkőzés,*; 
NB-hen. A sókkal jobban
készült erre a mérkőzésre, mindkét fél 
időben kidomborodott tudásbeli és erő
bel: fölénye, de egy kis elbizakodottsáf
és egy kis balszerencse elég volt ahhoz 
hogy a szombathelyiele egy pontot 0* 
vigyenek a Lágymányosról. A

HALADÁS-GÓLRA UJAB0 
GAMMA-GÓL -  11 ESBÓL

A Haladás, amely az első félidő 
részében Medvét próbálta ki a közép*4 
csatár helyen, most újra Móróczot v<y 
zényli előre. Gazdag balösszekötő lesz* 
Medve jobbös&zckötő. Ez az öosz^ftllítál 
jobbnak is bizonyul nz első félidőbe!iné . 
Az első v*67,ő-lye« támadásokat nzonbfln 
ebben a félidőben is a Gamma vezeti* 
Turay nagy fejesét Körmendi bravúrra* 
Is csak szögletre tudja tóin!. Váradi a 
külső hálóra lő.

A* 5. percben kapufát lő Mórócz, ft
6. percben pedig gólt.

Lovász vezette a pompás támadási, a* 
alapvonalról laposan ívelt be a k«Pn 
elé és Mórócz kapásból pofozta be » 
labdát a jobb Marokba. Háda az erós 
labdába csak beleütni tudott,

2 :1.
Most mc-gint a Gamma erősít. Váradi ki* 
ugrik, a befutó kapusba lő, a kipattan® 
labdát Turay lövi a gazdátlan kupurí}* 
Körmendi helyett Krasznai véd kézzel#

11-es. Tóth menthetetlenül lövi e jobb 
sarokba. 3:1,

A HAJRA A SZOMBATHELYIEKÉ
A Haladás időnként veszélyoson táírvad*
H áda gyakran  szeren ősé vi 1 avatkozik
bele a támadásokba. Sütő kapufát 
majd Körmendi Turay I I  szép fejesét lólj» 
a kapu fölé. A  16. percben a Hajadat 
is eléri első ezöffleiét. Aztán rövideden 
a másodikat is, mert Mórócz lövőé*?5 
Háda csak kapu fölő tudja ütni. A 
percben Kiss elő ráadását a/z előre húzód® 

Medve kapja és ő a kétséffbeesetteo 
kifutó Háda mellett védhetetlenül 1Ő 

a Gamma kapujába. 3:2.
A Gamma már a 10 . szögletét r5zja o 
percben. Szabót tisztára játszók a 32* 
percben, itt az egyenlítési helyzet, dó * 
szombathelyi jobbszélső hibáz!

A 34. percben Tóth bombasaabndrúgó®* 
a felső lécet döngeti. A Gamma aztán 
megint enged az iramból, nyíltabb lesj 
a játék és a 39. percben tön a meglep® 
fordulat. Tóth könnyeiműsködlk a közé
pen, Mórócz átmegy rajta. Lovász íede- 
zetlen, viszi a labdát, aztán visszago*''* 
a középre Mórócznak, Háda elkéső 
fut ki,

a labda Móróczról az üres kapa feló 
pattan és mielőtt bárki is ntolérmó, 

túlgurul a vonalon. 3:3.
Most nagyon izgalmasak az utolsó 
cek. A kitörő Szabót Nádas csak gánc
csal tudja szerelni. A szabadrúgást elhá
rítja a Gamma-védelem. Aztán a Gamm® 
hajrázik. A 44. percben szögletet ér 
a Gamma, Váftidi pompásan ível kö
zépre,

Turay belevetődve háromméteres 
ágyúfejest ereswat meg, de Körmendi 
ebbe is belenyúl és ezt a lehetetlen
nek látszó feladatot is sikernsl meg

oldja.
Meccslabda volt. Vége is a mérkőzésnek* 
a szombathelyiek egymást csókolgatják 
örömükben, főleg Körmendinek jut #  
az ünneplésből. Szögletarány 12:2 (6:0) J 
Gamma javára. A Haladás most már 
benne van a szerencsesorozatban és * 
sorsolásnál a labdáit Is megnyerik.

meutségérQ özolgála hogy a kapufa



8:1 a javára. Sokkal több helyzete volt* 
de a hátrányára kell írni, hogy mi
helyt kétgólos vezetéshez jutott.,, mindig 
könnyített az iramon és azt hitte,, hogy 
Már biztos a dolgában, A  Haladás pe
dig szívós kis csapat, nem adta meg 
sr.agái az utolsó percig sem és a végén 
*á is szolgált a pontra „

A Gamma már jó formában van, de 
©gy-két javítani való még akad a csa
paton, A  csatársor összmunkája még nem 
kifogástalan. A két szárny lendületes, 
főleg a szélsők gyorsak Az összekötők 
közül Takács agilitása és lövőkedve kel
tett feltűnést. Sütő csak néhány lövésé
vel elégített ki, Turay az össz játékban 
siem nagyon vesz részt, de a kapu előtt 
nagyon értékes. A  fedezetsor a csapát 
legjobb része, Tóth a játék nagy részé
ben úr volt a mezőnybén, kár, hogy ő 
egyike azoírnak, akik hajlanak a fölé
nyeskedésre,, A  szélső fedezetek jó mun
kát végeztek, A  hátvédek nem elégítet
tek ki, Nádas lassú és a mély talajon 
nehézkesen fordul, Bzilvásí nem tartja a 
helyét. Néha csúnyán elengedte a szom
bathelyi balszárnyat,, Háda nemigen te
het a gólokról-

A Haladás legnagyobb érdeme a lel
kes küzdőszellem, A  védelem végig re-

A z (J|pesf m ár biztos n y e rő n ek  lá t
szott, d e  a  K ispest b ra v n ro s  h a jrá 
val egyen lített

Ú jp e s t—K is p e s t  4:4 (3:1)
S z u s z a  m e s t e r h á r m a s t  c s i n á l t
Géllövő; Beke, Szusza\ Szusza# Yécsei (öngól), Szusza, 
Gahai, Nemes, Gallai

Kispest, 4 0 0 0  néző. Vezette : Palásti

A  kispesti pályán töm ött 'sorok
ban gyülekezik  a  nézősereg m ár 2 
óra  tájban. M indenki öröm m el álla
p ítja  m eg, hogy a z  idő rem ek és a 
pálya m ég remekebb. Pompásam 
lehet ra jta  játszani. A z  Ú jpest 
csendben készülődik. Takács edző
tő l va lak i kérdi:

I.-ről szögletre megy a labda. A 11. perc
ben

Kincses szögletébe Sziklai sem tud 
beleavatkozni, mert körülállták és 

Gallai sóiba, fejel. 4:2.
A Kispestet igen föllelkesíti a gól és 

támad, igaz, hogy most a szél is támo
gatja. A  15. percben Kincses szabadon 
rúg a 16-os sarkáról, Sziklai rosszul jön 
ki és

Misid a hőtan fellépőnk!

KACAGÚ 
ESTÉK
S A V O Y  
P A T R I A

Győzött a jobbik  
D iM A V A G  —B S zK R T  3:1 (1 :0 )

rt a következő percben 
>ai rúg egymásután két 
kétszer is jó helyzetbe 
ót nem kíséri szerencse, 
ovóos I  megrágja Bár- 
kiállítást követel. Na-

e a BSzKRT. 
a labda G*s-

lécre küldi a bőrt.
el na. A  BSrKKT most 
ó b d ag azcreaceére van 
sok jó lövést ártalmat-

DiMAVAG.
Bíró Szilclllii'z akar passzolni. Berecz ezt 
észreveszi és elhúzza a gyenge passzt. 
Füzér elé játszik, ez először a kürté 
Solymosiba lő, de aztán hirtelen ott 
terein és

a földön fekvő kapus alől a hálóba 
kotorja a labdát. 3:1

A  váratlanul bekapott gól hatása alatt 
a BSzKRT megadja magát a Így az Utolsó

tizenegyes. Kovács I  áll 
W pontra helyezett lab- 
félerős lövést azonban 
pnfa belső élére tolja s 
i visszapattan, megszerzi.
1 Füzér és Fazekas helyet 
ellenére most a BSzKRT 
IAVAG védelme azonban 
i elfojt minden támadást.

M«YER""“fogalom
IV,. Simák Ferant-w lta 1®. **•

Telefon . 187—487 és 881—599.

ftiekül harcolt és állta a nagy Gamma. 
nyomást Körmendi a védelem csillaga9 
válogatott formában védett. A  fő érdem 
& döntetlenben az övé. A  hátvédek kö
zül Krasznai fáradhatatlanul és jól 
harcolt. Kovács I lh  játékába már súlyos 
hibák, csúsztak. Az igyekezete azonban 
sok mindent pótolt. A  fedezetsor szürkén 
kezdett, később azonban belemelegedett. 
Kiss a második félidőre egészen feljött 
és a kezdetben gyenge szélsőfedezetek 
is javultak. A csatársor még nincs for
mában. Rajtuk látszik meg legjobban, 
hogy a Haladásnak kevés volt az edzési 
lehetősége. Szabó, Moróca és Lovász 
ózonban helyenként már egészen szép 
dolgokat csinált. Medve is értékes tagja 
lesz a szombathelyi csatársornak. Gaz
dag van. legkevésbé formában.

Rónai játékvezető az idény első for
dulójához képest igen jól vezette a mér
kőzést

Cjfuipei a eredmény eh
Ketter: beszélgetnek:
—  Tudod az eredményeket*
—  Tudom.
■— Hamar mondd megl SH volt a 

Kispest— Újpest f
—  Négy-négy!
—  Hát az hogy lehetf
—  Úgy látszik, a fiatal újpesti 

csatársor mégiscsak gólképes!
•—- Hát a Szeged— Szolnok f
—  Szolnok győzött három-nütlra.
—  Hát az hogy lehetf
—  Biztosan szokatlan volt a Sze

gednek a téli portya után a saját 
pálya, előnye.

—  M i volt a Gamma— Haladás?
—  Három-három.
—  Há* az hogy lehetf
—  Úgy látszik, a Gamma nem  

hagyja magát megverni!
—  M i volt a D iM Á V A G — BSzKRT !
—  Három-égyre győzött Diósgyőr.
■—  Hát az hogy lehet ?
—  Úgy látszik, a BSzKRT azt 

hitte, hogy még ez is az őszről ma
radt el.

—- M í volt a Törekvés— W M FO ?
—  Egy-egy.

■ —- Hát az hogy lehet f
—. Hja, a csepelieknek hozzá kell 

szokniok ahhoz, hogy nemcsak a 
Fradival kerülnek szembe.

■— Nos és mi volt a Tokod—  
SálBTO ?

—  Négy-három a Tokod javára.
—  Hát az hogy lehet?
•—. Megsúgom! A  Tokod sem akar 

felesni/...

üjpest: Újpest— Szeged.
Sport-utca: BSzKRT— Törekvés.
Ullől-út: Ferencváros— DiMAVAG.
Csepel: WMFC— SalBTC.
Szombathely: Haladás— Elektro

mos.
Tokod: Tokod—Kispest.
Szolnok: Szolnok— Gamma.
Az , X u. ii-ben: SzEAC— SFAC,

Vasas— Zugló. DVAC— SzFC, M TK  
yB LK , SVSE— Postás, ETO— Pénz- 
üSy, SzVSE— D. Magyarság, Rák** 
«?•—Rusj, MVSC— DVSC, BVSC—  
rjátészalka, Pereces— MOVE T .
®löre, MA VÁG—KAC, SSE— EaFC, 
Ganz— Ózd.

—  Minden rendben van f
—  Majd a végén megmondom —  

szól Takács.
A  kispesti öltözőiben Olajkár I  is 

ott van, de civilben. Kérdezzük tőle, 
miért nem játszik.

—  Mert van as egyletben nalam 
jobb játékos is —  mondja kissé ke
serű hangon.

A  két csapat így áll fel:
Újpest: Sziklai —  Balogh II, Fe

kete I —  Kármán, Szűcs, Balogh I
—  Németh, Vidor, Zsengellér, Szu
sza, Tóth in .

Kispest: Vécsei —  Monostori,
Olajkár II  —  Hidasi, Szabó XT, Víg
—  Kincses. Nemes, Gallai, Beke, 
Titkos L

Aií ELSŐ FÉLIDŐ
Az első esemény Balogh I  30 méteres 

szabadrúgása. Ez Monostori fejéről szög
letre pattan. Tóth I I I  szögletét Zsehgel- 
lér fejéről Vécsei kiöklözí. Újból a kis
pesti kapu elé kerül a labda, Tóth I I I  
öt lépésről jobbal az égbe lő. A 3. perc
ben Beke pampás passzal futtatja Tit
kost, a szélső a vonalról becselez, bead, 
Kincses fejese azonban emberbe akad. 
Gallai elöl hazaadással ment Balogh II. 
Szusza hatalmas lövése kerülgeti Vécset 
kapuját a 6. percben. Veszélyes kispesti, 
baloldali támadást nehezen akaszt Szties. 

A  8. percben azonban megszületik a 
kispesti gól:

Balogh I  dancsolja Kincsest. Hidasi sza
badrúgását Balogh I I  visszafejd! Be
kének.

Ennek éppen lábra jön a labda, egy
ből megvágja és az a jobbsarokban 

köt ki. 1:0!)
Sziklait meglepte a váratlan erős lövés, 
s későn nyúlt utána.

Újpest szép szabadrúgással válaszol. 
Majd Zsengellér pompásan tör ki jobbra, 
de csak az oldalhálóba IS. (12 p.)

A  16. percben Kincses jobbsarokra 
tartó bombáját Balogh I I  vágja ki. Egy 
perc múlva Németh lövését Monostori a 
gólvonalról vágja ki. Négy újpesti lövés 
akad utána emberbe. Izgalmas a játék. 
A 19 percben

Szusza elveszt a labdát Hidasitól, Tóth 
III-hoz ad, visszakapja, aztán jó húsz 
méterről megszúrja.

A  nagy bomba a bal felső sarokban 
köt ki. Pompás gól. 1:1.

A 22. percben Szusza labdájával Tóth 
elfut, bogim: a tésztán futó Zsenge!tér
hez, Zsengellér biztos gólhelyzetben a 
jobb kapufa mellé lő.

Újpesti ostrom következik. Tóth XII 
lövése a 27. percben esek centiméterekkel 
kerüli el a bal sarkot. A  28. percben 
azonban már vezet arz Újpest: Tóth I I I  
kicselezi Mononostorít, a 16-os sarkáról 
hátragurít Szuszának,

Szusza ballábas. 20 méteres bombája 
a jobb sarokba süvít. 2:l-rc vezet az 

Újpest!
Tombol ss újpesti szurkolőhad. De jó 

is volt a lövés!
A  30. percben Zsengellér remek labdá

zni futtatja Némethet. Németh azonban 
hirtelenkedve lő és Vécset szögletre ment. 
A  szögletből felszabadít a kispesti véde 
lem. Balogh I-hez kerül a labda, 30 mé
terről kapu elé ível, Zsengellér és Vécsei 
szalad, a labdára.

Vécsei hamarább ér! el, már fogja is. 
de aztán hirtelen hátrafelé perdül a 
kezéből és a hálóba jut. Furcsa gól. 

öngól. 3:1.
Újpest újabb szögletet ér el, ez már 

a negyedik szöglet. A 38. porcban Zsen
gellér pazar fejesével Szusza középen 
kitőr. a 16-osról lő, 

nagy bombája «  lééről pattan vissza. 
Gólt érdemelt volüa ez a szép akoió. Az 
Újpest most már komoly fölényben van. 
A  Kispest csak elvétve jön fel. Balogh 
I  szép lövését fogj,a Vécsei, majd Zsen- 
gollér az ötösről emberbe lő. Még egy 
kispesti roham és vége a félidőnek.

SZÜNETBEN
a kispesti öltözőben ideges a hangulat. 
A  vezetők mondják:

— Most bennünket fog segíteni a szél. 
Talán majd megfordul. Vécsei kezéből is 
a szél sodorta ki a labdát, amikor ölre 
akarta fogni.

Az újpesti öltözőben Sziklai azt mondja 
a gólról:

— Balogh II. előttem áUt, ezért vettem 
később észre a lövést.

Takács edző mindenkinek ezt mondja: 
•— Csak így tovább.
A kispestiekről megállapítják, hogy 

minden ellenkező híreszteléssel szemben 
tiszta 'WM-rendszerben játszanak.

A H. FÉLIDŐ
Harminc másodperc sam telik el, 

Zsengellér futtatja Némethet, ez főt is, 
aztán hátragurít Zscngellérnek,

Zsengellér lövése emberbe pattan, 
de Szásza rajta van és hat méterről 

a bal sarokba gurít. 4:1.
Szusza megcsinálta a mesterhármast.

A kispesti ellentámadások során Balogh 
I.-nél kezezést vitat és 11-est követel a 
kispesti ' ‘ közönség, de alaptalanul. 
Ugyanez a helyzet egy perc múlva 
Balogh II.--vei. A  Kispest most igen. jói 
harcol. Szögletet ér el, ebből Beke fölé 
fejel. Tóth III,-at tévesen lesen fogja a 
partjelző. A  10. percben újra rohamoz
nak a hazaiak. Nemes kapufát lő. Balogh

Nemes fölötte az üres kapuba fe jel
4:3

Kezd izgalmas lenni! Újabb veszélyes 
Kincses szabadrúgást most__ elcsip Szik
lai. Zsengellér elfiz kézzel üti el a lab-

ferésa nagy eredmémy 
kéxSergona, mely tangóharmonika-
szorü. Vezérképviselet Sternberg tiang- 
szerpalotában, Rákóczi-út 60.

A sportvilág 
szórakozóltelya UhtimkvKm A sportv ilág  

sxórakosáhelye

Ragyogó műsor, támx Minden este 9 órától éjjel 2-ig.

dát Szabó I I  a büntetőn belül, de a já
tékvezető előbb lest látott, és nincs 
Xl-es. (Mi nem láttunk lest.) Titkos pa
zar beadását Sziklai remekül esipi el a 
belsők elől.

A 25. percben egyenlít a Kispest.
Beke Gallai elé perdít és a középcsatár 
a ki intő Sziklai mellett

nyolc lépésnÖI begurít. 4:4.
Újpest heves rohamokkal válaszol. Zsen
gellér előtt helyzet is nyílik, de emberbe 
akad a lövése. A  másik oldalon Titkos 
lő fölé. Gallai elől merész vetődéssel 
ment Szikai. Zsengellér 16 méteres sza
badrúgását könnyen fogja Vécsei.

A 32. percben Kincses szögletet szerez. 
Egy perccel később

Beke kitör, lövését a jobbkapufa 
menti.

Gallai lesről indul el, de lövését Sziklai 
fogja.

Kispest újabb szögletet é* el. Nehezen 
szabadit fel az újpesti védelem. A 41. 
percben Zsengellér helyet cserél Szuszá
val. Izgalmasan hullámzik a játék az 
utolsó percekben, hol az egyik, hol t 
másik kapu forog veszélyben. Az ered 
mény azonban már nem változik.

Szögletarány: 4:3 (4:0) az Újpest ja 
vájna.

A  levonuló kispestieket ujjongó tömeg 
veszi körül. Az öltözőbe is be akar nyo
mulni a lelkes szurkolóhad, itt azonban 
útjukat állják. Nem szabad zavarni a já
tékosokat.. A kispesti öltözőben így is 
alig lehet megmozdulni, annyian jöttek 
be üdvözölni a kispesti fiúkat.

NYILATKOZATOK:
Takács Géza, az Újpest edzője: Sajnos, 

a védelmünkön még javítanunk kell és 
• javítani is terünk.

Langfelder Ferenc igazgató: Az első
félidőben mi voltunk jobbak, a második
ban a kispestiek.

Puskás Ferenc, a Kispest edzője: Azt
hiszem, igazságos az eredmény, bár tá
lán egy kis szerencsével nyerhettünk is 
volna. Beke meccslabdát hagyott ki az 
utolsó percekben.

Vécsei kapus az öngólról: A földön
pergést kapott Balogh labdája és mielőtt 
a mellemhez szoríthattam volna, onnan 
gólba pattant.

A  KISPESTI SZÉLSŐK ÉS
HÁTVÉDEK MEGMENTET
TÉK AZ EGYIK PONTOT

A gyorsan bekapott kispesti gólt az 
Újpest hamarosan egyenlítette és aztán 
egyre jobbain frontba került. Az első 
félidő 15. percétől kezdve komoly fölényt 
harcolt ki az újpesti csapat és tekinté
lyes anánvú vezetésre tett szert. Úgy 
festett a dolog, hogy az Újpest könnyen 
nyer, mert csatársora sokkal jobb. mint 
ellenfeléé. A  védelmében ugyan már az 
első félidőben is mutatkoztak hézagok, 
ezeket úgy, ahogy betömögették. íoixlu- 
Lás után hamarosan már három góllal 
vezetett az Újpest és már mindenki el
könyvelte az Újpest javára a két pontot, 
csak a Kispest nem. A közönségtől buz
dított és a széltől jelentősen támogatott 
Kispest fergeteges hajrába keadrtt. Egyik 
rohamot vezette a másik után. Rácsapott 
az újpesti védelem gyenge pontjaira és 
teljesen megfordította a játék képét. Az 
újpesti fedezeteit lemaradtak, a osatáirok 
nem kaptak labdát, de mer mórt már 
a kitünően működő kispesti W M-rend 
szerű védelem is jól tartotta sakkban u 
veszélyes újpesti batezámyat. Nem hagy
ták őket. labdát átvenni, me>s lőni, ami
ként az első félidőben. A  Kispest a sza
badon hagyott szélsői révén csyik veszé
lyes támadást a másik után vezette ér 
sikerült is teljesen megzavarnia az Uj 
pest rendszertelen és aimúgyis Könnyen 
zavarba hozható védelmit. Megérdemel; 
tea jutott az egy ponthoe a. któposU 
gárda, noha a gólok toírna*yobb része 
a meglehe.ős rossz napot ksfogo fezükkel 
lelkén szárad. . , , , ..

Az Újpestben Sziklai több hibát köve
tett el. nem volt szerencséje a kifutások
kal Rendesen egy gondolattal később 
indult el. Balogh II. volt a jobbik hát
véd de 5 sem tündöklőit. Fekete főleg 
2  ÍI. félidőben egyszerűen nem bírt 
Kincsessel, Szörnyen helyezkedett. 
A  fedezetkor az első félidőben kielégített, 
Szűcs a II.-bán is jól küzdött, de játéká
nak értékét rontja, hogy- az őrizetére 
bízott középcsatár két gólt is tudott 
rúgni, sőt még egyet rúghatott volna. 
Balogh I. és Kármán helyezkedése telje
sen hibás. A  csatársorban nagyszerűen 
kezdett a balszárny. Ellenállhatatlan volt 
a Szusza—Tóth III .  kettős. Szusza minden 
egyes lövése veszélyes volt. Fordulás 
után azonban nem kaptak labdát, így 
keveset voltak játékban. Zsengellér biz 
tatban kezdett, csak a lövései nem sike
rültek a IT félidőben visszaesett. Vidor 
még nincs formában. Németh lámpaláz 
sál küzdött.

A Kispestben Vecsei egy1 súlyos hibát 
vétett. Olajkár II.  remekül. Monostori 
megbízhatóan látta el feladatát. Szabó II. 
pompásan játszott. Hidasi és Víg jó 
közepes játékot nyújtott A  II. félidőre 
feltámadt kispesti csatársor vezére Kin
cses és Titkos volt. Kincses a jobbik, de 
Titkostól is láttunk remek elhúzásokat. 
Utánuk Beke, Gallai, Nemes a sorrend.

Nagy küzdelem, hatalmas iram
Góllövő; Feifö di, Be ne, Berecz, Füzér 

Diósgyőr, 2 5 0 0  néző. Vezette: Égner

Diósgyőrött remek napsütés ked
vezett az idénykezdésnek. A  tava- 
szias időben még a fázósabb szur
kolók is kimerészkedtek a pályára. 
A  mérkőzés kezdete előtt szinte fe
ketéink a pályára vezető út a tö
mött sorokban érkező szurkolóktól, 

A pálya feltűnően jó állapotban 
van. Egy-két helyen ugyan sárga 
fürészpor tarkálik rajta, de azért 
kifogástalannak mondható.

A  BSzKRT öltözőjében Kutrucs 
edző szorgoskodik a fiúk körül.

—  Mégis úgy döntöttem, hogy 
Mészáros lesz a jobbszélsö ,—• mond- 
• a. —  A  pállja nagyszerű.

Kezdés előtt a BSzKRT kivonul a 
korzóülés mögé és bemelegít.

A  DiMAVAG nyugodtan készülő
dik. A  játékosok fekete karszalagot 
tesznek fel a balkarjukra. F ra gn er  
Llpótot, a DiMAVAG elhunyt alel- 
nökét gyászolják.

A. játékvezető az öltözőben iga
zoltatja a játékosokat, 

így áll fel a két csapat:
D iM A V A G : Gáspár —  vitéz Bo-

hus, Felföldi —  Kalocsai, Túrán, 
Barta —  Füzér. Berecz, Fazekas, 
Regöczi, Turbéki.

BSzKRT: Solymosi —  Mosonyi,
Bíró —  Kovács II, Balogh, Szödi —  
Mészáros, Kovács I, Bene, Forgács, 
Szabó.

AZ EESŐ FÉEIÍJÖ
A választás a hazaiaknak kedvez. A 

széllel hátban lévő kaput választják. A 
BSzKRT kezd. de a 2. percben máris 
Solymosinak kell hárítania Berecz sza
badrúgását. A DiMAVAG állandóan tá
mad. Igaz. hogy ebben a szél is segíti. 
A BSzKRT kapkod. Berecz jól szökteti 
Turb:k:it:, Solymosi kifut a kapuból. A 
balszélső mégis bead, de a labdát.

Füzér a kapufa tövének rúgja.
Gól is lehetett volna.

A DiMAVAG szemmelláthatöan jobb. 
Most vitéz Bohus néhány egészséges fel
szabadító rúgással hívja fel magára a 
figyelmet A  12. percben Szödi csak 
dnnes árán tudja akasztani Füzért. Bíró 
feltűnően nehezen mozog. Turbéki több
ször is faképnél hagyja. A 16. percben 
Bíró dancsolja Turbékit. A beadás azon
ban kárbavész.

A 18. percben veszélyes támadást vezet 
BSzKRT. Szabó lerázza a hátvédjét, 

bead s Bene néhány lyépésrffl mellé dur
rant. Utána megint a DiMAVAG támad.

A  20. percben egyperces gyászszünet 
van az elhúnyt alelnök emlékére.

A gyászszünet után óriási Iramot dik
tál a hazai csapat. Állandóan a vendég
csapat kapuja előtt tanyáznak. Eövés 
lövés után zúg Solymosi kapujára, A  gól 
a levegőben lóg!

A .32. percben mégis majdnem a 
BSzKRT szerzi meg a vezetést. Szabó vá
ratlan labdát kap. 'Gáspár kapuja felé 
nyargal vele, de mielőtt lőne. vitéz Bo
hus felvágja.

dánajk.
Gáspár a kapufa oeiso
amikor onnan visszapatta
A 34. percben Füzér * 

cserél. Ennek ellenére 
támad. A DiMAVAG 
még csirájában elfojt

Most a fiatal Jtegöcsi kap jó labdát. 
Egyedül fut vele a BSzKRT kapuja fe*é. 
Solymosi azonban éppen a legjobbkor 
rohan ki eleje.

A  DiMAVAG a 45. percben szerzi 
meg a vezetést#

Bereczefc Balogh a tizenhatoson fellöki.
A diósgyőri csatár tizenegyest reklamál, 
de a játékvezető csak

szabadon rngat a tizenhatosról. 
Felföldi megy neki a 1 vb (Iának s a sor
fal fölött a jobbfels-Ö sarokba küldi. 
Solymosi csak érinteni tudta a> jól he
lyezett lövést.

1 :0.
Kezdésre már nincs is idő.

SZÜNETBEN
A DiMÁVAG a balszerencsére panasz

kodik.
■— Akár öt góllal is vezethetnénk, —

mondja Berecz bosszúsan.
A  BSzKKT öltözőjében a tizenegyes 

utáni ítélkezés miatt .háborognak. Azt 
vitatják, hogy a labda máir a kapuból 
jött ki.’ A játékvezetőnek meg kellett 
volna adnia.

A MÁSODIK FÉLIDŐ
diósgyőri túmadással Indul. Bíró leteríti 
Fazi kaiSt. A  közönség pfujol.

A 2. percben egyenlít a BSzKRT. Szabó 
szöglete után n-agv kavarodás támad a 
diósgyőri kapu előtt. Többen a földön 
fekszenek. Egyszer csak 

Bene lába kinyúl a tömegből és Gás
pár hasa alatt a hálóba vágja a lab

dát. 1:1.
Gól után a DiMÁVAG támad. Turbéki 

lövését Solymosi csak szögletre tudja 
védeni. A  szél erc&Ödik;

Az 5. percben gólt rúg a bnzai csa
pat. Turbéki elfut Mosonyi mellett. Mi
előtt azonban leadna, Solymosi kijön a 
kapuból. A diósgyőri szélső a kapusba 
lövi a labdát, onnan a berohanó Berecz 
elé kerül a bőr.

Berecz Turbékitól kísérve a hálóba 
sodorja a labdát. 2:1.

Most óriási az iram. A BSzKRT egyre 
jobban játszik. Viszont a mérkőzés ke
ményebb lesz. Az egyik oldalon Bíró 
felvágja Turbékit, a másikon pedig Bene 
talpal bele Gáspárba. Figyelmozt-otést
kap. Parázs a hangulat a játéktéren 
a nézőtéren egyaránt. Mosonyi kézzel
húzza vissza szélsőjét. Kovács I  elől 
pedig Gáspár szedi fel a labdát. Fazekas 
és Füzér Ismét helyet cserél.

A villamos csapat ostromol. A  DiMÁ
VAG azonban jól védekezik.

Az egyenlítés a levegőben f  
De csak lóg, mert a
már a hazai r-----1
szögletet. ■___
kerül, de a L.
A  25. percben L_
tát. A  közönség 1__
gyón sok a daíies.

A  30. percben egy említheti:
Kovács I  nagy erővel lő. 
párról Szabó elé T* 

fejjel a felső 
Gól is lehetett \ 
jobb. Gáspárnak ;
szüksége, hogy a i_____
lan ma tegye,

A 4é. percben szerencsés

A  BEÁS* hétfős tm keddea megiartia 
a szokásos tornatermi edzését, & játék®-
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A  bajnoki küzdelem komolysága 
jelentősen megnőtt. Megmutatko
zott ez már a vasárnapi kezdő for
duló mérkőzésein is. Nagyszerűen 
felkészülve szálltait csapataink 
harcba és ebből következik, hogy a 
szokásos „idényelejl" forrnák helyett 
ma már igen sok kialakult jó for
mát láthattunk a felvonuló játéko
sok tömegében. Csak a középcsatár 
helyén és a jobbösszekötőben. -—• 
belsőhármas... — uralkodott ínség. 
“Talán az idény előrehaladásával itt 
is javul majd a helyzet,

A  hét tizenegye:
Körmendi (Haladás) —  KáTlói 

TOiTC, Kónya (Törekvés) — Né
gyes* WMFC, Polgár (Ferencváros), 
Lésár (Ferencváros) —  Kincses 
(Kispest), Kiss (Ferencváros), Tu- 
ray I I  (Gamma), Szusza (Újpest), 
Turbóké DiMAVAG.

A  tartalékcsapat;

Bakon (Elektromos) ~~ Krasznai 
(Haladás), Kispéter (Szolnok) — 
Sárosé I I I  (B'erencváros), Szabó 11 
(Kispest), Bzálay WMFC — Kalo
csai dr (Ferencváros), Vörös (Elek
tromos), Zsengellér (Újpest), Ko
rom (Szolnok), Gyetvai (Ferencvá
ros).

Dicséretet kapott; Szabó WSCBti, 
Tóth (Szeged) kapus. Pákozdi 
(Elektromos), Biró BSzKRT, Olaj
kár I I  (Kispest), Korányi WMFC, 
Felföldi DiMAVAG hátvéd. Borhy 
(Gamma), Gere WMFC, Róják (Tö
rekvés), Mészáros (Tokod), Túrán 
DiMAVAG, Tóth (Gamma), Ko
vács (Gamma) fedezet. Fáradt 
(Gamma), Szabó (Haladás), Mo- 
rócz (Haladás), Sárost dr (Ferenc
város) Beks (Kispest), Tihanyi I I  
VüMFC, Takács (Gamma), Tóth 
(Újpest), Titkos (Kispest), Kárai 
(Gamma), Lovász (Haladás) csatár.

jjercekbea a hasai csapat tárnád. TCisbb | 
ésemérty asemfoaB történik.

SaögletaráJiy. 10:5 a DiMAVAG- Javára.

NYILATKOZATOKÉ
Névnethy Imre, <& DiMAVAG alelnötce. 

örülök, hogy az idény első mérkőzésén 
mindkét pontot megszereztük. Mégpedig 
megérdemelten 1

Csapkay Károly, & DiMAVAG edzője: 
A fiúk ügy játszottak, ahogy kértem 
őket.

Kuiruex Adum, «  BSzKRT «AsSje: 
Hagyományos balszerencsénk most sem 
hagyott el. A  döntetlen igazságosabb
lett volna,

ROMRA® HARC, 
KIEGYENLÍTETT BKOK

Bemek küzdelmet vívott a két csapat. 
Egyáltalán nem látszott meg, hogy ez az 
idény első mérkőzése volt. Májusra is 
beillett volna ez a meeca

A helyzetek alapján a dSutetlaa lett

volna aa igazságé* eredmény. Ha azon
ban. az első félidőbeli játékot iŝ  nézzük, 
akkor megérdemelt a diósgyőri csapat 
győzelme A  DiMAVAd ugyanis az első 
félidőben több gólt is rúghatott volna. 
A  második félidőben1 a BSzKRT sokat 
támadott, de a csatárai csak tervszerüt- 
lenül csapkodtak.

A DiMAVAG-baű Gáspár hibátlanul 
védett. A  hátvédek közül Felföldi volt a 
jobbik. Tarán tökéletesen hidegre tette 
Benét. A  csatársorban s egyben a 
mezőnyben Turbéiü volt »  legjobb. 
Gyors volt, csak a lövéseit nem kísérte 
szerencse. Utána Berec*. S'azekas és 
Füzér a sorrendé. A  fiatal Begőezí lámpa-

* Á BSzKRT védelmében Bíró volt a leg
jobb, &oha még messze van válogatott 
formájától. A  fedezetsorban Balogh, 
Sződi. Kovács O. a sorrend A csatársor
ban Szabó jeleskedett. Bene sokat dolgo
zott. Kár, hogy annyira kemény. Mészá
ros csak helyenkint csillogtatta, tudását.

Tateáes IV  sérülése itiSaíf ff® ember- 
re* Játszott a második félidőben  
a  S á lB T C

T o k o d -S á lB T C  4:3 (3:2)
Géllovo : Pozsonyi, Tóth, Csubei da, Tóthg Jenőfit Tóth, Jenőfi 

Tokod, 1200 néző. Vezette s Szőke  M

Kikapott a Bologna
Róma, február 28. 

Az ölasa bajnokság1 XX. forduló
jában a Bologna vereséget szenve
dett, az első helyet azonban még 
Így is három pontelőnnyel tartja. A  
legnagyobb meglepetés volt,
hogy a Venezia Torinóban győzni 
tudott. Részletek;

Lucca: Napoli—Genova 1:®. . 
Novara: Novara—Juyentus 1:2. 
Milano: Ambroslana—Lazio 1:1.
Livorno; Uvorno—Fiorentina 1:1. 
Trieszt; Triestina—Milano 0:0. 
Róma: Roma—Bari 6:2,
Torino: Torino—Venezia 9:2. 
Bergamo: Atalanta—Bologna 2:0. 

A  bajnokságban ez a helyzet:
1 Bologna ffl 13 5 3 4S:2E 29
2. Ambrosdan* 30 i l  4 S 42:27 26
3 Juventus 20 9 6 5 37:26 24
4. -Torino 20 8 7 5 36:29 23
5. Vioventina 20 9 4 7 38:36 22
6. Napoli 20 8 5 7 30:33 21

20 pontos: Milano, Livorno. Atalanta.
19 pontos: Novara, Triestina.
18 pontos: Roma, Venezia,
11 pontos: Genova, Lazio.

8 pontost Bari.
A B ) liga eredményeit Brescia—Anr.o- 

nitana 2:0, Padova—Reggiana 2:1, Fan- 
fulla—Udinese 1:1, Savon a—Lucchese 1:1, 
Siena—Pisa 0:0, Spezia—Pro Vercelli 3:1, 
Verona—Aiessandria 2:2, Modena—Llgu- 
ria 3:2, Manerata—Vinceza 2:4.

Enytiée fcsrös SdSböfi eayfe* 
szélben áll ki a pályára a két csa
pat összeállításuk:

Tokod: Saraik —  Kecskés, Gár
donyi -— Harsány! X, Mészáros, Var
ga —  Pozsonyt Harsányt H, Rez
gőn yl, Hevesi, Tóöl

SalBTC: Géczy —  Budai, Tímár
—  Kiss, Takács TV., Mátrai —  Ba
lázs, Csuberda, Jenőfi, Laczikő, Bor- 
sánvL

m  BBS6  FftLFKH? JELELTE 
TOKODÉ, DE A VÉGE NEM

Tokod! támadásokkal indul a játék és 
már a második percben gólt szerez »  ha~ 
*ai csapat; Hevesi ívelt labdát tesz a 
kapu elé.,

3*o»s©nyi femekül. fut rá és éleden 
befejeli. 1 :0.

A  Tokodot fellelkesíti a gyors siker 
& továbbra is lendületesen támad. A 
SalBTC első helyzete a 7. percben tá
mad, amikor Mészáros majdnem a.gólvo
nalról fejeli vissza Laczkó lövését.

Tokodi szöglet után Tóth. labdáját 
Harsány! I I  a kapu torkából aa égbe 
emeli.

A  Tokod fölényére jellemző, hogy .Sa
rak a 10 - percben fog először labdát, 
akkor is Mészáros hazaadásából.

A  16. percben Rozgonyi fejesét védi 
Géczy, majd Harsányl I I  ÍŐ mell A A  kis

f it . it t  ruhák egyeötüi
készítője

SZABÓ AD0RJAN, Nagymenő-a, 1 *.

Harsány! újabb lövését szögletre tolja 
JSéczy. A  22. percben

H«re»t leadását Tóth U á jo m , »
W-oe sarkáról íétaagas lövéssel vág

ja a tarján!, hálóba. 2 :0.
A  saásik oldalon. CS-mberda fölé “rág 

egy szabadrúgást. Két perc múlva Har
sányl IX lökése miatt újabb szabadrúgás. 
Mátrai küldi előre a labdát és

Csáberő* kapásból gólba tov&bbftl*.
3:1.

Gyorsas válaszol a Tokod: a CT. peré
ben Harsány! I I  labdáját a kifaepm- 
hűsódott

Tóth laposan a bal sarokba teszi. S :t.
A  30, percben nagy helyzetet hagy ki 

a Tokod. A 32. percben Lacz&ö fölé lő. 
Most magára talál a SalBTC. Boreányi 
lövése komoly munkát ad Saraknak. 
Mészáros kissé sántikálni kezd. A  38. 
peTcben Csuberda önzetlenül JenőfiHez 
Játszik és

a gólzsák laposan belSvl a második 
tavam gólt. 3:2.

A  SalBTC fölényben marad. A  (2. 
percben Barak kiejti a labdát, Mészáros 
szöglet árán ment. Varga és Takács IV 
összecsap, nehezen ke! fel mind a kettő 
és utána sántikálnak. Az utolsé pilla
natban Balázs elöl Kecskés ment.

SZÜNETBEN
a tokod! öltözőben Mészárost és Vargát

ke*e»L,
A  tarjániak között Hagy as Siralom, 

mert Takács XV Eérülése komolynak lát
szik. Orvos is vizsgálja a térdét és a 
döntése az, hogy Takács IV  nem Játsz
hat tovább.

! : , CSONKA CSAPATTAD LAT
SZIK SALGÓTARJÁN

X  második félidőre tehát Takács XV 
nélkül tiz emberrel jön ki a SalBTC. 
Mindjárt az első percben Pozsonyi be
adását kézzel állítja meg Mátrai.

:ll-es 1 Hevesi mellélövi!
A csonka SalBTC erőteljes rohamokat 
vezet, komoly helyzetet azonban alig tud 
összehozni a támadóeora. A 12. percben 
Tóth gyorsan elfut, lövése Géczyről ki
pattan. Pozsonyit a 16-oson buktatják, a 
szabadrúgás emberbe akad.

Az iram kezd alábbhagyni. Csak a szél
sők élnek! A  pálya közepén hosszában 
most is nagy a sár, de közel sem olyan 
mély. miirt a múlt héten volt. A 25. perc
ben Hevesi kiadásával Tóth elszalad, 
hiába nyomják,

futtából félmagasa* m  ellenkező ól- 
dalia* bevágja *  labdát. 4:2.

Salgótarján jó támadással válaszol. 
Kecskés szögletre ment, a szögletrúgást 
pedig Mészáros a mezőnybe fejeli. A 28. 
percben Tóth—Pozsonyi összjáték végén 
I'ozsonyl újabb gólt szerez, de a játék
vezető les címén nem adja meg. Nem 
volt les!

Két perc múlva Balázs lő a tokodi la 
pura, Barak kiütése rövidre sikerül és

J'ene'fl 4—5  méterről védhetetlenül be
lövi az utolsó gólt. 4:3.

A esapatok percről percre jobban lan
kadnak. A  SalBTC tíz emberrel is töb
bet támad. Az utolsó percben még fel
lángol a Tokod, de Pozsonyi jö helyzet
ből mellé teszi a labdát. >

Szögletarány: 4:S (1:2) »  SalBTC ja
vára.

NYILATKOZATOK:
MffOmftofer Jenő, e Tokod elnöke: 

Némi szerencsénk volt.
Mohos Antal, a Tokod ügyv. elnöke: 

Mészáros és Varga sérülése nyomot 
hagyott a csapat játékán.

Obrincsák Jenó, a BalBTG ügyv. el
nöke: Az. első félidőben vesztettük el a 
mérkőzést, amikor súlyos védelmi hibá
ból kaptunk két gő!t.

Ri/f Emil edző: Szerencsétlen mérkő. 
zés. Takács IV . Eérülése miatt vesztet
tünk.

(saját műhelyemben készült] minden 
méretben [használt is]. Használt 
futbailfelszerelést veszek és adok

Berlisster István f£t:
V i l i . .  J é s s e i-k ö P É I 4 4 .  sx .
(Józs&í-tí. sarok) Teleiós" :■• - 1Q0.

Ab első félidőben remete küzdelem 
folyt. Mind a két csapat nagy iram
ban harcolt, mind a kettő jól is ját
szott, gólok is estek szaporán és ml 
kell még... Szünet után azután minden 
megváltozott: A  tíz főre apadt SalBTC- 
nek már semmi esélye sem lehetett a 
győzelemre, a sár is kifárasztotta a tár
saságot s íg y  az iram szinte percről- 
nercre csökkent. Azután a Tokod be
lőtte a negyedik gólját is s ettől kezd
ve kevés érdekes esemény akadt.

A  Tokod a győzelemre rászolgált, hi
szen akkor Ss jobb volt, amikor a 
SalBTC teljes csapattal játszott s figye
lembe kell venni azt is, hogy a hazaiak 
kihagytak egy  1 1 -est is, egy szabályos 
góljukat pedig nem adta meg a játék
vezető.

Barak 1—3 gólt védhetett volna, a két 
hátvéd közül most is Gárdonyi volt 
jobb, de csak egy árnyalattal. A  fede- 
zetsorban Mészáros tartja jő formáját. 
Jenőfi nem élt mellett! A  két szélsőfe
dezet is egyformán jó játékos. Elől a 
két szélső tetszett. Hevesi csak a me
zőnyben elégített ki. Harsányl IL  meg
felelt, Rozgonyi nem javul.

A  SalBTC kapujában Géczy rossz na
pot fogott Id. Két gól nagyrészt az ő 
lelkén szárad* 4  hátvédek jól rombol

tak. Budai valamivel többet nyújtott, 
mint Timár. A fedezetsor legjobb em
bere, amíg játszott, Takacs XV. volt. A 
két szélsötársa szürke. A  támadösorban 
Csuberda mozgott a legjobban, utána a 
két szélső következik. Jenőfi Mé
száros mellett csak itt-ott tudta csillog
tatni képességeit.

Szőke II. jól vezetta m. mérkőzést — 
de a lés címén meg nem adott gólt meg 
kellett volna ítélnie.

P á l y á z a t u n k
I. számú e»ölvényéinek beti eredményét 

a csütörtöki s^ámu-nkbaii hirdetjük ki. 
Kérjük t. Pályázóinkat. ho£y pontszá
múkat csak akkor kérdezzék tőlünk, 
hogy ha a kérdéshez megcímzett válasz- 
lovelezőlapot is mcl-lékeihjek. Mi ugyanis 
csak válaszlapon írjuk meg a ponts/zá- 
mot. Lapunkban a I I I .  heti verseny után 
közöljük a pontverseny részlete® állását. 
Addig- is mindenki önállóan is kiszámít
hatja a pontszámát. Telitalálat 5, egy
szerű találat 3 pontot jelent; mindenki
nél csak a legjobbnak bizonyító szelvény 
számít. ____ „ „ „

Az I. fordulóba!* különben az
egész mezőny gyengén szerepeit*

II. osztály
TISZA CSOPORT

14 n  
14 11 
14 9 
14 
14 
14 
14

2 64:19 24
3 40:17 22 
3 49:26 20 
3 39:23 18
5 39:31 16 
Ü 32:40 14
6 29:40 14
7 49:29 13
6 35:25 13
7 39:28 12
6 27:37 12
7 29:37 11 
9 14:41 6

14 — 1 13 12:94 J.

■ í. T>ébr. VSC
2. MAVAG
3. LaFC
4. Ózdi MOVK
5. Rusí
6 SalgSE
7. B. Vasutas
8. Pereces
9. Ganz

10. Misk. VSC
11. Rákóczi SE
12. Kassai AC
13. MOVE T. Előre
14. Mátészalka

Miskolci VSC- Mátészalka ?:# (S:0)
Mátészalka, S00 néző. Vezette: Nagy 

Zs.*dr.
MVSC: Kövesfalvy — Kézi. 'Davídek 

Ivankő, Bártfai, Török — Balogh, Zi
lahi, Bán, Kovács, Győr.

MTK:  Palotás — Puskás, Gál — Sza. 
kies, Szabó, Szenes — Nagy, Kabály, 
Szondi, Székely, Rózsa.

Nedves talajon, tavaszias időben indul 
a játék Az MTK támad és Székely csak 
arasszal lö fölé. Lassan a vendégcsapat 
is feljön A  18. percben Bártfai átadását 
Bán belövi. 1:0. A  23. percben Győr 
szögletéből Ivankő gólt fejel. 2:0. A 42. 
percben Bán eredményes. 3:0. Szünet 
után a vendégcsapat állandó fölényben 
van és tetszés szerint rúgja a gólokat.
A14. percben Jvanhó beadását Győr be

fejeli 4:0. A  28. percben Győr ad be és 
Kovács lö a hálóba. 5:0. Az utolsó két 
gólt a 35. percben és 45. percben Bán 
lövi. 7:0. Az MVSC-t nem állította kiilö 
nősebb feladat elé a hazai csapat, 
amely Bán vezetésével sűrűn rúgta a 
gólokat. Az MTK még edzése elején áll. 
Jó: a védelem, továbbá Bán és Győr, 
illetve Puskás, Szakács ős Rózsa,

T. Előre—BVSC 1:1 (1*1 
Tatai-út. Vezette: Szöllössy.

BVSC: Alberti — Gáspár, Lőrinc —
Szabó, Gazdag, Mrovcsák — Földia 
Gvarmati, Moór, Pásztói, Gleisza.

T. Előre: Pór — Boros, Sárközi .—
Móri, Kőhalmi, Muzamel — Újlaki, 
Iritzíalvi, Vince, Mucha, Kucora.

A  tartalékos T. Előre váratlanul ke, 
mény ellenfélnek bizonyult. A  BVSC 
csak nehezen egyenlített. A  11. percben 
már az ötödik szögletet rúgja a T. Elő
re. Kucora szögletrúgása után kavaró, 
aás támad a BVSC kapuja előtt és a 
szemfüles Móri hálóba vágja a labdát. 
1:0. A  3ő. percben Gyarmati egyenlít
hetne, de nyolc méterről fölé lő. A  fél
idő végén majdnem újabb gélt kap a 
BVSC. Kucora szögletét Alberti kiejti és 
a hálóba tartó labdát a védők alig tud' 
ják menteni.

Szünet után a 8. percben nagy helyzet 
nyílik Iritzfalvy előtt, de az ötösről 
kapu fölé emeli a labdát. A 8. percben 
Muchát a ‘ játékvezető kiállítja. A  18. 
percben Pásztói tíz méterről a kapufát 
találja el, majd ugyanő két nagy hely
zetet hagy ki. A  35. percben Moór a 
kapust labdástól besodorja. 1:1. Az 
utolsó percben Sárközit is kiállítják. 
Kitűnt: Poór. Kőhalmi és Kucora, illet
ve Lőrinc, Gazdag és Gleísza-

Pereces—Kassal AC 2:1 (*:*)
Kassa, Síé néző. Vezette; Haskő.

Pereces; Horváth — Tátrai; Nádas — 
Bokros, Halmos. Borsányi — Futó II, 
Polez I, Jávor, Fotó I, Polez I I .

KAC: Földes — Tomkó. Lebeaiezky — 
Nepkó, Visnyovszfcy, Takáos — Hoki, 
Pásztor, Szilágyi, Kertész. Tóth.

A  sáros, mély talajon egéez gyeűg® já 
ték folyt. Az első félidőben egyenrangú 
a két csapat, valamivel több helyzetei a 
KAC-nak Van. Szünet után a 8. .percben 
Jávor HZ’rezie meg a Pereces vezető 
gólját. 1:0. A  17. percben Kertész egyen
lített, majd a 38, percben Polca II- rágta 
a győztes sóit,

SjsTC-M AVAG  saí <*:« 
Bszaéijeí-a, 5SÍ8* aésS. Vmtttsg MMbssi, 

LaFC: Berkes! — Erdős, Nádas — 
Stark, Szenes, Szomolányi —  Baranyai, 
Bihari, Kisalagi, Zimonyi, Tolvaj.

MAVAG: Matus — Varga, Fáczán' —
Seííelm, Kéri, Kaltenecker — ’Bozsur, 
Bakó, Muszka. Opata, Füredi.

A végig izgalma® küzdelemből a LaFÖ 
megérdemelten került ki győztesen. Az 
első félidőben a MAVAG tám_adott töb
bet. Muszka nagy helyzetből B-erkesi 
ölébe ló. A  34, percben Bakó és Szomo- 
lányi összefejel. Bakó vérző fejje! kiáll, 
de pár perc múlva ismét játszik. A  
29. .percben Füredi sarokrúgását 'B-ozsur 
közelről a hálóba nyomja. 0:1. Fordulás 
után a LaFC nagy nyomás ailatt tartja 
a MAVAG kapuját. A  11. percben Opata 
lövését Erdős aai ürese® hagyott _ kapuból 
kifejeli. A  23. pzrebe® végre siker ktr 
ronázza a LaFO rohamait, Kapuelőtti 
kavarodásból Tolvaj elé kerül a labda, 
a szélső a tizenhatosról laposam bevágja. 
1:1. A  30. percben Szép összjáték után 
Tolvaj a felső sarokba tő, 2:1. Jó: Ná
das, a LaFC, íedozetsora ée Tolvaj (a 
mezőny legjobbja), ilietv® Matrac Varga, 
Kéri ás Muszka^

BVSC—Rákóczi
Debrecen. ÍOtK! néző. Vezette; Ferfáié. 
DVSC: Keskeny — Csókái, Erdei —

Elek Erdélyi, Galambos! — Kristóf, 
Szabó. Bihari, Milye,. Nagy.

Rákóczi: 'Ka ly  — Szlivkár, Hlívják — 
Pásztor, Kaintz. Bátyi — Leblank. Vitéz, 
Balázsházi, Simonyi, Gaál: ■

Pompás időben', jó talajon került sorra 
a. mérkőzés. Az első félidőben a Rákóczi 
nagyszerűen tartotta masát, szünet után 
azonban kiütközött a kassaiak fáradt
sága. A  hazai csapat támdásai csak a 
35 percben hoznak eredményt: Szabó
átadását Nagy húsz méterről, védhetet
lenül küldi a bal felső sarokba. 1 :0. 
A vendégek is támadnak, de a hazai 
védelem résen van A 40. percben Balázs- 
házit a büntetőn belül buktatják, de a 
játékvezető sípja nem szól. Szünet után 
a DVSC teljesen a kezébe veszi a játék 
irányítását. A 1L percben Nagy, a 16. 
percben' Szabó, majd s 20. percben 
Kristóf! a göllövő. 4:0. A  30. percben 
Szabó az ötödik gólt rúgja. Jó: Keskeny, 
Csókái, Erdei, Elek, Szabó és Nagy, 
illetve Szlivkár, HlivjáSs, Vitéz és Balázs- 
házi*

Ganz—SK Rusj 2 :2  (1 :1 )
Ungvár. 500 néző. Vezette: Ferencd. 
Ganz: Dénes — Kerti, Várkuti: —

Budinszki, Szálai, Virág — Hollós!, 
Simon. Perényi, Füzesi, Bartos.

Rusj- Zsizsnyovszki —  Vaszócsik i., 
Kopcaal II. — Kahán II., Szovga, Kop- 
csai I. — Oláh, Csancsinov, Jühvid, Kraj 
nyák, Cvékus. '

Sáros, mély talajon erösiramú játék 
alakul ki. Eleinte a Rusj támad többet. 
Ennek ellenére a Ganz szerzi meg a 
vezetést. Az 5. percben- Hollós! elfut és 
szép beadását Perényi kapásból a bal 
felső sarokba vágja. 1:0. A  19. percben 
gyors ungvári támadás gördül végig a 
pályán. Dénes kifut. Kerti azonban 
akadályozza a védésben. A labda Cvékus- 
hoz kerül, ő lő és döcögős labdája be
gurul az üres kapuba. 1:1. A ' második 
félidőben még fokozódik is az iram. 
Izgalmas, érdekes a játék. A  34. perc en 
Szalai 30 méteres szabadrúgása az < a 
várt kapuba jut. 2:1. A  43. percben 
Krajnyák lövését Dénes elvetéssel fog. a 
ugyan, a játékvezető azonban gólt ítél. 
Szerinte Dénes már a vonalon túl fogta 
el a l.V’ dát. A  Ganz reklamál, de hiába. 
2:2. A  vendégcsapat és a mezőny, leg
jobbja Hollós!. Kívüle Virág és' Dénes 
játszott jól. Az ungváriaknál Vaszócsik I ,  
Kahát II., Kopcsai I. és Csancsinov jeles
kedett, _  ,

SalgSE Ö ti 3:3 (3:2) 
Salgótarján, 500 néző. Vezette: Lantos. 
SalgSE: Klinesok — Sümegi, Wéber

— Kleiban, Takács, Mester — Kontár, 
Kovács, Szabó I., Trubtánszky, Szabó II.

ózd: Sztani — Hoduj, Asztalos —
Bisztrl, Miskolczi, Matusz — Farkas, 
Anocskal, Tóth, Alberti, Felvidéki.

A fiatal játékosokkal megerősített 
SalgSE nagyszerűen játszott első bajnoki 
mérkőzésén. Az 5. percben Szabó I. 17 
méteres szabadarúgása védhetetlenül vá
gódott a hálóba. 1 0. A  7. percben ka
varodás támadt az ózdi kapu előtt, 
amelyből Trubiánszky szerzett gólt. 2:0. 
A 11 percben Szabó I. eredményes. 3:0. 
A 35! percben Anocskal 3:l-re szépít. A 
40. percben Felvidéki !i:2-re javítja az 
eredményt. Szünet után az ózdiak fel
jönnek. A 25. percben Alberti kapu- 
előtti kavarodásból egyenlít. Jő: Kim
osok (a mezőny lrgjobbja) és Takács, 
illetve az ózdból Farkas és Felvidéki,

UUNA-CSOPOKT
il. Szegedi VSE
2. Szomb. FC
3. Pécsi DVAC
4. Vasas
5. Zugló
6. BLK
7. MTK
8. Pénzügy
9 D. Magyarság

10. SzeAC
11. Sopr. VSE
1 2 . Sopr. FAC
13. Postás
14. Egyetértés

14 7 
14 8

14 6 
14 5
14
14
14

32:19 19 
30:18 19 
29:21 18 
30:25 18 
23:21 15 
33:31 15 
25:23 14 
26:26 13 
25:27 13 
25:28 12 
19:28 11 
37:41 10 
26:32 19 
13:33 10

BLK—Pécsi DVAC «:8 ( • : »  
Váel-út. 4*1 nézd. Vezette: K . Nagy.
BLK: Paál -- Krivám, Leürei — Burai, 

Gu:{. Siroki — Viola, Pén«*. Brlmmazky, 
Jágor, Baylinka. _ . _

Pécsi DVAC; GroedloB — Loós, Benoe 
— S'zalay, Gálosi II.  G-álosn I  — RaxiTiai, 
Szika» Onódy I I 9 Onódy I« K«Hzdera 

A  széltől támogatott BLK  kezdés után 
nagy fölényben van, de a csatársora 
sokat pepecsel. Jager Bsabadrúgása az 
első esemény, de a pécsiek kapufája 
ment A  BLK fedezetsora, tömi a csatár
sorát labdákkal. A  30. percben esik a 
félidő egyetlen gólja. Szik* húszméteres 
szabadrúgása as oldallécről a hálóba 
pattan. 0 :1 ,

Szünet után a pécsiek ieijönnek, mégis 
a BLK ér el dugót. A 10. percben Viola 
beadását Loós a saját kapujába vágja, 
öngól. 1:1. A  25. percben Jager öt pécsi 
védőn átmegy, középre adott labdáját 
Violának csak be kell gurítania. 2:1. Két 
pere múlva Jáger lövése Grozdicsról 
Gálosi fejére esik onnan a labda a 
hálóba Jut. 3:1. Gálos! lT.-t. kiállítják

4 35. percben Brizslnszki Bavlínka elé ad 
máris 4:1- Két perc múlva Radnai 

szépít. 4:2. A  BLK teljes egészében jó 
napot íógott ki, a DVAC-fiól csupán 
Grozdics, Loós, Radnai és Onódy I. 
említhető meg.

Soproni VSE—Pénzügy 2:0 (1:0) 
Pasarétf-át. Vezette* Endrődy. 

Sopron! VSC; Kovács — Kőműves, 
Konrád — Salamon I., Budai, Vermes — 
Fekete. Boros, Csonka, Horváth, Tóth 

Pénzügy: Simon dr — Nagy, Hering 
— Borbás, Balogh, .Selmeczí — Szatmári, 
Bodor, Hortobágyi, CirkovicS. Oláh 

Enyhe soproni • fölény közben, .a 15 
etteb«s Hagy hibájából'Csonk*, védhotet-

!en gólt 15. 1:0. Utána a hazaiak támad
nak. A  81. percben egyenlíthet®® »  
Pénzügy, de Bodor a lécnek fejel* 3Ö-U&3.Ö 
később Oláh lő mellé.

Szünet titán élénkül a játék. Mindkét 
csapat rúghatna gólt, de a csatárok, 
különösen a honiak irtóznak a lövéstől
— még a kapu torkában is tologatnak. 
Végre Fekete a 17. percben tisztán elfut 
a labdával, lövésére Tóth ráfut és élesen 
a kapuba ÍŐ. 2:0. Ezután ostromol & 
Pénzügy, de az eredmény nern változik 
Jó: Kőműves, Salamon, Fekete és Tóth, 
illetve Selmeci.

SzeAC—Zugló DSE 1:0 (2:0) 
öv-utca. Vezette: Újvári.

SzeAC; Dósai — Antal, Tóth III. dr —3 
Tatai, Kolozsi, Molnár — Vicsai, Solt, 
Tóth II. dr. Lakat, Pataki II- 

Zuglő; Krasznai — Molnár, Zurián *— 
Erdész, Pyber, Princz — Gábor, Fézler, 
Badics, Sárvári, Hoffer,

A mérkőzés előtt a szegediek virág
csokrot nyújtottak át a zuglóiaknak, 
amit azok zászlóval viszonoztak. Az 5- 
percben Hoffer nagy helyzetben hibáz. 
A  zuglói támadásra a szegediek Tóth II. 
nagy kapufájával válaszolnak. Ezután a 
széltől támogatott zuglói csapat nyo
masztó fölénybe kerül. Szünet után meg" 
változik a játék képe. A szegediek 
egymás után vezetik a szebbnél szebh 
támadásokat. Pataki II. már a második 
szegedi kapufát rúgja. Remek szegedi 
támadás végén Tóth II. a hálóba lő, de 
a játékvezető les címén nem adja meg. 
A  32. percben Fézler lő a hálóba, a 
játékvezető azonban ezt sem adja meg, 
mert a szegedi kapust akadályozták. a 
védésben. A  41. percben kavarodás tárnád 
a Zugló kapuja előtt és a szemfüles 
Tóth II. a későn vetődő Krasznai mel
lett a hálóba fejel. 1:0. Jó: Dósai. Solt és 
Tóth II., illetve Badics és Gábor.

MTK—Postás 4:2 (3:0) 
3L/őversenytér. Vezette: Moldoványi. 

Postás: Balatoni — Gyarmati, Takácsi
— Havai, Gombos, Bokor — Bajkai, 
Ludvig, Bódog. Zombori, Knausz.

MTK: Kárpáti — Aradi, Burkő —
Nagy, Turay, Daczó — Haán, Illanó, 
Nemes, Mérei, Szeder,

Az MTK megérdemelten győzte le a 
lélek nélkül játszó Postást. A. 20. perc
ben Havai a 16-oson belül felvágja Sze- 
dert, a büntetőt Mérei értékesíti, 1:0. A 
26. percben Hahn labdájával Nemes ki
ugrik, lövése a kapufáról a hálóba pat
tan, 2:0. A  44. percben Illanót a 16-os 
vonalon vágják fel. A szabadrúgásnak 
Turay áll, jól helyezett lövése a sorfal 
fölött a hálóba vágódik, 3:0. Szünet 
után a Postás veszel y»:-s támadásokat 
vezet és a 12. percben gólt isér el. Nagy 
a 16-oson belül kézzel, fogja a‘ labdát (9 
a "büntetőt Bokor a hálóba vágja, 3:1. A 
26. percben Balatoni a 16-oson kívül fut
va fellöki Nemest. A szabadrúgást Tu
ray ezúttal a lábak között küldi a háló- 
b, 4:1. A  30. percben Zombori a nap 
legszebb gólját lövi, 4:2. Jó: Kárpáti,
Aradi, Turay és Szeder, III. Takács, 
Bokor, Bódogh és Zombori.

SzFC-Vasas 3:1 (1:0)
Szombathely. 1200 néző- Vezette: Shramm.

SzFC: Fehér ■— Farkas, Szakály — 
Sohütz, Dincsei, Páncél —• Horváth Xi- 
Horváth II, Dolgos, Novotny, Tisza.

Vasas: Kerényi — Furulyás, Fárbás — 
Golács. Dőczi, Ádám — Kovács, Saru- 
vetzíky, Hermann, Serege, Salamon.

Bókáig érő sárban nagy érdeklődés 
közepette, változatos küzdelemmel indul 
a- játék. Az SzFC enyhe fölényben van* 
A 25. percben Dolgos kitör és a jobb 
alsó sarokba rúgja a labdát. 1:0. A gól 
után a Vasas erősít, majd áz SzFC har
col! ki némi fölényt, eredmény nélkül. 
Szünet után a Vasas kap jobban lábra, • 
támad, de nem tud komoly gólhelyzetet 
összehozni. Az SzFC lassan félnyomul és 
a 29. percben Horváth I  beadását Dolgos 
pompás fejessel küldi a Vasas hálójába, 
2:0. Ezután néhány percén keresztül a 
hazai csapat tűzijátékot rendez a Vasas 
kapuja előtt. A  Vasas felszabadul és a 
36. percben Hermann jó labdáját Sala
mon bevágja. 2:1. A  41. percben Dolgos 
egyéni játék után a harmadik gólt rúgja. 
3:1. Az SzFC-bŐl Dolgos (a mezőny leg
jobbja), Discsei, Horváth I  és Szakály 
tűnt ki. A  Vasasból Terényl, Furulyás, 
Dóczi éa Hermann nyújtott elfogadhatót.

Szegedi VSE—Soproni FAC 2:1 (0:1) 
Sopron. 5*00 néző. Vezette: Pcrlingcr. 
SzVSE: Papp — Domonkos. Sajtos I

— SbbŐ II.  Balogh i, Varrga — Vadas* 
Borbély I, Páli, Bakos, Kecskés.

SFAC: Balogh — Soproni I, Salamon 
I I  — Serényi, Murányi, Halász — Sop
roni II.  Ncmethe Salamon Xs Erdélyi' 
Sebes. .. . 1

Gyenge játékvezetés mellett szeren esés 
győzelmet arató It a szegedi csapat, A 
mérkőzés úgy indul, hogy a hazai csapat 
gólokkal győz. ^Már a 3. percbon SebeS 
labdájával Bálámon I  kitőr és szép gólt 
ló. 0:1. A  szegedi csapat rákapcsol és a 
goira — három kapufával válaszol. Köz
ben a Vadas—Borbély jobbazárny több' 
szőr tapsot kap nagyszerű játékáéit. A 
35. percben Halász megsérül ós a fólii'Jo 
vége felé kiáll. Fordulás után a haeá1 
Csapat támad. A  9. percben Balogh ka
pus megsérül és hat percre kiáll. A 
percben Vadas elfut, éles beadását - Féli 
kapásból bevágja. 1:1. Már döntetlennek 
látszik az eredmény, amikor a 44. perc
ben BaJoighi harminc rnétőrről kapar® 
ível és á Labda a kifutó Balogh feje 
felett hálót ér. 2:1. Jó: Pa^p, Domonkos 
Baloghi, Vadas é«s Péli, illietvc Soproo® 
I, Murányi éa Németh,,

ETO-D. Magyarság' 2:1 (Qttf 
Győr. m  néző. Ve^tfe. Palkó.

ETO: Pécsi — Fekete, Bányifc — Paff- 
Joósz, Tóth I  — Balogh. Farkai* 

Kovács I I I ,  Tóth XI, Béres.
D. Magyarság: Budavári ■— SaaS«̂ *

Sahin — Müller, Kupi, Pánozél I I I  rT 
Gulyád Békv, Csánk, Gsuíi, Páuezól 

Kezdés után a hazai csapat azonna] 
támadásba lendül. Kovács Ill-nak. majó 
Baloghnak a labdáját kell fognia Buda" 
várinak. A  nagy győri fölény ellenére 
mégis a vendégcsapat ér él gólt. A  
percben Béky húszméteres szabadrúgása 
talál utat Pécsi hálójába. 0:1. A  
után egészen a félidő végéig neam tör
ténik küiönsebb esemény.

Szünet után az ETO átcsoportosít Sa
nyik lesz a középcsatár, Kovóés I I I .  .a 
balszélső. Béres pedig Bányilt helyér® 
megy hátra. Az átcsoportosításnak xne» 
is van az eredménye, mert az ETO egy
másután vezeti a szebbnél-szebb tám0" 
dásokat. A  20. percben Tóth Ti. mag^ 
lövését Szalai ,,védi,a a kanus hely®*** 
A U-est Kovács JII. értékesíti. Kezdés* 
után Kovács I I I .  pompásan elfut és kö
zelről védhetetlenül a hálóba bombád 
2:1. Jó: Bányik, T ó t i  I. és Kovács III'**' 
illetve Béky.

s p o r t e r m e k

L U B V IG
Bp. T lté k  E - n .  18. kapfiatók
Mim  fc iin m . M v im tL  ib t ,
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Bene és a diósgyőri 
közönség

Bene meglehetősen keményen játszott 
Diósgyőrben. Ez a játékomodor sehogy 
Bem tetszett a közönségnek Húzták is 
miatta a kék-sárga középcsatárt.

— Bene hat hónapot kapsz, ha kiállí
tanak — kiabálták a Játékos fele 

Bene szörnyű dühbe gurult s 
tudomására hozta a közönségnek, 1 sy 
mi erre a húzásra a válasza.

Igen ám, de a diósgyőri közönség lm 
szerint, nem hagyja annyiban 

Az MLSz-ben akarják, feljelenteni a 
BSzKRT középcsatárát.

ia rá fs á g e > &  m é rk ő z é se it
Föv. TKör—VÁC 8:1 <4:?) Vácbűt.

Vezette- Azor. Fölényes győzelem. Gól
lövő: Jerzsabek I  (5) és Novodborszky 
(3), illetve Drótih. 

p m t k  t i — i,T( vegyes 3:i 
LaFC II.—PMTK 2:1 (1:0).

Vezette: Ebiinger. Egyenlő erők küzdel
me. Góllövő: Kolláth (2), íll. Balázso- 
vits.

Hungária SC—Elektromos II. 5:3 (2:3). 
Latorca-utca. Vezette: Sárost. A  lelke
sebb Hungária szerencsével győzött. GOl- 
lövő: Kosaras (3), Szabó (öngól) és Fet- 
í'áss, illetve Zlonszky, Fekecs és Húszai.

K. Törekvés—SzRTC 1:0 (0:0). Ren- 
Ocssy-lelop. Vezette:.. Potoreczky. Idény- 
eleji mérkőzés. Góllövő: Torok.

ETC—MeSC 4:2 (2:1). Erzsebehu. Ve
zette: KcrnmüUcr. Az. ETC megérdemel
ten uvert. Góllövő: Simon (2) és Simo
nit* (2), illetve Hiúira. (2). ■

A SzAC—SzFC mérkőzés cLmar-a<it, nyjrt 
a SzAC nem állt ki.

RLK I I—M. Turul 2:1 (1:0).

Vidéki eredmények
Pécs: TVSK -PB A O  8:0 (3:0) Barátsá

gos Vezette: Koltai. Idényeleji láte*.
Gólíövő: Pénzes (2), Szabó -

Szekszárdi: Nagymányolu SE—Totnavar- 
raegyol SE 9:1 (6:1). Barátságos. Veraet- 
te- Mezei. Góllövó: Palfi (4), Orosz I 
(3), Berniig (2), illetve Sarosi.

Monor; MOVE MSE—Coropaetor 11:1 
(5:1). Barátságos. Vezette: Cseh. A mo- 
noriak jó formában vannak. faoUoyo. 
Motyovszky (5). Szabó I I  (3). Kotro -l. i  
(2), ‘ Csorna, illetve Krekó. .

Mohács: DPAC—MTE .4:1 (0:0 .Barát
ságos. Vezette: Várhegyi. A  golkáprsebb 
csapat győzött. Góllövő: Skriva-Q-öiv (-)t
Stir, Brnnd, illetve Karácsonyi. .

Szentes: SzTL—Kiskunhalasi AC , o.Q
(2:0). Barátságos. Vezette: Dudás. Mvot- 
laüi, gyenge játék, Góllövő; Jjcniner w/» 
Szemerédi (2), Kis Szabó.

Kecskemét: Szolnok I I —ÍCAC u.ö (0.0), 
Barátságos. Vezette: Bozsnyai. A  ven- 
dé0'csapat a kapu előtt jobban játszott. 
Góllövő: Vezér és Sárkány I. — KTK— 
Ceglédi -MOVE 3:2 (2:0). Barátságos. Ve- 
zetto: Kákonyi. Góllövő; __ Salli&i w)> 
Mnayar, ill. Takács ée Szebellédi.

Széfed: Móra város—Postás 5:3 (4:0).
Vezette: Gál. Góllövő: Lehotny I I  ■ U)» 
De hot a y I II ,  illetve Borosok, Csen es 
v. Ördögin -  SzTK-UTO 2:0 (2:0). Ve
zette* Kiss. Góllövő: Kóka’ es Márton.

Komárom: KFC—DAC (Győr) 4:-, (1.2). 
Edzőmérkőzés. Vezette: vitéz Lovász.
Góllövő; Szabó (3), Tóth. illetve Winkler

^Gyula: GyAC—Rokka 6:3 (1:2). Barát
ságos. Vezette; Steigerwald. A  .GyAC 
formája javul, csak még a védelme 
gverige Góllövő: Draskovics (3). Horváth 
li., Kocsis, Sztankovics, illetve Márcsai 
(2), Vozár.

Szatin ánuémeti: Előre-Barkochba 7.0
(6:0) Őszről elmaradt bajnoki mérkőzés. 
Vezetted Gere. Góllövő; Csidek (2), Er
dei (2). Pfeiffer. Farkas, Drogos.

Nagyvárad:. NAC—Bihari Turul 12:0 
(4-0). Barátságos. 600 néző. Vezette: Ko 
váos. A NAC Így állott fel: Járdái -  
Sebők. Molnár — Szurgyi, Juhász, Re
mény — Kovács II,/Kovác3 X, Spíelmann, 
Bodola, Halát!. -  A NAC vég g  nyo
masztó fölényben volt. Szünet után Var- 
dal védte a 8urul kBP'G4tL. 
dola (5)- Spíelmann (3), Kovács I I  (2), 
Kovács I  és Halát!. —- A NAC belső 
hármasa máris nagy formában van, d- 
Kovács XI is pompás. A  fedezetsorban 
Juhász. • Dernény, Szurgyi a sorrend. A 
Turul mentségére szolgál, hogy iranaen 
edzés nélkül állott ki a mérkőzésre.

sitt fittül
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a Fá.ris 
Áruház épületében

Miért nem s*éf!9% 
Bonwlfééw ? Wílnet 
vigasztalták magúr 
kát a szeged iek  T

Szeged, február 23.
A  Szolnok— Szeged m érkőzés után 

beszélgettünk M óré  edzővel. A. kö
vetkezőket mondotta,:

— A  Szolnoknak ez vo lt az első 
szegedi győzelm e. Győzelmünket 
elsősorban jobb erőnlétünknek kö
szönhetjük, a jő  erőnlétet pedig a 
sok és kom oly edzésnek.

A m ikor a szegediek kérdezték, 
hogy a kitűnő K orom  m iért csak 
tartalékként kerü lt a csopotba, a 
szolnokiak ezt mondták:

— M ert hat kitűnő csatárunk 
van, de, sajnos, csak ötöt lehet 
egyszerre a csapatba beállítani.

Bonyhády sikertelenségét a szol
nokiak annak tulajdonítják, hogy a 
szolnoki Szűcs B onyhád iná l is k i
válóbb játékos.

7 óra  20 perckor már vonaton 
ültek a szolnokiak.

A  Szeged tanyáján eleinte nagy 
levertség uralkodott, később azon
ban m ár v igasz t is találtak. E zt 
m ondották:

—  N em  ba j! A z  idény elején m in
dig rosszul szokott kezdeni a csa
pat. A  fo ly ta tá s  raajd jobb lesz!

J u g o s z l á v i a

Szerb liga
Belgrád: Jugoslavta—Gradjanskl (Skop-

lje 2:0 (1:0). BSK-Bata SK. 3:1

' 1 i;jvidék: Vojvodina—BASK 4:0 (2:0). 
Szabadka: - ZsAK— Slavia (Sarajevo)

2:0 (1:0). , . /t_ 
TancRova: Jedinatvo—Jugoslavta (Tci-

rontálalmás 1:0 (0:0).
Morvát liga

Zágráb: Gradjanski—Hajdúk 4:4 (2:2). 
Vezette: Vas Antal. A  második félidő
ben maidnem botrányba fulladt ft mér
kőzés. Kaczián gólját les miatt nem ad-

4:3
AGoldberger SE I I .—Csillaghegy 

'4:1). Szentendreí-ut. Vezette: Kiss
LSE jobb volt. Góllövő: Sasvari (2) és 
Sünscher (2), ill. Mészár (2) es Kondás.

BAC-CFC II.  5:3 (3:1). Szentendrei- 
it Vezette: Tóth. Góllövő: Bálint T2),
bég! (2) és Pálvölgyi, lil. Pópa I  (2) és 
fikács (öngól).

StISE—m . kér. TVE.2121 (2:1), 
-^ágyszombat-ii. Vezette. Király és To 
Msi. A Gamma erőnléti fölényót a Ke
rület lelkesedéssel ellensi'ilyozta Góllövő: 
Nyers és Dorogi, il. Frindt és Andahazi 
(11-esbő). . .. ..

Gázgyár II.—33 FC II.  8:1 <2:0).
Aquincum. Vezette: Zloch. Góllövő.
3yöri (2) és Orbán dr, ill. Vigh.

Gázgyár—33 FC 2:0 (2:0'. Aquincum. 
Vezette: Tóvári. A  sáros talajon a Gáz
gyár jobban mozgott. Góllövő: Fűzi és 
Gryöri

Cs. ’ MOVE—SAC 4:2 (1 :1) Csepel.
Vezette- Hernádi. Góllövő: Erdélyi (2), 
Horváth II. és Hevesi, illetve Fntz és 
Preininger. , ., -

VVMTK vegyes—Magyiir Fosztó 5.0 
(3:0). Góllövő: Dávid (2), Szabó. Fritz és 
Komáromi. „ „  M

Magyar Pamut II.—MSO H. Is i í0s®>. 
Góllövő; Ströck (6) és Szabó, illetve 
Neuhaus.  ̂ ^ , v

Gamma SziSE—BEAC 4:1 (3:1). Gól-
>övö: Molnár (2), Bús és Turner, illetve

Itákoskercsztnrl TE—MOVE VTSE 9:0 
(5:0). Rákoskeresztúr. Vezette: ydrda.
Góllövő- Siífler (3). Pusztai (2), Juhász
I- (2), juhász II. és Nyulasl.

Magyar Pamut—WoSC 8:3 (4:0). Uj- 
Pest. Horthy Miklós-út. Vezette: Rauch- 
Waul. Góllövő: Papp (4), Vida III., Kulics 
Haraszek és Stefkó, Illetve Jáni (2).
, KSC—IISE 4:2 (3:1) Kelenföld
Vezette- Pásztói. Góllövő: Karajos 1. (2), 
Piri ti és Görög. Illetve Spiola és Mrázik. 
v Juta—MFTR 3:2 (0:0). Szekszárdi-ut.
Vezette- Fizil Góllövő: Badics (2) es 
Hratkl, illetve Éles és Polcz 
,  SzAC—KSC 3:2 (1:0). . Gergely-utca.
Vezette- AmbroVics. Góliővo: Vasa,s,
Szabados és Kováfts II., illetve TeveU és 
Kiss TU-esböl).

M. Textil—MOVE Budakalász 1H (0:0). 
^IJFC—Budakalász 7:0 (3:0). Góllövő:
Hidegkúti (4), Soszták IV., Sebestyén II.

, KTK—KEAC 6:2 (4:2). Góllövő: Zieg- 
ler (3). Novotni (2) és Katona, ill, Flö- 
zlán (2).

FIIAK—TEK 2:0 (1:0). URAK-pálya. 
Vezette: Fúrián, Góllövő: Gelencsér es
Tárnok. . ..

PATE—BTK S:1 (1:1). Pozsonyi-út
Vezette: Molnár. Góllövő: Galgóczy (2) 
*0 Volkán I. iil. Schlakta.

KSC—Kalapos 4:1 (2:0). Szőnyi-ut Vé
r tté : Kiss. Góllövő: Dóra, Simon, Lasik 
és Fenyvesi, illetve Nagy.

OTK—FSC 2:1 (0:0). Vörösvári-ut. Ve- 
Jette • Mogyorósi. Góllő vő: Kégel és Beli, 
111. T; í’ r̂ifTÓI). -V

tJTSE—MSC 8:1 (2:0, 1:0, 0:1). 
GóUÖvö: Molnár (2) és Piló, illetve 
kovács

Testvériség— PSC Tatal‘
^v- Vezette; Dévényi. Gőllövö: Blas- 
Jtö (3), Koppány (2), Horváth és 
Molnár, ill. Koletics III  és Tamás.
,Kac —Hof. se  2:2 (1 :0). Kispest. Vé

r tté : Uradin. Góllövő: UUeska I I  (2, 
eK;et 11-esből), 111. Pantocslk és Mikő.

KSSE—BRSC 4:0 (2:0). Rákosfalva,
vtaette: Klö2l. Góllövő: Manolovlcs (2), 
“ Vimldt és Gabrics. Tr

SASC-SzNSE 4:0 (2:0). Sashalom, ve- 
ÍJtte: Gál. Góllövő: Fürgang, Petrovies, 
Munkácsi és Kocsis.

Kistex—Filtcx 5:2 (2 0). Kispest. Ve- 
Srtte: Horváth. A Kistex nagyszerű. Gpl-
Sv6: Pazekas (2), Janicsák (2) és Tóth, 

Bácsfai és Kalapos.
VT®—Göldbergcr SE 3:2 (2:0). Me-

gyeri-üt. Vezette: Goda. Az UTE mind
jét .-félidőben jobban játszo-tt. Góllövő: 
«?xváth. Schubert és Jobbágy. iU. Me- 
*** v2)„ , ,

Békéscsaba: Békéscsaba MA\r—CsAJv
2-í (0:0). Vezette:. Szpevár. Góllövő.
Faljó és Viák, illetve Simon. — Békés
csabai Törekvés—BIKE 9:2 (5:0). Ve
zette: Thomka. ___

Kunszentmárton: KüTE—Békésszent-
andrási HSE 4:3':(1:Ö>. Vezette: Fazekas. 
Góllövő: Molnár (2), Busái és Józsa, ill. 
Szilágyi (2) és Birgés (öngól).

Gyomai GyTI-C—Kunrlorosi TE 
(2-1). Barátságos. Vezette: Hazai. Gól- 
lövő: Csáki (2)„ Ili., Baukó (2).

Tatabánya: Fipai Kinizsi—T8C II. 3.1 
(1:0). I. o. bajnoki, kezet,e:_ hal: 1 
Erősiramú, helyenkint durva mérkőzés. 
Góllövő: Varga (2) és_ Bősze, XII. Stum- 
mer. Buriánt és Szabót a játékvezető a 
Kinizsiből kiáll,tóttá. .

Orosháza; OTK—Szentesi Ma / -̂ -j- 
Edzőmérkőzés. Vezette; Kovács. 

Igen gyenge formák. Góllövő; Merksz és 
Springer, illetve Asztalos. ■

Makó: MTK—Kecskeméti MÁS  6:2
(2:1) Edzőmérkőzés. Vezette: Gombkötő. 
Góllövő: Ponyecz (2), Kiss, Bajusz,
Prikker és Jáger, illetve Kovács II. 
MTK I I — Szegedi FIE  8:6 (5:4). Edző
mérkőzés. Vezette: Szopori.

Kolozsvár: Bástya—MÁV 5̂ 3 (3:0).
2X35 perces edzőmérkőzés. KAC—KMbL 
2:0 (1:0). 2x30 perces. edzőmérkőzés.

K éz i l abda -
felszerelések

Fegeífinyöscbben
Payer Spert-nil
[V., Váei-u. 8. (udntkta T. 188— 025

N agybánya: N S E — „Szerencse fe l"  
10:0 (5 :0 ). Barátságos. Vezette:
Harmat.; Sáros, nehéz tala jon kiadó3 
edzöroérközés. A z  N S E  nagyon jó 
form ában van máris. .Góllövcí, Lu 
kács (4 ), Szőek (3 ), Neum ayer (2 )
és Dalos. .

Székesfehérvár: Álba Regia—Előre 3.2
(3:ij. Dijmérkőzés. Vezotto- C«ád«r. ke-
héz győzelem. GoUovő: Raffal II. N Jg 
és Kürtösi, illetve Molnár. — Előre I I — 
ARAK  I I  4:3 (2:1). DíjmórMzés Ve- 
a:.tte: Javoro-ssy. Góljovo: Kardos ( )̂, 
Frosohl és Petrlk, illetve Czirkclbach,

HBonyhtd:TB TK -B . MOVE 0:0..Bajnoki. 
Vezette: Módér.- Egyenlő eíők, ig a zs á g  
eredmény. ■-' '■ -. ■

Ha a hátvéd passzol
A DIMAVAG-BSzKKT  mériffeéB mtán 

nagyon leiinncolt volt a fővárosi 
öltözője. Mindenki irt igyekezett talata* 
n szerintük váratlan yeresegre. A  Jeg- 
tübben Biró Sanyit okoltak. ,

— Látod öreg fiú, — mondotta a vA 
lógatott hátvédnek Kutrucs edző. — A 
harmadik gólt miattad kaptuk. N€Jce~> 
mint öreg válogatott játékosnak tudnod 
kellett rvolna, hogy a hátvédnek sohasem 
i-sabffdj passzolnia. Aa utolsó gólt ősért 
kaptuk, mert te felszakadttá rúgás he
lyett kisasszony módra - körőmpasszt 
adtál.

BTE II-M TS E  I I  í : »  (1:»). „  „T 
WMTK—Törekvés II.  3:2 (3:0). Hun- 

gária-út. Vezette: -Wéber. Az I. félidő
ben nagyszerűen játszott ar WMTK. Gól- 
lövő: Haica, Jéger és Kiss, 111. Dóri és 
Virág.

FTC—KTK  4:2 (1:1). Fortayák-utca 
Ve®ette: Szigeti. Az BTC-ben ezúttal- egy 
ferencvároKil profi játékos sem szerepelt. 
Góllövő: Horváth (2, egyet U-esből) és 
Várszegi (2), ■ illetve Pintér ée Nonn
(U-esbóöo

Veszélyes
figyeímezíetés S $P§rtf8!WÉf@Íiifi1©Z

A Gamma—Haladás második félidejé
ben Sütő hatalmas felső kapufát loU.
A  csatár bosszankodva csóválta a fejét 
Egy szombathelyi szurkoló így kiáltott
be neki: .. , -

— Ezt csináld meg niegegyszer.
Megint Sütőhöz kerül a labda, a játé

kos vezeti, meglövi s a labda színié 
centiméternyire pontosan ugyanazon a 
helyen találja el a felső kapufát.

A szombathelyi szurkoló ijedten Je- | 
győzte meg: !

_  Most már nem figyelmeztetem, 
mert hátha elhibázza és ralim'vei lejjebb 
lövi a labdát..., ,

V ÍV Á S

A BEAC ¥l¥Óversenye j
Harm incnégy versenyző indult a i 

B E A C  elsöosztályú kardversenyen. |
A z  első fordulót hat csoportban,^ a 
középdöntőt három csoportban v ív - tlóS PO H T  
ták M ár az előm érkőzések során i 
e lvérzett néhány olyan vívó, akinek 
a döntőben előkelő helye lehetett 
volna. A  Pá lócz— B ércze lly  asszó 
után Pa lócs  visszalépett. A  közép
döntő második fordulójából k iesett 
Maszlay  3 . győzelem m el, m iután 
Pesthytö l és D em etertő l 5:2, o:2
arányban vereséget szenvedett. K i
esett azonkívül H om oródy  a dön
tőbe vártak  közül. Döntőbe jutott, 
a H TV K -bó l: BerczeV.y, M ikes, K o 
vács N ém eth , D em eter, a, M A p -bó l 
Gerévich, Szedmáky  és Pesthy, &
B EAO -l'ó l Bay.

A döntő délután 5 órakor kezdődött és 
lapunk zártáig n csörtélmek kétharmad 
résre folyt 1c. Eddig vettet Borozolly 5 
gyírzcleram-el 1 vorescggel. A  vtert-é 
gát a 23. csőriében szenvedte el Gerovioh- 
tő'I 5:4 arányban. A  második helyen fele
szik P «th y  3 gyözeliom, 1 vereség, azian 
sorban Kovács 4 «y. 2 v.. B «y  8 S.v. - 
v „  Gc-revieh 2 gy. #• v.. Németh 3 gy.
2 v.. SwíimAky 1 ptr; 4 v., Mikes 1 .
4 v., Deniatev yyőac.bcni néllvül v >

ta meg a jólműköflő játékvezető. 
duk játékosai tiltakozniaiw^.ak emiatt, perce- 
ki? íŰl' a játék, de aztán mégis csak 
jobb belátásra térnek.

Splií: SK Split-HASK 1:1 (1:0). 
Eszék: Konkordia—Slavia 2:1 (2:0). 
Sarajevo: SASK—Vasutas (Zágráb) 1:0

( \ arasd: Slavia—Bácska 4:3 (1:2). 
Barátságos mérkőzés 

Apafin: ASK—Sport (Zombor) 7:1 (6:0). 
Nagybecs kerek: Obilics—Schwábische

7:3 (4:0). — Radnicski--Borac 4:1 (4:01. 
Bácstopolya: JAK—Krivaja 7:0 (2:0).

AZ ERDÉLYI LABDARUGÓ- 
KERÜLET KÖZGYŰLÉSÉN

a hivatalos lista győzött. M ind a 34 
leadott szavaza t a hivatalos listára 
esett. O rszágos közgyűlési kiküldöt
tek lettek : Szűcs E lem ér Kolozsvár, 
Jeney R ezső N agyvárad , Vájná  M i
há ly ' dr Sepslszentgyörgy. A  köz- 
gyűlés, am elyen ö-idófcilvy P á l dr 
m iniszteri ibztos is jelen  volt, üd
vözlő táv ira to t küldött az OTT-nelt 
és Gál f fy  Andrásnak, utóbbinak az 
erdélyi kerü let m egszervezéséért. A  
JT  országos közgyűlésén W elser 
La jos K o lo zsvá r és K iskós  An ta l 
K ézd ivásárhely  képviseli az erdélyi 
kerületet.

!|

I
B U D A P E S T

B IR K ö Z ö B A J N O K S A G A

vasárnap egész nap fo ly t  a  Szent- 
k irá lyi-u tca i tornacsarnokban. A 
döntő küzdelm eket 4.00 néző nézte 
vég ig . L ap zá rtá ig  csak a könnyű- 
súlyban fe je z ték  be a  versenyt.

tt az eredmény: 1.- Gál G MOTF 2. 
Ferencz BSzKRT, S. Biczó . (Törekvői).

Váltósúlyban: 1. Hunyadvári WMTK,
a helyezésekért még folyik a küzdelem. 

A  többi súlycsoportban ez a helyzet: 
Eéffsúlvban Zsámboki C. MOVE, Csende 

(TO rltósT  és Aranya MTE között dől 
ei a bajnolcság sorsa. . . . .

Pehelysúlyban Tóth I  ÜT® !í?iI10í,ív fn  
szinte holtbiztos, második Széli BVSC 
lehet, 3. Illés D. Magyarság

Középsúlyban F inyák  (G yőri A C ) 
és M ohácsi (T estvér iség ) harcol az 
elsőségért.

ffélnehézsúlyban R iheczk i M A  VÁG , 
Tarány l D V S C  és Kovács BVSC  
van a döntőben.

Nehézsúlyban Búb is MAO gyfiaelme 
előrelátható, a helyezésért Kassai BVSC 
és Palotás BVSC küzd.

OSTENDE
e s t é n k é n t

a világhírű

R A J K Ö K
HALMOS ISTVÁN

énekel

DÉLUTÁN és este

buttolaoazz

f i i m e  k.

Kovács fél szerepelt 
V 1 I, I j 'a C H B A N

Villach, február 23.
A  többnapos nem zetközi síverseny 

utolsó napján vasárnap délelőtt a 
kissáncon az ugróversenyt bonyolí
tották  le. Eredmény:

1. Lehr 215 pont (50 és 50 m ug
rás), 2. S treim etzw eger 188.6 p. 
(43 és 44 m ), 3. Razinger Jugoszlá
v ia  175Í9 p (37 és 40 m ), 4. K lanc- 
nik Jugoszlávia.

A z  összetett verseny eredménye-. 
1. Lahr 434 pont, 2. Razinger jugo
szláv 415.9 p., 3. S treim etzw eger
407.6 p., 4. K lancnik jugoszláv
300.4 p., 5. Kovács m agyar 206.9 p.

K E R É K P Á R

Van Vliet világbajnoki 
címéhez méltóan küz
dött a „háíom világ- 
ba;iiol<“ versenyén

A Dentsehlandhalíle vasárnap nemzet
közi viadallal köszöntőibe az lMl-es re- 
úettpályoidény nyitiisát. Lz a verseny 
három vilfehajnokot és 15,000̂  lány". ki>- 
zönséjret tótolt. Az események mágnese 
vitat hatatlanul Arié Van Vliet volt. 
a szemúvoges repülő hoHaniúus — aki 
ötsztoű mezzel jelent meg a pályán, je
lezve, hopry inés mindig birtokosa a t i -  
liágbajnoki címnek. BUenfelo n dán F"lk
I Iáimon volt, «s  a remek épRésusm Ar 
az 1928. évi budapesti vilaffbainoksá!,ok 
során- 1,9 a döntőbe jútott, jelcíjlcír 37 
éves vágtázó, aki 1931-he.n Jichardot 
ütötte el a viliig Leggyorsabb fcerokpuro- 
sának bü-szkö címétói. Ée végül nyeredbe 
szállt Mcrkons is, a néi>sseru „rom  , a Ki 

t ns évi világbajnoki nr“zt _viselte. 
A DeútsclitóndhaMóban- az utóbbi tíz év 

egyik lojrifsaim,asabb ;.vitófrbn.1no.kok ta- 
láíkozója” zajlott le. A  tizfutamos küz
delemben a körítést Schorn, a svájci 
Knuffmat.n és Ehmer adta. .Â  papírfor
máiul k mefffeleíőein Van Vliet győzött. 
Ez a siker azonban korántsem volt kony- 
nvü. A  kölni Sebőm -  aki úgyszólván 
edzés Léikül vonult a fatcknftre —, két
pontos hátránnyal került csak a hollan
dus világbajnok mójrú. A harmadik he
lyen Mcrke-ns kötött ki a dán Fáik Han- 
sen előtt. A  németek tehát igen kiválóan 
tartották maffukat ebben a vészes me
zőnyben. K a u 1 marin csak az ötödik he
lyet tudta kikapan-i macáinak, pediu je- 
lcrelcR jó formában van- A német amatőrök találkozása^ j »  érde
kes. meglepő erodménnyol végződött. A 
.nagy Purann” , akit két eaztendővol ez

előtt' Budapestien annyira caodJiltu.nk — 
vereséget szenvedeti a győztes Preiske t- 
tői s a harmadik helyre Mirke került, 
aki Bunzelt a vörös lámpa lobalásara 
kénysxcrítette. . ,

A  háromfutamoe. 154-15+25 
tor vezetései versenyt a feltörő Wcmrler 
nyerte Litschi, a náluijk is jáxt Hoff 
mann es Stach előtt, . .

Érdekesnek tartjuk méz . 
bo^y a német verHenyzó-k kivétel nélkül 
katonai szolgálatot telj-esítcnelr s 
mégis rajthoz .álihassanak: 1 et-kétn-eti
szabadságot kaptak.^_____ ___________

A S Z T A L IT E N IS Z

ViSÁRKAP EGSSZ NAPOX AT FOLYT  
A JÁTÉK A PIARISTÁK ASZTALI- 

TENISZVERSENYÉN 
A  Piaristák aszta.! í-teniszversenyéa

szombaton a késő esti órákig játszották 
és vasárnap már délelőtt folytatták a 
versenyt. Eredmények: T

Férfiegves előny-verseny, elődöntő, go- 
tallef W M TK (19 előny)—Sombor (Fía- 
rlsták) (16) 60:52. Szőke II. (Ptóristák) 
(18)—Simon (Piaristák) (10) 60:ol, dbn- 
tő: Szőke—Lotaller 60:49.

Döntő: Szőke I I —Lotaller 60:Í9. 
Férfleaves második osztály: Tem es-

Szőke 2:0, Kun— Selinkó 2:1,. Zsoinai— 
Buszek 2:1, Sombor—Palotai 2:1, elő
döntő: Temes VÁC—Kim MTX 2:0 

Elődöntő: Zsolnai VÁC—Sombor (Pia- 
risták^ 2 ,

Férflegyes f. B) osztály: Bródi—Kun
2:0, Vidor—Lakatos dr 2:0, Csender— 
Sombor 2:0, Simon—Lantos 2:1, Selinkó 
—Palotai 2:0, Buszek—Tápay dr 2:0, Ka
czián dr—Kankovszky 2:1, Zsolnai--- 
Reichardt 2:0, Vidor—Szőke 2:0, Zsolnai 
—Rusztl 2:0, Vidor—Bródi 2:1, meglepe
tés, Selinkó—Buszek 2:0. • ,

Fériieg-yes I I I .  osztály, döntő: Komat 
I. DSC—Kun MTK. 2:1.

A KISOK pécsi kerülete kétnapos Asz
tali-teniszversenyt rendezett Pécsett. A 
mérkőzés a pécsi ciszterci gimnáziumban 
került lebonyolításra. Eredmények: Csa
patversenyben: 1. Pécsi ciszterci g. (He- 
gyi Emyet, Korda), 2. Kaposvári áll. g. 
Páros: 1. Puskás—Vai-ga (Kaposvári fk.), 
2 Hegyi—Ernyei (Pécsi ciszterci g.). S, 
Torma—Zanáthy (Kaposvári áll. g. — 
Egyéni: 1. Puskás (Kaposvári fk.), 2.
Hegyi (Pécsi ciszterci g.), 3. Varga (Ka
posvári fk.). ______  '■

•JÉG
Stockholmból jelentik: A ném etVéd

válogatott gyorskorcsolyázó viadal a^wé- 
dek győzelmével végződött, akik mind
három számban első helyen v ..gezt^  és 
az összeredmény alapján 609.393.654 542 
pontarányban győztek á németek 
A 10.000 méteres távoiu 1. Seyffarth 
(svéd) .17:54.4 p. svéd csúcs! ______ _

T O R N A

Ragyogó volt
a Postások disztornája

Sokáig emlékezetében marad a PpBtá- 
sok disztornája (innak.: a 2500 nézőnek,
aki színükig megtöltötte a Városi Szín
ház nézőterét vasárnap, délelőtt. A  ha
talmas és pompás műsor mintaszerűen 
pergett le. Nagyon tetszett a nők buzo
gánygyakorlata. Felemáskorlát gyakor
lataik, ritmikus gyakorlataik és magyar 
táncuk egymást múlták felül. A  férfiam 
gyakorlatai közül messze. kimagaslott a 
nyújtó. De az ugrások magas lovon, a 
talaj- és korlátgyakorlatok is pompásak 
voltak. Külön nagy sikere volt GsilWí 
Maréit müszabadgyakorlatának. A  hölgy- 
tornászok közül kívüle még Fehér Anna, 
Fehér Lola, a férfiak közül Sántha La
jos, Nemere, Börtsök és Baranyai tűnt

K O S Á R L A B D A

A NŐI KOSÁRLABDA VILLÁMTORNA  
I, FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYE

TFSC I.-T F S C  I I .  16:16 (™ jV- 
zette: Körmendy és Nonn. A  TF  után
pótlása, Kasztnerrel és Némethiéi az 
élen derekasan kitett magáért Kosár- 
dobó: Tankovics (8), Asbóth, Turesányl, 
v. Baloghné, Romák (2—2), illetve Kasz- 
ner. (11), Németh (5). . . . .  xr

BEAC 7.—BEAC II . it:S  (16:31. Ve
zette: Koltay és Wolf. Az egyetemiek 
első csapata nem tál dl t ellenállásra. 
Kosárdobó: Sz. Pásztor (20), Straubnü 
(14), Jaczkó ((4), Róbert és Bonis 
(2—2)

BBTE—MAFC 9:S (6:0). Vezette: Kól- 
tai és Wolf. Ha a budaiaknak jobban 
megy a kosárradobás, nagyobb gól- 
aránnyal is győzhettek volna a gyenge 
műegyetemiek ellen. Kosárdobő: Gom=
bor (4), .Haris, Regdánszky S. (2—2) és 
Regdánszky M., illetve Sz. Varga (2), 
Gábori.

BSzKRT—Gamma 7:í (3:2). Vezette: 
Körmendi és Stolpa IT. A  Gammát 'hihe
tetlen balszerencse üldözte. Kosaraobo: 
Kiss E (6) és Kristóf!, illetve Vereczkei 
és Molnár (2—2|. '

TFSC I.—MAFC th:l!i (10:5). -Vezette.: 
Badacsonyi és Dobozi. Pompás mérkő
zés A  testnevelők győzelme megérde
melt. Kosárdobó: Tankovics (12), Kutas 
(4), Romák (4), V. Baloghné (2), TuTf 
csányi (2), illetve Sz. Varga és Csimma, 
14—4), Beskó B. (2). /  . „

BEAC I.—TFSC II . <*nU. Ve
zette: Dobozi és Badacsonyi. Kosárdobó: 
Straubné (10), Pásztor (6), Róbert (3), 
Kőszegi (2), illetve Kasztner és Nemere
2_2 • r

BSzKRT /.—BEAC IT. 30:B (W;J). Ve
zette: Mészáros és Jánosházi. Kosar-
dobó: Kristóf! (12), Kis E. (6) Gaál (2), 
illetve Tésy (3), Kuhár és Kaposi.

BBTE—Gamma 13:13 (5 :i). Vezette:
Mészáros és Bácsalmási dr, A nap leg
jobb mérkőzése. A budaiak nehezen 
győztek a lelkes Gamma ellen. Kosár- 
dobó: Regdánszky (6), Gombor (5), Ha
ris (2), Illetve Wert (6), Bánki (4), Mol
nár (2). •_____  -

SÜLYEMELÉS
Az MBS* eSsőbsztilyfi sülyemelő ver

senyt rendezett a Detektív AC Andrássy- 
üti klubhelyiségében. Eredmények: Pe
helysúly: í .  Pojubai VÁC . 245 kg, 2. 
Német DAC 227.5, 3. Tokai MAC 222.5. 
Könnyűsúly: 1. Tégla BVSC 290, 2. Bá
lint DAC 235. Középsúly: 1. Bakos MAC 
390, 2. Kökényes! DAC 265, 3. Váll FTC 
262 5, 4. Győri BVSC 262. Félnehézsúly: 
1. Buronyi W M TK 300. 2. Tőth (Törek
vés) 290, 8. Horváth DAC 285. Nehéz
súly. 1. Sós DAC 385, 2, Sásdi MAC 265, 
3. Hajnal DAC 357JÍ,

B IR K Ó ZÁ S

Nagybányán a Ceglédi VSB birkózói 
5:2 arányban győztek az NSE ellen.

Barátságos visszavágó birkőzóversenyt 
bonyolítottak le Salgótarjánban vasárnap 
A SalgSE 3:3 arányban döntetlenül 
mérkőzött az Ózdi VTK  együttesével. 
Részletes eredmények: Déri SSE ponto
zással győz Lukács 0VTK ellen, Davido- 
vlcs pontozással győz Bacsó ÓVTK ellen. 
Barcsi SSE tussal veszt Istók ÓVTK 
ellen. Szőke SSE tussal veszt Gallovics 
ÓVTK ellen.' Molnár SSE tussal győz 
viadár ÓVTK ellen. Símonyi SSE: tussal 
veszt Yass ÓVTK elleu, ..................

\
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MOTOR.

A magyar motorosság 
élniakarásának volt 
tiataiinas serege zeni- 
léje a vasárnapi 
autós és motoros 
n a g y g y ű l é s

"Évek hosszú során nem történt semmi 
a magyar motorosítás érdekében, erősen 
elmaradtunk a nagy versenyben, mely
nek tétje ma nagyobb fontosságú, mint 
valaha. így  sokszoros értékű az a moz
galom, melyet Anclrássy Mihály gróf és 
Kozma Endre indított meg és melynek 
első nagyszabású megnyilvánulására teg
nap, vasárnap délelőtt került sor„

Többezer főnyi lelkes autós és motoros 
gyűlt össze & budai Vigadó nagytermé
ben, hogy hitet tegyen a raotorosság 
mellett.

Az értekezletet András sy Mihály gróf 
nyitotta meg, majd átadta a szót Zseni- 
bery Gyula dr-nak, aki kifejtette a mo- 
torositás nemzeti és nemnzetvédelmi 
szükségességét, Mindenkinek, akinek 
erre tehetsége és hajlama van — ügy
mond , tegyék lehetővé, hogy

a gépjárműnek nemcsak a vezetését,
hanem a kezelését Is tökéletesen elsa

játíthassa.
Nádas Károly felszólalása Igen talá

lóan és képszerűen ecsetelte a motoro
sítás céljait és értelmét. Tomboló tet
szés fogadta befejező szavait, melyek 
szerint Magyar ország ma, a népek, nagy

c i k k e k  StlwáSóaM?

'küzdelmébe®, én versenyében ér,
ahány magyar a motorhoz ért.

Kováts Sándor, az ismert pilótanevelő 
és hajdani motorkerékpárba jnpk Igen 
érdekes oldalról világította meg a kér
dést.

— A  nagy fontosságú repülő kiképsés- 
ben roppant szerepe van a moiorosítás- 
suzte — mondotta a népszerű repülő —, a 
motoros és autós 25 százalékkal rövidedb 
kiképzési idő alatt válik kész pilótává, 
hiszen magával hozza a motornak nem
csak a szer etetőt, hanem a hozzáértés
nek, tapasztalatnak és tudásnak azt a 
gazdag tárházát, amelyet egyébként 
csak hosszú idő alatt lehet belé súly kölni. 

Kovács Béla gazdálkodó m Diószegtay 
Ottó br. tanácsos a mezőgazdaság szem
pontjából hangsúlyozta a motorosítás 
fontosságát és kiemelte a gazd a társada
lom nagy érdeklődést a gépesített mező- 
gazdasági szerszámok iránt, melyek nem
esek rr&L>n y iségi l ég, h anem m inőséigi lég 
is kedvezően befolyásolják a termelést. 

Kozma Endre sokszoros bajnokunk a 
terhek könnyítését sürgette és kérte a 
hatóságokat

C vizsga® é« adómentes kismotorok 
kedvezményének kiterjesztését 2M 

kem-ig,
Fon tojnak tartotta, hogy az egész or- 
Kzágbao induljon meg a motoros kiképzőé, 
Állítsanak fel olyan tanfolyamokat, me
lyek a vékonypénzűeknek is lehetségessé 
teszik a vezetés, kezelés, karbantartás és 
javítás elsajátítását.

Nagy sikert aratott Ankner Béla, M~ 
ssólaJásában kifejtette a motorosítás szo
ciális vonatkozásait, melyek az egyes 
társadalmi rétegeket hozzák egymáshoz 
közelebb.

Megállapíthatjuk, hogy m értekezlet 
oúhesr volt a javából, Megmutatta az utat, 
melyéé haladni kell, melyen elérhetjük a 
célt. Nagy Örömet keltett a motorosok 
és autósok körében, hogy végre kézbe 
vették a zászlót, mely mögött 

as ®gés* magyar motorossal? csopor
tosul,

M én  még* sjeva késő, talán még sikerül 
behoznunk az elszenvedett hatalmas idő
beli hátrányt. Ha a hatóságok is azt a 
jóindulatot és megértést tanúsítják, ame
lyet a motorosítás megérdemel, akkor 
remélhetjük. hog3 & vasárnapi gyűlés a 
effiebb motoros jövőnek volt a hajnal ha-

O P O R T É M M E T
° J . E L V É  N  X T  készít

M O R Z S Á N Y I  J.
IV., VAczi-n. 86. Telefon: 182-217

ÖKÖLVÍVÁS

R eg ge l
a h egy ek ben , este 
a tornaterem ben
(Ez Moreyon napi 
edzése)

—- A  rendesőség közleménye —  
Cheo Moreyon, a kitűnő kubai né

ger ökölvívó a tőle megszokott szor
galmas edzéssel készül a február 
28-1 mérkőzésre. Moreyont, mint 
dzelőtt is, most is Dobránszky Ist
ván, a  MÖSz edzője készíti elő a 
mérkőzésére. Dobránszky a néger 
öklöző formájáról a következőket 
mondotta:

—  Moreyon végre már elérte 
igazi formáját. A z  eddigi mozgása 
is remek volt, most azonban még 
jobb, mmt valaha is volt. De  
nem csoda. Naponta kétszer 
tart edzést. Reggel a tmdai 
hegyekben futkáros, este pedig a 
rendes tornatermi edzési végzi. En
nek következtében a kitartóképessé
ge roppant nagy. A  mozgása is tö
kéletesedett. Ha megfelelő ellen
felet állítanak vele szembe, a kö
zönség igazán élvezettél nézheti 
majd Moreyon öntözését.

Elmondotta Dobránszky azt is, 
hogy Moreyon külföldön is igen 
népszerű. Kedveli öt közönség, ver
senyrendezőség egyaránt. Egyre- 
másra jönnek az érdeklődő levelek, 
a  meghívások a világ négy tája 
felöl. Moreyon egyelőre nem tudja, 
melyiknek is tegyen eleget, tehát 
egyelőre marad, i

Jászai kiöléssel győzött, 
Podányt kiütötték
Torma 1I.9 Frigyes, Németh és 
Oláh nem jelent meg a i ököl*' 
v í v ó  v á l o g a t ó n

V a s á r n a p  délbe® rendest® a MÖSz 
az első válogatóversenyét az EB-re. 
A Royal Varietében megrendezett 
viadal mintegy 600 nézó előtt folyt 
ie. A  kijelölt 11 p á r  helyett csak 8 
p á r  mérkőzött, mert Torma II, Fri
gyes, Oláh és Németh nem jelent 
meg a színházban, Szelezsán ellen 
Podány „ugrott bes‘ pehelysúlyba®, 
de vesztére, mert sokkal nehezebb 
ellenfelétől kiütéssel kapott ki. A  
budapestiekkel ellentétben a vidékiek 
mind megjelentek. Közülük Darui, 
Daróciéi I  és Pálffy egészen jól ök
lözött. A  budapestiek közül JSfeeie- 
zsán, Csontos, Beme, Homálya és 
Jászai mozgott JÓL A  mérkőzések 
lefolyása:

Harmatsű-Iy: Darai (Debreceni
TE) győz Szempiás (Magyar Posz
tó) eUen. Darai kemény horgokat 
üt, ezek találnak Is, mert Szampiás 
szurfkálás helyett verekszik. A z  eisö 
két menetben Darai jobb egy haj
szállal, a harmadikban visszaesik, de 
így is győz. Nagy különbség nem 
volt közöttük.

Pehelysúly: Bzelezsén WMTK ki
ütéssel győz Podány BVSC ellem. A  
hat kilóval könnyebb Podány egy 
jobbhorogtól mindjárt a mérkőzés 
elején megroggyan, a menet vége- 
felé egy gyomorütéstől leül és hagy
ja magát kiszámolni.

Darőczi I  (Kolozsvári Vasutas) 
győz Patyi I I  ( Srsekujvárl LE ) 
ellen. Patyi hatalmas horgokkal 
kezd, fölénybe is kerül. A  2. menet
től kezdve azonban Daróczi ügyesen 
elkerüli a nagy ütéseket, eliép, elha
jol s, rohamozó Patyi elől s közben 
jól szurkát Sőt horgokat Ss mer 
ütni. A  közönség ünnepli <54 a mér
kőzés végén.

Könnyűsúlyú Strincs BSzKRT 
győz VojnovUs BVSC ellen. Végig 
kiegyenlített verekedés folyik. Voj- 
novits kemény egyeneseket és hor
gokat üt, a hosszúkaraj Strincz jól 
szurkál. A z  igazságos eredmény 
döntetlen lett volna.

Váltósúly: Berni BVSC győz Ko
rányi MAF'C ellen. Nagy halhorgai
val Bene az első menetben valamivel 
többször talál. A  2. menetet Korá
nyi támadja végig, kemény jobb- és 
balhorgokat üt, Bene alkarütésért 
megintést kap. A  3. menetben Bene 
nagy jobbhorga betalál: Korányi 
7-ig földön van. Nagy akaraterővel 
felkel és végigharcolja a mérkőzést, 
noha azután is tneg•■megroggyan.

Középsúly: Csontos FTC győz
Köss M AVAG ellen. A  hosszabb 
Kasa verekszik, ahelyett, hogy szur- 
kálna és így bizony kemény horgo
kat és felütéseket kap. Csontos vé
gig fölényben van, győzelme vitat
hatatlan.

Félnehézsűly: Jászai WMTK ki
ütéssel győz Pálffy (Kolozsvári

Vasutas) éUen. Pálffy két meneten 
leeresztő! nagyszerűen verekszik: ke
ményen üt, jól védekezik (néha egy 
kicsit mélyen hajlik). Az első me
netben Pálffy határozottan jobb, a 
másodikban kiegyenlített harc fo
lyik. A  3. menet elején egy közepes 
erősségű jobbhorogtól 8-ig lemegy a 
fáradtnak látszó Pálffy, majd egy 
halhorogtól leül és engedi magát ki
számolni.

Nehézsúly: Homálya
lénnyel győz Vadász 
Vadász nem ellenfél : 
levő Komolya számára: 
rint üti meg őt az FTC 
menet végén Keveház: 
zető lelépteti Vadászt, 
győz Komolya,

FTC eröfö- 
BVBC ellen. 

a formában 
tetszéssze- 

i-ágyú. Az I. 
mérközésve- 
Eröfölénnyel

H é lf n ©rwöai w lzs^á ’a tra  ke i! 
jelentkeznie a négy „beteg" 
i k S l v i v é n a l e  8

Enikő Béla ökölvívó szövetségi kapi
tány felháborodottan nyilatkozott a 
négy távolmaradt ökölvívóról a vasárnap | 
délelőtti válogató után.

Azt mondják, hogy beteg mind a \ 
négy. De ezt miért nem jelentik be ne
kem hivatalosan?

Sulkó jelentette az esetet Kankovszky 
Artúrnak, a MÖSz ügyvezető társelnöké
nek. Egy ideig tárgyalták az ügyet, 
majd Sulkó ezeket mondotta:

— A négy ökölvívó hétfőn est© 7 óra
kor kőteles megjelenni es MÖSs-ben és 
köteles megvizsgáltatni magát a szövet
ség orovsávalo Ha nem jelenne meg a 
négy öklöző, versenyzési jogukat nyom
ban felfüggesztjük, A Budape&i-bajnok- 
ságon már nem te vehetnek részi!

<t

BOY PERCEN MÚLOTT,

hogy nem tudták szombatosa este „hiva
talos formák** között lebonyolítani a 
Lapterjesztők—BTK ökölvívómérkőzést a 
Bérkocsis-utcában. Történt ugyanis, hogy 
a Rövid BTK—Maczlcő dr KMAC bemu
tatómérkőzésen Maczkó dr karja meg
rándult és — orvos nem volt a helyszí
nen. A MÖSz hivatalos kiküldöttje várt 
félórát az orvosra, majd a mérkőzéseket 
nem engedte tovább folytatni. A kapu 
kijáratában azonban MÖSz kiküldötte 
összetalálkozott a telefonon rendelt or
vossal, de nem volt hajlandó visszatérni 
a „színhelyre8". A  mérkőzéseket — edző- 
mérkőzések keretében —■ megtartották, 
de a közönség bosszankodva vette tudo
másul a barátságos összecsapások elma
radását, Mindez egy percen múlott, , .

ököl vívó verseny Szolnokom i Pesterzsé
beti leventék—Szolnoki leventék 8:8.
Eredmények: Sípos—Sándor mérkőzés
döntetlen, Kelemen győz Molnár ellen, 
Hidvéghy, veszt Miriszlai ellen, Raksai 
veszt VoJóczí ellen. Bakos—Lázár dön
tetlen, Dunai győz Tóth ellen, Balázs 
győz Szabadszállási ellen, Siványi veszt 
Csapó ellen. (Az előlállók a pesterzsébe
tiek.) A  mérkőzés után került sor a 
Moreyon—István hivatásos ökölvívók hat
menetes bemutatójára. Eredményt nem 
hirdettek, de szemmel láthatóan Moreyon 
volt jobb.

F Ő IS K O L A

SyéiP ws®*#Riföi€ a f#isls@lal 
!® a k © r «s ® lfá * ! f t  b a jn o k s á g *  
feass

A főiskolás bajnokságba® alig akadt 
induló. A  férfiak még csak kitettek ma
gukért, d© a hölgybajnokságban Öllé 
Edit egyedül indult. íg y  itt a rendező
ségnek értékszintet kellett megállapíta
nia. Szerencsésen Öllé Edit ezt elérte és 
így a bajnoki cím jogos birtokosa lett. 
A páros műkorcsolyázó bajnokságot pár 
hiányában nem lehetett megrendezni. 
Eredmények:

Magyarország 19̂ 2. évi főiskolai női 
műkorcsolyázó bajnokai Öllé Edit 821.11 
pont S. h. sz.

Magyarország 19̂ 1. évi férfi főiskolai 
műkorcsolyázó bajnoka: Terták Elemér
dr 1137.9 pont 3 h. sz., 2. Barcza-Rotter 
Féla dr 1066.4 pont 6 h. sz., 3. Hollay 
Ferenc (Kolozsvár) 72(5.7 pont 9. h. sz.

Budapest-kerület 19J}10 évi bajnoka: 
Barcza-Rotter Béla dr.

Vidéki bajnok„° Hollay Ferenc (Kolozs
vár),

A Testnevelési Főiskola szombaton a 
műjégpályán rendezte B. Stieber Lotti 
és Arató Géza szaktanárok vezetésével 
mű- és gyorskorcsolyázó bajnoki verse
nyét, melynek eredményei a következők: 
női imíverseny: 1. Börzsöny Baba, 2.
Páll Magda, 3. Makiári Erzsébet; férfi 
műverseny: 1. Roldis László. 2. Bokrossi 
József, S. Jászó Tivadar; női váltőfutás:
1. IV. évfolyam (Romák, Cséfalvai, Tan- 
kovits Börzsöny), 2. III. évfolyam, 2. 
I. évfolyam; férfi váltófutás; 1. III .  év
folyam (Bolemányi, Jakab, Venceslav, 
Bokrossi), 2. I. évfolyam, 3. a IV. és
III .  évfolyam vegyescsapat.

IFJÚSÁG

.4-KISOK
műkorcsolyázó bab 
nokságát Király Ede 
és Saáry Éva nyerte

Szombaton este 9 óráig tartott a 
KISOK műkorcsolyázó bajnoksága. Az 
eredményt csak jóval 10 óra után tudta a 
bíráló bizottság megállapítani.

Kezdő lányok: 1. Matusik Zsuzsi 194.03 
pont, 7 h. sz., 2. Markotay Irma 186.39 
pont, 10 li. sz.. 3. Czcck Kamilla 190.4 
pont, 9 h. sz., 4. Kékessy Jolán 188.89 
pont, 10.5 h. sz., 5. Markotay Ágnes 
186.47 pont, 12 h. s z , 6. Czab&lay Lenke 
173.24 pont, 15.5 h. sz., 7. Bodrogi Márta,
8. Draigonite Ágnes, 9. Caeck Agn.es,
10. Sparber Ilona, 11. Kanitz Zsuzsi. 

Kezdő fiúk: 1. Tarkó Ferenc 147.53 pont
4 h. sz., 2. Herczogh József 145.24 pont,
5 h. sz.

Haladó lányok* 1 Saáry Marika 365 6 
pont, 3 h. m., 2. Gőbel (Paizs) Magda.
S28.4 pont. 7 h. sz., 3. Bódy Marika
326 pont, 8 h. sz.

Haladó fiúk: 1. Molnár Rudolf 307.3 
pont, 3 h. sz., 2. Kálmán Ferenc 254 pont.
6 h. sz.

Leány bajnokság: 1. Saáry Éva 896.99 
pont, 4 h. sz., 2. Popp Márta 889.71 pont, 
5 h. sz., 3. Kékessy Jolán 838 96 pont, 
9 h. sz.

Fiúbajnokság; 1. Király Ede 1133 pont. 
3 h. sz. (egyedül indult).

N é m e to r s z á g  
n y e r te  a ga rm isch i 
k © r© n g t© r«á f
M ayyaro 'szág negyedik lett

Garmisch, február 2S.
A  garmischi jékorongtorna va

sárnap befejeződött. A  magyar csa
pat az; elődöntőben vereséget szen
vedett Németországtól és így va
sárnap délután a harmadik helyért 
mérkőzött Svájccal. Ennek eredmé
nye:
Svájc— Maayarország 4:2 ( 2:0, 1:1, 

l : l )
Vezette Stenberg és Kessler. —■ 

Svájc: Müller —- Geromlni, Trauffer 
—  Torriani, Cattin! I, Cattini II. —- 
Csere: Kessler, Lohrer, Rüdi. —
Magyarország: Csák dr —• Hel-
meczy, Gosztonyi —  Háray, Tele, 
Szamosi. —  Csere: Biró, Bán, Ott.

Az első harmadban a nagy erővel ro
hamozó svájciak ellen a magyarok ha
sonló keményen küzdenek, Azt azonban 
nem tudják megakadályozni, hogy a 7. 
percben a nagyszerűen játszó Lohrer 
meg ne szerezze a vezetést és egy percre 
rá Rüdi meg ne növelje az előnyt. Hárai 
lövése már fütty után jut a hálóba.

A második harmadban Ott és Kessler a 
kiállítás sorsára jut. Amikor visszakerül
nek, Ott szerzi meg a korongot, végig
száguld a pályán, kicselezi a kapust is 
és 2:l-re javít. Szörnyű heves küzdelem 
fejlődik most ki, Csáknak rengeteg a 
dolga. A 14. percben Trauffer gólja 
menthetetlen. 3:1.

A harmadik harmadban még hevesebb 
a küzdelem. Különösen a második svájci 
sor veszélyes. Hiányzik a bokáján meg
sérült Pálfalvi is. Csak újabb bravúrjai 
után Lohrer mint a villám íeszáguld és 
lövése nyomán 4:1 az eredmény. A ma
gyar csapat a közönség lelkes buzdítá
sára tovább küzd és egy Helmeczy—Ott 
—Tele támadás után Helmeczy kicsalja 
a kapust és belövi a korongot. 4:2. Utána 
Tele alig lő mellé.

A  fiatal és tartalékos, magyar csapat 
szép helytállása a sokkal tapasztaltabb 
Svájccal szemben igen tisztes eredmény. 
Németország— Svédország 2:1 ( 1:03 

1:1, 0:0)
A torna döntő mérkőzése igen heves 

és kemény küzdelem után némileg várat
lanul végződött német győzelemmel. Az 
első harmad 3. percében Jánecke sze
rezte meg a vezetést, a második har
madban Demmer kettőre növelte a német 
előnyt, erre Johansson válaszolt. A své
dek még egy gólt ütöttek kavarodásból, 
de ezt a játékvezető nem adta meg. A 
harmadik harmad kíméletlen küzdelmé
ben a németeknek sikerült megőrizniük 
előnyüket,

1. Németország’
2. Svédország
3. Svájc
4. Magyarország

JÉG

Vasárnap »sfe tartotta Sdel házi tánc- 
versernyét a BKE. Eredmények: I. Pá
rád i-házaspár 9.5 pont 3 k. sz., 2. Saáry 
—Benső pár 9.1 pont 7 h. sz., 3. Piros— 
Rimaszombati pár 8.8 pont 8 h. sz„ 4. 
Péesy—SeMiey pár 8.6 pont 12 h. sz.

A  finn válogatott csapat, amely 
három vendégjátékra Berlinbe érke
zett, szombaton este a Sportpaiota 
zsúfolt nézőtere előtt Berlin váloga
tott csapata ellen 1:0 (0:0), 0:0, 1:0) 
győzelemmel kezdte meg szereplését. 
Az utolsó harmadban Kuusola lövése 
szerezte meg a finn csapat győzel
mét

M OZI

M erfe Oberon,
m int énekesnő

Öbcrott, es & különleges szép
ségű fílmszlnésznő eddig csupa drámai 
(és egy remek vígjátéki) szereppel aratott 
sikert. Most aa ,,Egy visszanyert élet” 
című filmben szintén drámai uzerepet 
játszik, de — énekel is! Kezdetben csak 
egy kis párisi lebűj vendégeit szórakoz
tatja, végül azonban eljut egészen a 
Nagy Operáig.

A férfiföszereplC John Garrick, akinek 
előadásában a film főszámát, a „Brooken 
MeIody” -t hanglemezről már nálunk is 
jó! ismerik,

A „nagy négyes**
filmfe,

az „öla}vdros/x hamarosan műsorra 
kerül Budapesten. A  „nagy négyes 
tagjai: Clark Gabié, Spencer Tracy, 
Claudette Colbert és Hedy Lamarr.

Füllent a dádé !...
Láttuk a rajkó-filmet.
A rajkók a Hajigházban játszanak s a

szünetben megkérdezi tólük egy elegáns 
újságíró, hogy miképpen ig alakultak 
bandává. (Miért éppen a Hangházban 
keresi fel a rajkókat? Ez a fomgatókönyv 
szeraííjének a titka.) A kérdésre a raj
kók öregapja válaszol. Amit mond, az 
csakhamar láthatóvá válik és — tulaj
donképpen ea a filmecske meséje.

De nem a meséről akarónk beszámolni. 
Annál kevésbé, ment a vén dádé egyet
len igaz szót ki neon ejt s száján. És ez 
még szerencse. Mert ha csak egy szó Is 
igaz lenné az előadásából, az összes 
rajkózenekarokat azonnal fel kellene osz
latni

Éppen ezért nem értjük, hogy miért 
kellett a rajkók kedves és ügyes zene- 
számai köre? olyan mesét kanyarítanl, 
amely mind erkölcsi, mind művészi, mind 
pedig közoktatási szempontból erősen ki
fogásolható. Vájjon mit gondolnak erről 
a filmecskéről —  mm okos, tehetsége* M i 
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A MOZIK MCSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n -- >/., f  = V», h «  % 

Bemutató mozik
ÁTRIUM M, ff, flfl. Toícajl amra. 
BELVÁROSI HIRADö 10-től 24-ig folyt. 
Magyar, Ufa-, Főz- és rajzos híradó. 
India és Sziárn. (Colin Ross-sorozat V.) 
Tisza Istvánt vitézzé nyilvánították. V íg 
fi ókáik
CASING f*. hg, hlO. ArvSa Indiában. 
CITY h6, hí, hlO. Tokaji aszú.
CORSO fő, f8, flO. Nem gyerekjáték. 
DÉOSI f6, fS, no. A1 iparag.
FÓRUM nő, f8, hlO. Vissza as úton. 
HIRADö 9-től 24-ig folyt Magyar. Ufa-, 
Fox- és rajzos híradó. Kultűríilm az 
amerikai őserdőkről. Tisza Istvánt vitézzé 
nyilvánították. Meseálom.
OMNTA 5, n8, flO. Tokaji ősre.
RADIUS f5, 7, no. Egy asszony három 
élete.
ROTÁL APOLLO rí. ffi, hlO. Hatos
fogat.
SCALA Í5. 1, DÓ. A  Manderiey-ház 
asszonya.
URÁNIA 5, n8, flO. Juö Sora.

Utánjátszó mozik
BROADWAY M. K, JB, fl«. Hazajáró 
1 élek
CAPÍTOL Í4, ÍS, fS. HÓ. Szerelem és vér. 
pad.
CORVIN f4, US. f8. no. A gyáva hős. 
ELIT 4. 6, 8, 10. Ismeretlen ellenfél.. 
HOLLYWOOD ti, Í6. Í8, H0. Menekülő
asszony.
KAMARA 11, 2, 4, «, í, 10. Tóparti láto
más.
LLOYD 14, tg IS, no. Schubert-szerenád. 
PALACE 11, 2, 4 6, 8, 10. Notredamei
toronyőr.
PATR IA  4, 8, 8, W. Kacagó cetók. (Lanrefl
—Haridy, Zoro—Huni stb.)
SAVOY f4, Í6, fS. no. Kacagó esték.
(Laurel—Hardy, Zoro—Huni.)
SIMPLON Í4, f6, ÍS. flO A gyáva hős. 
STÚDIÓ 11, Í2. Í4, Í6, fS, ÍR). Csata.
3. hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS né. pS, uB, nlO. Kordh Roftert, 
a halál legyőzője.
BELVÁROSI 4. 6, 8, 10. Igen, vagy nem? 
BUDAI APOLLO Í3, h7, !>. Az órömapa. 
ELDORADO 4, 6, 8. 10. Elcserélt ember. 
HOMEROS f4-töl. Stanley, a riporterek 
királya.
IPOLY f4, ÍS, f8, flO. Hulló csillagok. 
JÓZSEFVÁROSI Í4. f6. f8, 00. Igen, vagy 
nem?
OLYMPIA 11. 2, 4. e, 8. 10. Igen. vagy 
nem? Búval bélelt boxbajnok.
OTTHON n4, n6* n8, níO. Vigyázat, kém! 
PH ÖN IX  11, 1, 3, 5, n8. flO. Vigyázat, 
kém!
RXALTO 11, X, % St. n$, flO. lgei»*5 yagy

A RADIÖ HVSOUAt
Hétfő, február 24.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Tonna. — 7: Hírek. Hang-lem azok. — 10: 
Hírek. — 10.20: Egy régi boldog- farsan© 
Nagyváradon. Irta: Nagymihályi Sá;n- 
dor. — 10.45: Farsánigi séta a házasság 
körül. Irta: G^thi-Gráf Ernő. — 12.10: 
Balialajka-zcMeikar. — Közben: Hírek. — 
13.30; A rádió szalonzenekara. — 14.30:
Hírek. — 15.20: Heinémáinn Sándor tánc- 
zenekara. — 16.15: Amit otthon olvasóink. 
Arany János: Buda halála. Fábián Ist
ván dr előadása. — 16.45: Hírek. — 17: 
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
Hninglemezok. — Kö>zben: Magyar önis
meret. — 18; A  villany fényes Budapest. 
Tolnai Gáb-or dr előadása.. Közreműkö 
dik Ághy Erasi és Ujlaky Lás^ó. — 
18.30: Kiss Lajos cigányzenekara. — 19? 
Hírek magyar, német és román nyelven. 
— 19.20: Kiss Lajos zenekara keringő két 
játszik. — 19.40; SzÍTjésztréfák. Túri Ele
mér előadása. — 20.10: Az Operahaz ze
nekara, Vezényel: Dohnányi Ernő. l.
Liszt: Amit a hegyen hallani, szinvfdni- 
kus költeméiiy. 2. Brahms: IV . szimfó
nia (e-moil). — 21.40: Hírek. ■— 28: Vere<ss 
Lajos cig.áftyzenekara muzsikál. — 23:
Hírek német, olasz, angol, francia és 
eszperantó nyelven. — Utána: Olasz táno- 
lemezek. — 24: Hírek.

Budapest I I  (834 m): 18.86: Mérne!
nyelvoktatás. — 19: Brahms: e-moll zon
gora-gordonka szonáta. Előadja Galánffy 
Lajos és Erdélyi Mihály. — 19.30: Az
Ezere-gyéj meséi. Germanus Gyula dr elő
adása. — 20: Hírek. — 20.10: Székesfővá
rosi tűző! tózeo&kar. Vezói-yel: Magyar 
László Dénes. — 21.10: A  völgy lilioma. 
(Balzac szerelme.) Dávidné Angyal Paula 
előadám.

Kassa (^9.1 m): 11.05: Hazánk benn
szülött állatai. Lukács Drzső dr előadá
sa. — 11.20: i Hanglemezek. Magyar nó
ták. — 11.40: Hírek magyar és szlovák 
nyelven. — 12.10: Hanglemezek. Operett- 
résaletek. — 15.20:̂  A vonatok. Semetkay 
József előadása költeményekkel. — 18.3Ö; 
A kassai szaJoirnyoicas műsora,

NEMZETI SPORT

vei
hivatal . __________ _____ ,
-* Távbeszélő 132--499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 43. — Posta
takarék: 53,366.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felélőé s^rkcsztői Hoppe Dóazld.

.x \adÍL  KU1 tsár István.L fífizetósi díj: Belföldre egy hóra P
2.20. negyedévre $.~9 kSlföldra 9. , 
Amoriliába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt, kUrfoejró®**
®8l22s EfMSSS a?öra d ik ífe  ■

B ácsk a?  r e n c k i ! !  ( u f ó i t  
a x  É v a d x á f ö  f y ű r s w e r s e n y ' i
Vasárnap reggel 8 líra,kor pompás idő

ben rendezte meg a, BKE gyorskor
csolyázó szakosztálya idei utolsó verse
nyét. A versenyei. Bácskai Béla 600 
méteren 44.5 mp es időt futott. EK 
országos csúcs lenne, a pálya utánméré- 
sekor azonban kiderült, hogy a táv a 
székely falu építése miatt rövidebb lett. 
A székely falu egyik háza ugyanis benn 
áll a jégen és így a pályát egy kicsit el 
kellett nyomni. Előzőleg nem mérték 
pontosan le a pályát és Így most való
színűleg egy pompás csúccsal lettünk 
szegényebbek. A nyeretlenek 500 m-es 
versenyében Kilián és Saáry között csal: 
egy tized másodperc különbség volt. 
Idejük idei kezdő mivoltukat figyelembe 
véve; nagyszerű!*

50í) m felnőtt: 1. Bácskai Béla 44 5 !!!!
500 m nyeretlenek: 1. Kilián 49 mp,

2. Saáry 49.1 mp.
1500 m nyeretlenek; 1. E llán  g:4X.8.

2. Saáry 2:43.7.
1000 m középiskolások részér© (eddigi 

helyezettek kizárásával): l. Ruttkav
2:08 5, 2. Ziegler 2:16.2 (6 tóduló).

A fiűshnlaí jégkorongba jnokság lebo
nyolítását ma reggel kezdik meg a BKE 
műjégpályán. Nagy huza-vona után most 
már a csapatok is meg( rkeztek. Erede
tileg Kolozsvárott. szerették volna a baj
nokságot megrendezni, ott azonban ál- 
landóan olvadt. Az első napon, ma reg
gel 9 órakor kerül sorra a BEAC— 

roérkózés. Azután a KEAC— 
DEAC Játszik. Délután 6 érakor kerül 
sor a BEAC—DEAC mérkőzésre. Végül 
a KEAC—SzEAC mérkőzést játszók. A  
bajnoki küzdelmeket kedden fejezik be.

Osztályozás. Vasárnap reggel tartotta 
meg a korcsolyázó szövetség idei utolsó 
osztályozó korcsolyázását műkorcsolyá
zók részére. Az osztályozta 7 ifjúsági 
osztálybeli és J—1 harmad. Illetve első 
osztálybeli futó Indult. Az 1 fűsági képe
sítést Zlmmermann Sári, Vadász Nóra 
és Herczog József, a III .  osztályút Kál
mán Ferenc szerezte meg. A  többiek jö
vőre javíthatnak.

CSUCSJAVITASI KÍSÉRLET
Bácskai Béla bejelentette, hogy a® S*» 

méteres csúcsot szeretné megjavítani. 
Ezért hétfőn szabályosan felmért pályán 
ismét rajthoz áll ® oaövetség engedé
lyével.

A MÁSODIK NÉMET-MAGTAB 
RÉSZLETEI

Garmiseti-Partenkio-hen, febr. 22.
Az V. téiijátékok jégkorongmérkőzésé

nek elődöntőjében Németország csapata 
szombaton este 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) arány
ban győzött Magyarország csapata ellen. 
A jégstadion nézőterét 8000 főnyi közön
ség töltötte meg és lelkesen biztatta a 
hazai csapatot. Játékvezető az olasz Je- 
rosa és a svájci Kessler volt. A  magyar 
csapatot gyengítette az a körülmény, 
hogy a pénteken megsérült Pálfalvi ját
szani sem tudott és Csák dr a kanuban 
sérülten küzdött. Az első harmadban a 
németek akkor szerezték meg a 12. perc
ben Demmer éles lövésével első góljukat, 
amikor a kiállított Heimeczi nélkül a 
magyar csapat Irat emberre játszott. A 
második harmad harmadik percében Há
rai lefutott és beadásából Tele egyen
lített. 1:1. Helmeczit súlyos szabályta
lanságért két percre kiállították és ez
alatt az idő alatt pecsételődött meg «  
magyar csapat sorsa, mert Wild, majd 
Demmer gólja 3:1 arányú vezetéshez 
juttatta a németcsapa'ot. A harmadik 
bánnád változatos játéka során már nem 
változott az eredmény. A  győztes ceapafc 
vasárnap az első helyért küzd a své- 
délekéi, a magyarok a harmadik helyért

wstidtítisa m&teüméte mm.


